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JAPONAI APLEIDO 
TULUS PUNKTUS 

Laiškas Lietuvio kario 
Tarnaujančio Prancū

zijos Svetimšalių 
j Legijone 

v — 

> Vytautas Gedgaudas, Kapra
las Prancūzų Užsieniečių Le
gione, Prancūzų Morokoj, Afri
koje, pirmiau tarnavęs Lie
tuvos pasiuntinybėje Romoje, 
rašo Dirvos redaktoriui sekan
čiai : 

Prieš porą metų aš bandžiau 
su jumis susirašyti, tačiau pa
saulio Įvykiai neleido galimy
bes tęsti susirašinėjimą. Da
bar bandau išnaujo su jumis 
susisiekti ir jei jus tebesate 
dar vis toj pačioj vietoj ir jei t Spalių 14 d. Alijantų ka« 
laiškas greit pasiekia oro paš- jro stovykla Pietvakarinia-
tu, su sekančiu laišku aš pasi-!me Pacifike praneša kad 
stengsiu atsiųsti jums keletą; didelė Alijantų lėktuvų ar-
raportažų ir šiaip ką nors rim-imada padarius užpuolimą 
tesnio. Japonų pietvakarinio Pa-

Kaip matote, aš vis dar te-1 cif'iko tvirtovės Rabaul ir 
besilaikau gerai ir mano "lai-j smarkiai juos sumušė — 
mes žvaigždė" man vis dar te-j sunaikinta 60 nilOŠ. visli 
bešviečia. Nekurį laiką buvau 
Juodoje Afrikoje — Senegali-
joje, ten teko buvoti tarp neg
rų, tačiau jau labai karštas 
klimatas tenai. Paskui daly
vavau Tusinijos kautynėse ir 
dabar esu "kaž kur", kaip šiuo 
metu priimta sakyti. 

Laike kautynių teko susipa
žinti su Amerikiečiais kariais, 
kurių tarpe sutikau net tris 
Pabaltijiečius, iš kurių vienas 
buvo nuo Vilniaus krašto, ži
noma, jo" tėvas iš ten paėjo, 
jis pats gimęs Amerikoje ir 
kalbąs tik Lenkiškai. Aš ma
nau kad jų eilėse nemaža Lie
tuvių, tik sunku surasti, juk 
ant-kaktos neparašytą ^kios 
jis tautybės. 
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S m a r k i a i  S u m u š ė  J a p o n u s  
Popiežius iš Vatikano Nesikeis 

ITALIJA PASKELBĖ 
VOKIETIJAI KARĄ 

ten buvusių Japonų karo 
lėktuvų ir nuskandinta lai
vų 17,600 tonų. Tai yra 
toks smūgis kuris spėjama 
reikš per s vyrą karo toje 
dalyje. 

Tame užpuolime panau
dota visos galimos sutuok
ti Alijantų jiegos buvusios 
toje srityje, ir užpuolimas 
priešams buvo toks netikė
tas kad taip 'sakant sulau
žyta visas Rabaul atspa
rumas. 

Tik ką buvo sutriuškin
ta Japonų oro jiegos prie 
Wewak, Naujoj Guinejoj, 
kur sunaikinta apie 500 
lėktuvų. Dabar sunaikin
ta ir sugadinta 177 lėktu-

Iš Lietuvos jau senai kaipjya^ taip kad Alijantai pa-
nebeturiu jokių žinių. Nese- ]jeka oro valdovais Solo-

Popiežius pareiškė jogei 
pasiliks Vatikane iki jis 
bus gyvas, atsisakydamas 
priimti Vokiečių "siūlymą" 
apsaugos išsikeliant kitur, 
jeigu Roma pataps karo 
susirėmimų punktu. 

Iš to matyt kad Vokie
čiai pasiryžę laikytis Ro
moje iki tol kol ji gal visa 
bus išgriauta. Popiežiui 
pasiūlė išsikelti į neutralę 
kunigaikštiją Liechtenstein 
ar net i pačią Vokietiją. 

ITALIJOJE ALIJAN
TAI ŽYGIUOJA 

PIRMYN 

jiai spaudoje skaičiau kad rau
donoje kariuomenėje yra ir 
Lietuvių tautiniai pulkai ir ne
senai posėdžiavus, Liepos 22, 
Pabaltijo sovietiškų valstybių 
taryba pasiuntė memorandu-

monų juroje ir aplinkinė
se salose. 

Iš šimtų Alijantų lėktu
vų tame žygyje negryžo 
tik penki. 

Alijafttai užėmė Japonų 
mą-padėką Stalinui, o kitą at- j orlaiViu stotį'Vila be pasi 
sišaukimą į Lietuvius kvie-1 priešinim0 — Japonai pa-
čiąnt kovoti prieš Vokieti. bėgo, ir taipgi užvaldė Ja-

Kaip pas jus ten Ąmerikoje i ponų laikytas pozicijas Ko-
sprendžiamas Lietuvos atsta-; l0mbangara saloje. 
tymo klausimas, kolyos nuo- Spalių 9 nakties metu 

Amerikos ir Britų jie
gos kariaujančios prieš na-
zius Italijoje, žygiuoja pir
myn lėtu žingsniu, bet tik-
krai. Mušis eina prie Vol
tu mo upės. 

Amerikiečių armija už
ėmė 15 mylių daugiau plo
to. 

Spalių 13- pranešta apie 
Alijantų jiegų užėmimą 3 
Italijos miestų, San Croce, 
Riccia ir Bonefro. 

Graikijos salų grupėje 

Prezidentas Roosevelt ir 
kiti didieji Alijantai ben
drai praneša Spalių 13 jog 
Italijos vyriausybė, vado
vaujama Maršalo Badoglio 
formaliai paskelbė Vokie
tijai karą. Apie tai Ba
doglio pranešė vyriausiam 
Alijantų karo vadui Itali
joje, Gen, Eisenhower. 

Italija tuo budu išstoja 
formaliai kariauti prieš 
buvusį savo karo partne
rį Voldetiią. Badoglio pa
skelbė Italijos žmo n ė m s: 
"Mes petys į petį žygiuo-
sim pirmyn su savo drau
gais alijantais karo laimė
jimui". : * 

GAVO STOTĮ AZO
RES SALOSE 

Britai gavo Portugalijos 
sutikimą įtaisyti savo ka
ro laivyno stotį Azores sa
lose, Atlantike ties ineiga 
į Viduržemio jurą. Ši sto
tis bus naudojama specia
liai prieš Vokiečių subma-
rinus veikiančiu*'Pietų At-
lantike. 

Tomis salomis galės nau
dotis ir Amerika karui ju-

Suimtas Nazių Suhmarino tvapitonas 

Alijantų jiegos veikiančios {P1 ie^. subniai inus. 
iš Rytų, užėmė kelias salas. " 

monšs jus laikotės? Dar kai 
galima buvo susirašinėti su 
Prancūzija, aš palaikiau ryši 
su musų ministeriu p. Klimu, 
gi dabar Vokiečiams visiškai 
užėmus, nebegaliu pasiųsti lai
škų. j 

Parašykite kas yra naujoj 
pas jus; jeigu galite atsiųski
te Dirvą, aš busiu labai dėkin
gas. Tiesa, prie progos aš no
riu prašyti, jei jums yra žino
mas dainininkės Barboros Dar-
lys antrašas, atsiųskite man; 
man butų įdomu parašyti jai 
vieną-kitą žodį. Kai ji lankėsi 
Lietuvoje aš buvau susižavėjęs 
jos balsu ir nei vieno jos kon
certo neapleisdavau. 

~ Laikas bėga, laikai keičiasi, 
štai jau man belieka vos tik 
metai laiko betarnauti, manau 
kad per tuos metus karas pa
sibaigs ir galėsiu vėl džiaug
tis civilišku gyvenimu 

susirėmime juroje Ameri
kos laivai nuskandino ke
turis laivus, kiti jų laivai 
pabėgo. 

Neapolyje, nuo pavėluo
to sprogimo, Spalių 11 už
mušta 23 Amerikos kariai. 1H1 ,Qe 

Vokiečiai surengė tokių nas iankas' 
sprogimų daugybes, vienas 
jų buvo tai sprogimas paš
te, kur užmušta virš 50 as
menų; kitas ištiko toj gat
vėj kur prieš 20 minutų 
pravažiavo Gen. Eisenho
wer. Vokiečiai Italijoj pa
sitraukdami palieka tokius 

Portugalija tą darydama 
pasiliko ir toliau neutra-
liška. Vokiečiai tuo tarpu 
negrąsina jai už tai* nes 
jie ir taip priešų turi pil-
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Gražino Kasvklas i 
Valdžia buvo apėmus į 

;avo kontrolę angliakasvk-
\ las paskutiniojo mainerių 

streiko metu. Gegužės 1. 
Viso kasyklų buvo paim

ta 3,300, kurios palengva 
ouvo pervedamos į ių sa
vininkų kontrolę. Šiomis 
dienomis paskutinės 1,700 
kasyklų sugrąžinta savi
ninkams. 

Sulyg įstatymo, nuosa
vybės turi buti grąžinta į 
€C dienų po to kai įvedama 
normalė produkcija. 

Amerikos karo laive paimtas nelaisvėn Vokiečiu su 'ima-
rino kapitonas?. Jo submarines nu&kiiiftlint&s ir jio su kiltis 
30 savo vyrų išgelbėtas. 

Pasiekė čiukurą. Ame
rikos karo reikmenų išdir-

lį ! bimas jau beveik pasiekė 
pati čiukurą, nuo kur pra
dės jau eiti mažyn, užlei
džiant vietą gamybai ci
viliniams reikmenų, 

i Nekurie sako jog kitais 
metais valdžia galės pra
dėti mažint savo karo rei
kalams numatvtas sumas. 

REIKALAUJA LEISTI 
NAUDOTIS SIBIRU 

BOMBARDAVO 
DANZIGĄ 

Apkeliavę karo frontus 
penki senatoriai sugryžę 
patiekė savo pažiūras. Se
natorius Lodge pareiškė, 
jei Rusija leistų Amerikai 
naudotis Sibiru įrengimui 
ten karo stočių Japonijos 
atakavimui, butų išgelbėta 
bent milijonas Amerikos 
kareivių gyvasčių, kurios 
turės žuti dabartiniu budu 
nukariavimui Japonijos. 

Kiti senatoriai raporta
vo kad, jų patyrimu, Britai 
Ameriką išnaudoja: visur 

Dideli Amerikos ir Bri- kišasi^ su savo politika, gi 
tų lėktuvai darė puolimą Amerika lieka užpakalyje. 
Vokiečių punktų arti Lie- į L>ai* ^ dausriau, Britai gau-
tuvos — atakavo Danzigą, į dami iš U. S. reikmenis su-

JUGOSLAVAMS 
GRĄSINA ŽUDY
MU, NAIKINIMU 

'Vokiečiai pagrąsino su
naikinimu kiekvieno mies
telio ir kaimo ir sušaudy
mu suimtų piliečių užsta
tų, numalšinimui ten kils-
tančių pasipriešinimų ir 
karo prieš okupantus. 

Vokiečiai siunčia dau
giau kariuomenės į Jugo
slaviją. 

Jugoslavų kariau t o j a s 
Gen. Mihailovič turi arti 
180,000 armijos gat a v o s 
gelbėti Ali j ant am s jeigu 

tuvai šimtais skrido virš cl^JDadaiimus. 
- Tie ir kiti dalykai svar

stomi Washingtone, kal
bant apie Amerikos santi-
kius su savo Alijantais. 

NETIKI BALKANŲ 
PUOLIMO ŠYMET 

Berlino radio skelbia jog 
Alijantai šymet dar nesi
kėsins veržtis i Balkanus, 
nežiūrint nuolatinio ata-
kavimo iš oro, kuris tęsia
mas iš rytinės dalies Vi
duržemio ir nežiūrint Ju- ^ ̂ 
goslavų kariautojų veiki- j imamasi priverstino draf-
mo prieš okupantus. Itavimo. 

Anglijoj neužtenka dar
bininkų operavimui anglies 
kasyklų pilrfti saiku. Val
džia praneša jog-turės im
ti darbininkus i kasyklų 
darbus panašiu budu kaip 
šaukiami kareiviai į tarny
bą. Laisvanorių rekrutavi-
mas į kasyklas neduoda 
reikalingų pasekmių ir bus 

Mėsos gamintojai tikri
na jog šaliai užeina "kri
tiška" sterką jautienos mė
sos — apie kitą pavasarį. 

se žymiai patogesnis. 

Sako Buvo Nelaisviu 

Rašykit, jeigu žinosiu kad .. . Balkanus. 
laiskas jus pasieke, su sekan- - , 
čiu laišku atsiųsiu ką nors įdo
maus. 

Vyt. Gedgaudas. 

SENATE daroma žygiai 
kad 1944 metų prezidento 
rinkimuose galėtų balsuoti 
milijonai kareivių kurie iš
vykę iš savo pastovių gy
venamų vietų ir kaipo to
kie negali balsuoti 

Meksikoje, Pacifiko pa
kraštyj laike smarkios au-
audros žuvo 52 žmonės- įr 
ap>e 100 ki tų sužeista. 1 kiekiui. 

Jugoslavijoje taipgi vei
kia kitas vadas, Tito, ku
ris turi gaujas komunistui a? 
partizanų ir jų vėliava yra i Į x 

bolševikų Rusijos vėliava.1 

Šie partizanai, Maskvos 
remiami, trukdo Mihailovi-
čui, užpuola jo kariautojus 
ir dirba pavergimui Jugo
slavijos Maskvai. 

S. V. turi laivų talpos Vokietijos į tą sritį, tuomi 
3,000,000 tonu daugiau ne- parodant kad Vokiečių gi-
o-u buvo tikėtasi švmet tu-'riamasi "tvirtovė ', kurios 
rėti. Tuo budu visas kari- sako niekas nesumuš, nėra 
nis pasiruošimas užjuriuo- saugi.- . 

Tuo pat kartu daryta ki
tų Vokietijos dalių užpuo
limai, Hannover ir Bremen 
miestų. 

Iš šio žygio negryžo 31 
1 ! Britų lėktuvas ir 30 Ame

rikos lėktuvų. 
Vokiečiai pranešė jog 

Bremeno užpuolime numu
šė 48 Alijantų lėktuvus. 

Hitleris skelbia jog nau
ji jų ginklai užkirs kelią 
šiam sistematiškam Ali
jantų atakavimui Vokieti
jos. 

1944 metams numatyta 
turėti mėsos 2 bilijonu sva
rų daugiau negu bus turė
ta šiais metais, jau ir taip 
rekordiniai pakilus mėsos 

Joseph Curran, National Ma

ritime laivininkų unijos virši
ninkas, sako buvo laikomas 
nelaisviu ant U. S. laivo Afri
koje. , Jis keliavo' kaipo juri
ninkas. Jam buvo uždrausta 
išeiti į kraštą ir liaikytas po 
sargyba. 

NETIKĖKIT. Amerikos 
Raudonasis Kryžius per-
sergsti kareivių gimines ir 
draugus nepasitikėti # prie
šų per radio skleidžiamais 
gandais. Priešai naudoja 
trumpų bangų radio plati
nimui melagingų praneši
mų apie atsitikimus, karei
viams, apie ju daug žuvi
mą, ir tt. Tikras žinias 
apie savo kareivio likimą 
gausit iš Amerikos karo 
viršenybės. 

RUSŲ-VOKIEČIU 
KARO EIGA 

Rusai praneša apie pasi
sekimus mušiuose su Vo
kiečiais trijose dalyse: pa-! 

žygiavo artyn Gomelio per 
Sož upę, Baltgudijoj; pra
siveržė pirmyn Krime, iš-
statydami pavojun paskuti
nę Vokiečių galimą panau-
ti geležinkelio liniją pabė
gimui iš tenai, n* padarė 
naujus prasiveržimus prie 
Kijevo. 

Vitebskui gręsia paėmi
mas. 

Soviet i joje yra visokiau
sių gabių vagilių, kaip ir 
seniau būdavo prie caro. 
Štai Maskvos teismas nu
teisė sušaudyti tulą drau
gę, kuri prisiviliojus ma
žus vaikučius, tarp 3 ir 5 
m. amžiaus, nu vilkdavo jų 
visus drabužius ir paleis
davo nuogus, o tuos rubus 
parduodavo ar mainydamo 
į maistą. 

Kur Japonai Nugalėti 

'S. 
SAGSAG 

> /-'A, 

LONG IS. 
Q O 

umbos'^ 

FJNSCHKAFEN 

*fi.o 

GASOLINO civilinia m s 
naudoti sumažintas ir sa
koma iki karo pabaigai 
vargu bus galima duoti 
daugiau. 

Argentina gal nutrauks 
•ryšius su Vokiečiais ir Ja
ponais, kaip paskiausios 
žinios skelbia. Argentina 
irgi susipras kad jai laiky
masis Ašies išeis į blogą. 

ISALAMAUA 

^SNEW GUINEA 

Halifax, N. S., Kanada. 
— Buvo sustreikavę laivų 
krovėjai, kurių 1200 nuta
rė gryžti dirbti, bet apie 
700 atsisakė dirbti ir tęsia 
streiką. 

Streikas kilo laivų kro
vėjams užprotestavus prieš 
numažinimą jų reikalauto 
mokesties padidinimo. 

Streikuoja t rokų vežio-
tojai. Nashville, Tenn. — 
Sustreikavo apie 1000 tro-
kų vežiotojų, kurių reika
lavimas daugiau mokesties 
nepatenkintas. 

KOKQDAT 

PO 
MORESBY 

Vaikų ėmimas j darbus 
bėgyje pastarų trijų metų 
pašoko 400 nuošimčiais. 

Tas surupino mokslo įs
taigų vedėjus, kurie įrodi
nėja jog jaunamečiai viso
mis pusėmis stoja į darbus 
ir apleidžia mokslą. 

Pereitą pavasarį, sako, 
du milijonai jauniklių tarp 
12 ir 17 metų amžiaus dir
bo vietoje lankyti mokyk
las, o tas skaudžiai atsi
lieps į šalies ateitį. 

Jeigu vaikai iki 18 metų 
lankytų mokyklas vietoje 
dirbti, žymiai sumažėtų 
j a u n a m e č i ų  n u s i ž e n  g ė l i ų  
eilės, kas dabar surupino 

•visą šalį. 

Sala Naujoji Guineja, kur 
atsibuna smarkus mūšiai su 
Japonais. Mūšyje už Finsch-
haven Alijantų lėktuvai sunai
kino 58 priešų lėktuvus, septy
nis jurų laivus ir daug barkų 
vežusių reikmenis. 

Grudų derlius Europoje 
šymet buvo didelis, — di
džiausias koks buVo nuo 
1939 metų. Į ši apskaičia
vimą neineina Sovietų Ru
sijos derlius. 

Derlius apskaičiuojamas 
1,540,000,000 bušelių; per
nai buvo 1,380,000,000 bu
šelių. 



PENNSYLVANIA) JE 
PITTSBURGH PHILADELPHIA 

Detroit, Mich., Naujienos 

PARAPIJOS 50 METŲ GY
VAVIMO SUKAKTIS 

Spaliu 3, iškilmingai pami
nėta 50 metų sukaktis įsikūri
mo pirmutinės Lietuviškos ką-
talikiškos parapijos Philadel-
phijoje. Tos parapijos pirmu
tinis klebonas ir kūrėjas buvo 
a. a. Kun. Juozas Kaulakis. O 
antras ir dabartinis jos kebo-
nas yra Kun. Ignas Valančiu-
nas; jo asistentai — Kun. Vin
cas Vėžys ir Kun. Stasys Rai
la, kuris daugiausia pasidar
bavo šio paminėjimo surengi
me. 

Spalių 3 sukaktuvių pamal
dose dalyvavo Vysk. Lamb, o 
pamokslą sakė Kun. Juozas Ka
ralius. Vakare buvo surengta 
iškilmiag* vakarienė su pro
gramų. 

Dalyvavo daug žmonių kaip 
pamaldose taip ir vakarieneje. 

šios parapijos vargoninku 
yra Jonas Mickunas, zakristi
jonas. per ilgus metus tarnau
jąs parapijai, Kazys Kisielius, 
sąlygų priverstas, pastaru lai
ku iš savo tarnybos parapijai 
pasitraukė. Vienas Dalyviu. 

3anditas žmogžudis 
Kozera Nušautas 

f . 

Jau buvo rašyta kad plėšikas 
Matthew Kozera, 33 m. amž., 
policijos gaudomas už vagystę, 
policininkų užkluptas, surikda
mas "pasiduodu", vėliau nušo-
įVe apskrities detektivą Lorch, 
atėmęs iš jo revolverį kuomet 
tas priėjo jam uždėti apiran-
kius. Kozera tada su detekti-
vo revolveriu pabėgo ir ikšiol 
slapstęsis, betgi buvo surastas 
ir po atkaklios kovos vieno 
prieš kelis policininkus nušau
tas. Kova tarp jo ir policinin
kę buvo mirtina ir tokia pat 
pasakinga kaip prieš 10 dienų. 

Spalių 10 vakare policija 
užklupo Kozera viename name 
Kalno distrikte, kur jis buvo 
pasisamdęs kambarj gyventi. 

•Tį išdavė namo šeimininkė, ku
ri spėjo kad jis yr<i tas polici
jos j ieškomas banditas. Poli
cijai atvykus i .tą namą, lauk
ta jo porą valandų iki jis par
eis, ir jis parėjo. Inejus jam 
Į priemenę, patamsėję laukę jo 
policininkai tuoj uždarė duris. 
Policijos inspektorius Monag-
han tuoj užšvietė jam i veidą 
kišenine lempute ir pasakė, 
"Mes tave suimam", ir iki de-
tektivas Bunocci uždegė prie
menėje lempą, Kozera išsitrau
kė iš kišeniai's revolverį ku
riuo prieš 10 dienų nušovė de
tektivą Lorch, ir paleido šuvi 
i inspektorių. žuvis nepatai
kė, tuo tarpu inspektorius iš
sitraukė savo revolverį, ir šo
vė banditui: Kozera tuoj susi
rietė ir suriko, "Aš pasiduodu, 
aš pasiduodu!" 

Kada jis nudavė pasiduodąs, 
detektivas Bunocci ėjo prie jo 
uždėti apirankius. £et Kozera 
ir dabar apgavo juos; ir tuoj 
atsisukęs atkišo savo revolve
ri detektivui į vidurius. Jį iš-
M'olbėjo inspektorius Monaghdn 
staiga puldamas ir įsprausda
mas pirštą tarp revolverio gai
duko. Nuo tos .skundos iki, # . .. 
Kozera nušovė. inspektorius į Pasa^°j°' nele^sc amas ^ 1 

tn'umėsi -at žmogžudžiu laiky- ^ u;ms delegatams a e i. 
lUmas >:'vo pirštu revolverio 
yaiduką užsprendęs kad nega-
lčtų šauti, bet tose tąsynėse! ̂ au sau 

>užeidė a i i i\ įką iki kraujų. 

DEGTINES ŠYMET 
NEGAMINS 

Karo Produkcijos daryba 
nusprendė kad švmet nebus 
leidžiama gaminti degtinės nei 
kiek. Visas pagaminamas al
koholis turės buti palaikomas 
industriniams reikalams. 

Alkoholis reikalingas gami
nime dirbtinio gumo. 

1944 metams numatyta bus 
reikalinga 40 milijonų galionų 
alkoholio daugiau industriniam 
sunaudojimui. 

TORONTO, Kanada 

R. K. VAKARĖLIS 
šeštadienio vakare, Spalių 

23, Miltono salėje, 2386 - 24th 
Street, atsibus Raudonojo Kry
žiaus Lietuvių rtioterų skyriaus 
rengiamas draugiškas vakarė
lis, su užkandžiais, gėrimu ir 
muzika. Rengėjos tikrina ši 
pramoga bus šauni, nes jos tu
ri visko pakankamai. Valgyt 
duos net grybų "čapsui"; alu
čio turės daugiau negu galima 
išgerti, o įžanga j vakarėlį tik 
GCc ypatai. Na tai iki pasi
matymo Miltono salšje, 23-čios 
vakare. 

PITTSBURGHO KONFE
RENCIJOS NUOTRUPA 

Rugsėjo 26, Lietuvių Muzi-
kalėje salėje, buvo sušauktas 
neva tai viešas susirinkimas | bos. 

ATIDARO MOKYKLĄ 

Spalių 19 d., Toronto Lietu
vių parapijos. salėje, pradės 
veikti Lietuvių kalbos mokyk
la. Pamokos bus du sykiu sa
vaitėje: antradieniais ir ket
virtadieniais, nuo 6 vai. vak. 

Maloniai prašome Toronto 
Lietuvius leisti savo vaikučius 
Į Lietuvišką mokyklą. Mums 
patems, musų vaikučiams ir 
tėvynei Lietuvai bus nauda ir 
garbė krxl Lietuviai gyvenda
mi užjuryje, kartais ir labai 
sunkiose sąlygose, niekuomet 
nepamiršta savo protėvių kal-

tikslu išklausyti Fittsburgho 
konferencijos "delegatų'' pra-

Prie to dar mums yra gera, 
nes turime gerai prityrus} mo-

nešimus. Salė buvo veik kaip kytoją, Stasį Balčiūną, kuris 
tuščia, nes mažai kas tesiįdo- j ilgus metus yra mokytojavęs 
mavo tais raportais. Dainos:  Nepriklausomoje Lietuvoje. Jis 
Choro keletas narių padaina- j anksčiau yra mokytojavęs To-
vo. Po to pasakė kalbą Adv. j ronte. Nemažai vaikučių yra 
C. S. Cheleden, kuris kalbėjo; pramokinęs ne vien Lietuvių 
savo temoje apie Lietuvos ir j kalbos, bet dar ir dainų ir mu-
Amerikos reikalus, ragindamas j zikos. Mokyklos Komitetai. 
pirkti trečios paskolos bonus. ^ ^ 

Po jo, išėjo duoti savo ra
portą vienas "delegatas", bet 
jis kalbėjo ne apie tai kas jam 
reikia, o graibstė, pasakojo ką 
tik sumanydamas, ir padare 
tik nuobodulio pasaką. Ta sau
jelė "žmonių ką buvo atėjus, 
neapsikęsdama pradėjo išvaik
ščioti. Laikas bėgo, o jis vis 

WYOMING KLONIS 

Ir aš su kitais buvusiais ne
laukdama galo los pasakos iš-

Lietuvė. 

.unoc( 1 • :;:.rtų šovė į ban-
x 'įžeidė jam šlau-

i laik4 stengėsi 
inspektoriaus revol

verį, i; '"-"M su juo linkui 

L 

r laiptų, nuolat 
. f h orio gaiduką 
v. rs iššauti, 
torius sukaupęs 
iš Kozeros re-

- tuoj *wko at-
(tork-ui: kitoje 

rankoje turėto revolverio.  In
spektorius porą kartų šc\ r i ji 
ir mirtinai peršovė ,)rr širdį. 
Kozera dar įsikibo j inspekto
rių taip jog krisdamas žemy.; 

skiepo I I  /  J  

-pausdaiiičts 
norėdamas 

Galop in 
.pegas ištra 
volverį. ! 
j/al prio lt 

MIRĖ. Spalių 2 d. nirė 
John B. Long (Lietuvnikas), 
60 m. amžiaus, Wilkes-Barre 
išgyvenęs 54 metus. 

Paliko žmoną ir šeimą :<iu-
liudime. Jo du sunai randasi 
militarinėje tarnyboje, vienas 
Karo Laivyno leitenantas, ki
tas sarženta* armijoje. Dvi 
dukterys, abi ištekėjusios, gy
vena čia. 

Jonas B. Lietuvnikas buvo 
man gerai žinomas, teko dar
buotis su juo visokiose komi
sijose, įvairiuose Lietuviškuo-

Meiver, Pa. — Paleistas iš se reikaluose. Su juo buvo 
kalėjimo po priežiūra nusikal- i smagii veikti, &uvo sutaikaus 
tėlis, William Morrell, 20 m. j budo ir rimtas. Jis buvo geras 
amžiaus, nušovė ukėje netoli: katalikas, palaidotas parapijos 
čia tris asmenis. Jjs suimtas. kapinėse, su bažnytinėmis ap-
Spalių 9 Chardon, O., netoli j eigomis. 
Clevelando. Jis toje ukėje bu-1 

vo gavęs darbą, ir žudystę at- DUSYK DEKORUOTAS 
liko, sako, perpykęs. Po žud>- Vincas W. Zekas iš Wil-
stės jis pasiėmė su savim ii ^0S_Barref ]ęajp gauta žinios, 
ten dirousią merginą, ir su Jajug atsižymėjimus mušiuose su 
pabėgo ūkininko automobiliu, j Jap0,iais Pietvakarių Pacifike 

Juos suga\o kai jiedu ap.-»i-i antru kartu apdekoruotas. 

Nužudė Tris Asmenis 
Ukėje 

laiptais i skiepą nusitempė ir nakvojo pas ūkininką prie) jis pavf) lakuno atsižymėjimo 
medalį ir dvejetą ąžuolo lapų inspektorių, kuris apsidaužo, o 

Kozera jau buvo negyvas. 

Draugiškos Muštynės 
Pittsourghe Rugsėjo 23 d., 

SLA apskričio valdybos posė
dyje, įvyko labai draugiškos 
muštynės, kuriose susipliekė 
i'u Grigaičio stulpai — Mažuk-
iia ir Jonas Dargis, už Povi
lą l/a.rgį, kuris sumanė kandi-
daduoii ; SLA vice preziden
to viet , o> Grigaitis buvo įsa-
kos Mažukiai kad neatsisaky-
i ii kandidatuoti, nors buvo vie
šai pareiškęs jo^ jam jau už
tekę tų pyragų. 

Broliai Dargiai ne pėksti: 
jie /ra p rodę kumštis. seniau 
ir P. L. Pivaronui ir dar kaip 
kam. Na o» Mažukna jaučiasi 
"pateptas" ne tik Grigaičio bet 
ir komunistu, tai ką jis leisis 
Dargiam giliuoti — ir rezul
tatas — nosių apsikruvinimas. 

Tokie tai žmonės veržiasi į 
Visuomenės vadus, į musų or
ganizacijų viršininkus.... S. 

Chardon, ir to ūkininko sunus 
merginą pažino iš laikraščio, j 
kur buvo rašyt:-', apie jų pabė- r^. 
irimą. 

v i s  musų jaunimas, ku
ris  karo lankuose narsiai  ko
voja. Jų yra tūkstančiai. 

Piknikas Lapams Krin
tant 

Praeitą sekmadienį Birutės 
darže įvyko to daržo savininko 
Šv. Jurgio parapijos klebono 
Kun. čižausko surengtas pas
kutinis šio rudens piknikas ir 
buvo gana skaitlingas. Pirmą 
kartą man teko Spalių mėnesį 
piknike buti. Ištolo žiūrint 
Birutės daržo ąžuolynas išro
do lyg koks liepsnojantis kal
nas. Darže nuotaika galjma 
sakyti rudeniška: svečiai su 
apsiaustais, kaip kur ugnis 
kūrenasi ir spirgina "šuniu
kus" ; keletas jaunuolių vaik
što uniformose, matyt parvykę 
iš kariuomenės pasisvečiuoti. 
Motinom^ esančioms piknike 
primena jų sunus kur tai toli 
kariaujančius. Daug apie ka
rą kalbama. Nuotaika niūri. 

Vakarop, iš kur tai atsira
dus inspiracija, p-lė Juodsnu-
kaitė užtraukė savo skamban
čiu soprano balsu, "Jau atėjo 
rudenėlis"; jai į talką atėjo 
tenoras Jonas Vai ūkas, na ir 
Motuzas savo baritonu; paga
lios visas choras pradėjo trau
kti, ir rodos vienu kartu už
miršta visi yupesčiai-vargai. 
Pas kleboną r Čižauską, kaipo 
muziką, daina irgi kėlė neri
mą, jis toliau stovėdamas po 
ąžuolu ranka mosuoja, dainos 
taktu. Kapsų Aguona dainuo
ja, bet akim stebi krintančius 
nuo ąžuolo lapus. Pamaniau 
sau, gal rengiasi apdainuoti 
"Indijonų vasarą". Voveraitė 
vikriai ąžuole .šokinėja ir ro
dos norėtų pasakyti: "pagei
daujami jus svečiai", nes po 
pikniko ir voveraitėms nuo
trupų tenka. Tik viena poni 
Mickevičienė neturi laiko, ji 
vaikšto, kviečia svečius į Rau
donojo Kryžiaus vakarėlį. 

štai ir vakaras. Po ąžuolu 
susirenka būrelis draugų: Dr. 
Sims su ponia, ponai Valukai, 
ponai Motuzai, ponai Barščiai, 
Dr. žilvičio iniciatyva išgėrė
me gamtai toastą, na ir su
diev Birutės ąžuolynas, sudiev 
gamtuže — pasimatysim kitą 
pavasarį, kada tu atgimsi, su
žaliuosi ir pražysi. Gal tada 
jau bus po karo ir žmonės bus 
linksmesni ir pakeltu balsu už
trauksime Pergalės Himną. , 

rija. žmones ginčijasi, vienf 
sako kad tas kunigas yra mi
ręs, kiti tvirtina kad gyvas, 
bet nei vienas neparodo tiitrcf 
fakto. 

Pavyzc&iui, viename būrely
je teko nugirsti tok} dialogą.; 
Pirmas 3ako: Gerai, jei tu ži-1 

n ai kad Kun. Valaitis gyvas 
ir žinai kur jis yra tai ko tu 
jo nepalankai; tu jo senas pa
žystamas. Antras gi atkerta: 
Ir tu jo senas pažystamas, tai 
jei Kun. Valaitis mirė, ko tu 
nedalyvavai jo laidotuvėse, ir 
pasakyk kada jis mirė ir ko
kiose kapinėse palaidotas.... 

Išvada tenka padaryti to
kia: ar Kun. Valaitis gyvas ar 
miręs, bet jis Detroito Lietu
vių jau yra užmirštas. 

MIRIMAI 
MIRĘ. IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI . 
io* apie HHtofliufr Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykaU 

Karo Pabūklų Parcda 
Detroito miesto centre ant 

Cadillac Square, ištatyta pa
rodai iš Vokiečių ir Japonų pa
imti karo ginklai: šautuvai, 
kanuolės, trokai, tankai. Gin
klai panašus Amerikos gink
lams, bet mano akim žiūrint 
Amerikos darbo ginklai turi 
buti žymiai patvaresni. 

Daugiausia paroda lankoma 
berniukų-jaunuolių; kai įsižiū
ri į tuos jaunuolius bėgiojan
čius apie tuos žudymo pabuk-
lus, kaip jie žibančiom akim ir 
smalsumu apžiūri juos, bando 
jų vairus, atrodo pas juos tiek 
karinio entuziazmo, jei tik kas 
juos leistų jie imtų tanką ir 
važiuotų į frontą. 

Bežiūrint į jaunuolių smal
sumą, man atėjo į galvą kad 
karas turbut yra prigimtas da
lykas, surištas su pačia žmo
gaus prigimtimi, todėl laukti 
kad žmonės patys panaikintų 
karus nėra prasmės. Karus 
gali panaikinti tik geniališki 
žmonės, kaip buvęs Preziden
tas Wilson, Prezidentas Roose
velt ar Churchill, jei turės vi
sapusišką pergalę ant priešų, 
suorganizuodami tarp tautinę 
kariuomenę ir apginkluodami 
galingais ginklais, kad prieš 
juos ,nebutų jiegos pasipriešin
ti. D. R. 

BOLŠEVIKŲ VEIDMAI
NYSTĖ 

Vietos Lietuviai bolševikai 
rodo didelio susijaudinimo bro
lių Lietuvių nelaime po nazii. 

KLUBAS Mykolai pusamžis, 
mirė Rugsėjo 24, Chicagoj. 
(Švenčionių ap., Daugėliškio 
par.). Amerikoje išgyveno 
80 metų. 

BURKAUSKIENfi .Grasilda 
(Jurasevičiutė), p u s a m žė, 
mirė Rugsėjo 25, Chicagoj. 
(Panev. ap., Pušaloto p., Vi-
tėnų k.). Amerikoj išgyve
no 36 metus. 

JONUTIS Bolesius, pusamžis, 
mirė Rugsėjo 25, Chicagoj. 
(Stulgių par., Butvilų kai
mo). Amerikoj iigyveoo 32 
metus. 

MIKUŽIS Antanas, pusamžis, 
mirė Rugsėjo 25, Chicagoj. 
(švėkšnos par., Petaičių k.) 
Amerikoje ' išgyveno 30 me
tų. 

BILIUS Antanas, mirė Rugsė
jo m., Rockford, 111. 

UŽDAVINIS Vladas, 51 metų, 
mirė Rugsėjo 21, So. Bos
ton, Mass. 

STANEVIČIUS Aleksandras, 
seno amžiaus, mirė Rugsėjo 
27, Chicagoje. (Rase inių 
apsk.). 

RAZMUS Jonas, 63 m., mirė 
Rugsėjo 26, Chicagoj. 

STOČKUS Benis, mire Rugs, 
mėn., Port Carbon, Pa. 

LUKOŠEVIČIUS Motiejus, 51 
m., užmuštas anglies kasyk
loje, Rugsėjo m., Carbonda-
le, Pa. 

LEčINSKAS Jonas, pusamžis, 
mirė Rugsėjo 28, Chicagoj. 
(Tauragės ap.. Vilkaičių k.) 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

GUSTAITIS Jonas, 64 m., mi
rė Rugsėjo* 28, W. Htstton, 
Pa. 

RAMANAUSKIENĖ M., seny
vo amžiaus, mirė Rugsėjo 18, 
Miners Mills, Pa. 

DELADAVIČIUS Petras, se
nyvo amžiaus, mirė Rugsėjo 
22, Swoyersville, Pa. 

MASIULIS Vincas, seno am
žiaus, mirė Rugs. 28, Pitts-
ton, Pa. 

KIM B ERTAS Antanas, vidur
amžis, mirė Rugs. 26, Nan-
ticoke, Pa. 

VAITKEVIČIUS Antanas, vi
duramžis, mirė Rugp. 22 d., 
Worcester, Mass. 

TUJSECKAS Vincas, viduram
žis, mirė Rugsėjo 10, Kings
ton, Pa. 

VILČINSKAS Mykolas, mirė 
Rugs. 15, Tnkerman, Pa. 

ŠVERMICKIENĖ Ap., mirė 6 
Rugpjūčio, Jamaica, N. Y. 

ORO SUSISIEKIMAS 
PO KARO" 

' Numatoma kad po šio karo 
orlaiviais važinėjimas pasažie-
rių ir prekių išsivystys taip 
jog bus toks paprastas ir pri
einamas kiekvienam kaip da
bar traukiniais arba tusais. 

Susisiekimas oru tarp mie
stų bus nuolatinis, ir tarp Eu
ropos-Amerikos ir kitų konti
nentų po kelis kartus į dieną. 

Amerikos valdžia svarsto ir 
sutartis tuo reikalu. Yra su
manymas Amerikai sudaryti 
tuo reikalu sutartį su Britani
ja. Sulyg tos sutarties, Ame
rika ar Britanija nedarys žy
gių susitarti su trečia šalimi 
oro komunikacijoje viena su 
antra nepasitarus. 

Prez. Roosevelt pareiškė jog 
jo ir Churchillo mintis yra pa
likti oro liuosybę, tačiau tam 
tikri dalykai turės buti nusta-
tvti ir tvarkomi. 

Skaityk Amerikos 

'Lietuvių Naujienas' 
Mėnesinis žurnalas, 21 pusi. 

Metams tik 50c. (45) 
XJETUV1U NAUJIENOS 

332 N. 6th Street Philadelphia, Pa. 
s y  

jungu. Kiek karštos pagie,:'/? 
liejama Lietuvių skriaudikams' LENIAUSKAS Pranas, 49 m., 
ir spaudėjams; kiek gailimu,s: mirė Liepos 13, Buenos Ai-
nelaimingų Lietuvos žmorJų li
kimu. Bet tie "geraširdžiai" 
renka rubus ir pinigus Rusijos 
žmonėms dengti ir šelpti, o 
Lietuvos tiems vargšeliams — 
tik brolišką špygą atkiša. Tai 
veidmainiai! D. Report. 

J. O. SIRVYDO BIO
GRAFIJOS REIKALU 

Dar apie Kun, Valaitį 
Viršniinėtame piknike, kur 

nepasisuksi, būreliai kalbėjo 
apie Dirvoje tilpusį pranešimą 

i kad Kun. Valaitis dar nemi-
Jona- J. Nienius. ręs. Ir susidarė tikra miste-

Užbaigimui J. O. Sirvyde 
biografijos-knygos reikalo, rei
kia susižinoti su šiais prenu 
meratoriais kuriems buvo pa
siųsta knyga, tačiaus juos ne 
pasiekė ir buvo man sugrą
žinta : 

Andrew Yuga, Jonas 
nas, Antanaį Klinga, iš South 
Boston, M ass. 

Ona Vaitkunaitė, iš \Wst-
field, N. J. 

Patys prenumeratoriai ku
rių vardai čia suminėti, arba 
kas apie juos žinote praneški-
ga jiems bus pasiųsta išnaujo. 
te priduodami jų adresus, kny-

J. Sagys, 
95-09 Woodhaven Ct. 

Klubr-s Tunis! i oje, A Trik o ie 

M 1 1  f  
*  1 1  

II *1 

¥ m* 

m. 

% Ozone Park, 16, K. T. 

Tunisijos javu lauke. Amerikiečiai lakūnai išsistatė sau 
naktinį klubą, kuri imitavo New Yorke esančio Stork Club 
vardu. Klubą jie iš«tatė iš lėktuvų likučiu. Vaizde matosi 
trys Ąmęrįkos kaj/iai,.Viens Raudonojo Kryžiaus darbuotoja,, 
ir pora artfstų iš Amerikos, atvykusių karius palinksminti. 

KOLUMBO PAGERBIMAS 

Spalių 10, tūkstančiai žmo
nių susirinko ant Washington 
Blvd., iškilmėms pagerbimui 
Amerikos atradėjo Kristoporo 
Kolumbo. šioje vietoje jam 
yra pastatytas paminklas. 

Praeitą savaitę sudegė Wil
low Run sandėlis su visokiais 
kariuomenei reikalingais daik
tais. Priežastis užsidegimo ty
rinėjama. 

Kitas didelis namas sudegė 
Detroite, David Stott Milling 
Co. Šio namo padegime prisi
pažino berniokai 14 ir 15 me
tų  amžiaus ,  kur ie  b laškės i  b e  
tėvų priežiūros. Jie suradę 
gąsdino užliejo ant tulų daik
tu ir uždegė. V. M. 

res, Argentinoj. (Telšių ap. 
Skaudučių k.). 

LABANAUSKAS Ben, mirė 
Rugs. 17, Swoyersville, Pa. 

ALKIENĖ Ona, mirė Rugs. 2, 
Bridgeport, Conn. 

MICKELIUNIENĖ Petronėlė, 
mirė Rugp. 17, Baltimore, 
Md. 

LIETUVNIKAS Jonas B., 69 
m., mirė Spalių 2, Wilkes-

' Barre, Pa, 

YK A T 
PAGALBA NUO 
REUMATIZMO 

Jei kenčiate Kur.o skausmus; jei sąnaria! 
Jauslus; jei užeina skausmai oro permnino-
H, ataria™ Jums bandyti ROSSE Tnbs be 
nokesties ir obligacija. Naudojamos tuks-
tančlų per virš dvidešimts metų. i»avimm 
greito paliuosavinifi skausmų Reumatizmo. 
Arthritis, ir Neuritis. 

DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams 
Jeif»u niekad nenaudojote ROSSF. Tab<;. 

pn^om jus BANDYT juos—išh-andvkit mu-
stj kaštai3. Pasiųsime jur-s pilno dydžio 
pnkelį—sunaudekit 24 taLle!c*5 DYKA!. Jei 
neduos preito paliuosavimo nuo skausmo ir 
Į IJS busit nepatenkinti pasekmėmis ir to pa
kelio žema kainn, grąžinkite nesunaudot<i 
dalj, ir jums nieko nekaštuos. Nesiųskit pi
nigu. tik *;nv<. \a>-Hą ir adresn j: 

ROSS E Products Co.. Dept. X-3 
27©8 W. Farwell Av. Chicago 45, III. 

JAUT! BLOGAI? 
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU 
—ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BU DU 
6 Kuomet kankinatės viduriu užkietėjimu— 
Sarr.os neveiklios, skauda galvą, nėra ener
gijos—palengvinsite sau šiuo modernišku 
Hudu—kramtykite FEEN-A-MINT. Ši sko
ninga kramtoma guma vidurius liuosuoji 
Švelniai ir tikrai. Milijonai žmonių naudoja 
FEEN-AMINT. Tik pakramtykite FEEN-A-
M1NT einant gulti, naudokite tiktai pagal 
nurodymus ant pakelio. Sekanti rytą ma
lonus palengvinimas jum? pagelbės vėl jau
stis puiktai. 

DET.L.A C. J 4KUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuofa Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicotl 1703 

! h 
ii 
g 

KARO GAMYBA 
KALĖJIMUOSE 

Amerikos kalėjimuose apie 
30,000 kaliniu dirba valdžios 
darbus. Tie kalėjimai yra 47 
valstijose, ir kaliniai šymet 
bus , pado r v ta karo reikmemt 
už 20 milijonu dolsrių. 

Tik viena Utah valstija ne- | 
turi savo kalėjimui sukontrak-
tavus valdžios darbų, nes jos 
kalėjime yra labai mažai, ka
liniu. 

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

Norėdami pigiai pirkti namas mieste arba, priemiesčiuose, kreip
kite? j mane, prausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortjjcčia. Patarnavimas ir iipiMy-
mas garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asrncniik&i. 

£ Naujoje Vietoje 

kodemas A. Wi'ikelis | 
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 

IR R A A MUOTOJ A3 
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L A I S V A  L I E T U V A  Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! 

Laisvę Pažinę — f t 
Jungo Nevilksim! r 

Kad Maskovas Konferencija Nevir
stu Antru Muniku! 

Rusai Gali Susitaikyti su Vokiečiais 

Prelatas Sheen, Washingto-
no Katalikų Universiteto auk
lėtojas - profesorius, p r a d e jo 
Spalių 4 d. eilę paskaitų Akro-
ne (arti Clevelando) Katalikų 
moterų draugijai. Kalbėjo apie 
Rusų-Vokiečių santikius. 

Nėra didelio skirtumo tarp 
.nazizmo ir komunizmo, — jis 
pažymėjo. Abu tie sąjūdžiai 
nukreipta prieš žmoniją, prieš 
demokratiją ir prieš Dievą. 
Galima spėti kad tos abi tau
tos, Rusai ir Vokiečiai,* susi
taikins ir eis išvieno. Naziz-
mas atrodo blogas komunizmui 
tik del to kad jam vadovauja 
Hitleris. Rusija kariauja prieš 
ftitlerj, o ne prieš nacional
socialistus. 

Prelatas Sheen sakė kad jis, 
nors nenusimanąs apie karo 
dalykus, suprantąs kad nesi
liaujantieji Rusų nugalėjimai 
600 mylių fronte yra planin
gas Vokiečių pasitraukimas. 
Vokiečiai trauksis ir trauksis 
iki jų dviejų vadų, Hitlerio ir 
Stalino, sutartos linijos. 

Kai Vokietijos ir Rusijos 
bus pasirašyta taika tai Ame
rikos pramonėje kils sabotažas 
kokio ji dar nėra mačius. Ta
da teks Amerikai mokėti už 
raudonųjų ir jų draugų dar
bus, teks gailėtis kad ji puose
lėjo, maitino ir aukštino Stali
ną. Va ir Quebek'o konferen
cijoje aukštieji demokratijų 
pareigonys daug laiko padėjo 
begirdami Rusiją. 

Labai daug kalbame apie 
savo sveikatą, kad negerai jau
čiamės. Dažnai minime trijų 
didžiųjų ministerių konferenci
ją, abejodami ar ko gero iš jos 
sulauksime. Ar nevirs Mask
va antru Muniku? Ar ten ne
bus mesta Stalinui Lenkijos 
dalis, Lietuva, Latvija, Estija 
ir Besarabija, kaip buvo Čeko
slovakijos plotai mesti Hitle
riui Munike (Munich) ? 

Įdomu, -r- sakė Prel. Sheen, 
— kad tie kurie smarkiai kri
tikavo Premjero Chamberlaino 
"appeasement" politiką Vokie
tijos naudai, dabar su tokia 
Chamberleniška politika nori 
įsiteikti Stalinui. 

čia ttrumpai išdėstyta Prel. 
Sheen kritika didžiųjų demo
kratijų politikai su Sovietų 
Rusija nėra tuščia. Jo pažiū
rą patvirtina eilė įvykių. An
glija gindama savo imperiją, 
buvo užsimojus padaryti Sta
linui auką iš aukščiau paminė
tų kraštų, buvo belinkstanti 
paaukoti Pabaltijo tautas Ru
sijos vergovei. .Tik, kaip atsi
mename, Prezidentas Roosevelt 
pasipriešino tokiam Anglų "re
alizmui". Po to pasipriešini
mo, Kripps'o, Anglų ministe-
rio, propaganda Sovietų garbei 
sustojo. Jos pasekmės tačiau 
nebuvo bergždžios: pasirašyta 
Rusų-Anglų 20 metų sutartis 
Europai tvarkyti. Po to fak
to lengviau atsiduso pasaulis. 
New York Times ir kiti, tik
ri demokratiški, laikraščiai 
džiūgavo kad Atlantic Charter 
idealizmas nugalėjo realizmą, 
tai yra cinizmą, daugelio Ame
rikos ir Anglijos laikraščių pa
laikomą. 

Tas džiaugsmas, deja, neil
gai patvėrė. Kai Rusams ėmė 
geriau sektis karas su Vokie
čiais, kai šie buvo su dideliais 
nuostoliais atstumti nuo Sta
lingrado ir sukmingai varomi 
nuo Volgos atgal į vakarus, 
tai komunistų spauda pradėjo 
balsiai šaukti kad Sovietams 
maža butų gavus Pabaltijį, 
Lenkijos pusę iv Besarabiją: 
jų globai turėtų buti pavesta 
Balkanai ir vidurini -Europa, 

jai taip pat praverstų įsitvir
tinti dar Indijos Okeane (per 
Persiją), Atlanto ir Pacifiko 
okeanuose. Kad tokie Mask
vos reikalavimai bus patiekti 
ir kad su jais reiks skaitytis 
tai patvirtino viešai spaudoje 
ir Rusijos prietelius p. Davies, 
gryžęs iš Maskvos, kur jis bu
vo siųstas nuvežti laišką Sta
linui ir parvežti iš jo atsaky
mą ' Prezidentui . Rooseveltui. 
Kas buvo rašyta laiške ir at
sakyme — tebėra paslaptis. 

Rusų spaudos griežti išdi
dus svetimų žemių reikalavi
mai randa palankaus dėmesio 
Anglų spaudoje, ypačiai Lon
dono Times, kurs laikomas vy
riausybės oficiozu. Rusų gro-
boniškos pretenzijos gavo ne
maža pritarimo ir žymių Ame
rikos publicistų. Šiaip jau 
Amerikonai yra griežtai nu
sistatę prieš Rusijos nepasoti
namą, nesveiką apetitą. Jie 
teisingai mano kad Amerika 
ryžosi stoti į karą prieš gro-
bonišką Ašį, ryžosi pastatyta 
visą tautą ant kojų, nesigailė
ti karui milžiniškų gerybių, 
dar istorijoje negirdėtų, auko
ti savo daugybę savo sveikiau
sių žmonių, ne tam kad jos 
karo talkininkas, Rusija, galė
tų viešpatauti Europoje ir Azi
joje ir skleisti pražūtingą bol
ševizmą visame pasaulyje. A-
merika kariauja už savo sau
gumą ir už žmonijos laisvę. 

Artėjant ketinamai trijų di
džiųjų konferencijai, aiškėja 
Sovietų Rusijos karo siekimai. 
Juos komunistai garsiau ir 
drąsiau skelbia. Va ir dabar 
tenka skaityti New York Ti
mes (October 4) ilgas straips
nis Londono korespondento. Jo 
nuomone, Rusai turį du planu. 
Pagal vieną planą, jie pasiruo
šę bendradarbiauti su Anglija 
ir su Amerika jei tos dvi di
džiulės galybės jiems pripa
žins Pabaltijo kraštus, rytinės 
Lenkijos plotus su Lvovu ir 
Vilnium, Besarabiją ir Buko
viną, Suomijos pakraščius su 
Suomijos įlanka, prieigą į Vi
duržemio Jurą (Dardanellai ir 
Balkanai), prieigą į Persų įlan
ką Indijos vandenyne). Tai 
pretenzijas patenkinus, Sovie
tų Rusija sutiktų, drauge su 
Britais ir su Amerika tvarky
ti pasaulį. Jeigu tos preten
zijos nebūtų patenkintos tai 
Rusija darytų sąjungą su rau-
donaja Vokietija 1r su kitais 
kraštais, kurių valdžios butų 
komunistinio pobūdžio. Tai pa-
aiškėsią Maskvos. konferenci
joje. 

Toks Rusijos nusistatymas, 
—rašo korespondentas, — esąs 
jo patirtas- iš patikimų šalti
nių. Jam propaguoti buvo del 
pasaulio akių panaikintas tre
čiasis internacionalas, buvo 
pademonstruota ir religijos to
lerancija, buvo leisti išsirinkti 
provoslavams ( o r t odoksams) 
Maskvoje patriarkas. Tais žy
giais siekta palankumo - iš ka
pitalistinių kraštu ir iš religi
jos gerbėjų. 

Ar tie suktųs manievrai pa
sieks Maskvos valdovams? An
glai, matyti, jiems pritaria. Iš 
to žygio kad Maskva tarsi at
sisakė III interncionalo, Ang
lai sprendžia kad ji atsisako 
ir komunistinės propagandos 
kituose kraštuose, iš to žygio 
kad Stalinas leido išsirinkti 
pravoslavams patriarką Anglai 
džiaugiasi, ar apsimeta besi-
džiaugią kad Rusijoje gryžo 
religinės laisvės gadynė, štai 
Anglikonų arkivyskupas kelia
vo į Maskvą pasiviešėti ir pa
bendrauti su atsikurusio pat-

Rūpinkimės Lietuvos Nukentėjusiais 
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS ATSIŠAUKIMAS Į LIETUVIŲ VISUOMENĘ 

riarkato aukštais dvasininkais. 
Bet ta Anglikonų vyskupo 

kelionė padiktuota ne religinių 
o politinių motyvų. Maskvos 
patriarkatas atkurtas ir pa
darytas Stalino politikos Įran
kiu. Pirma pravoslavų baž
nyčia buvo smarkiai persekio
jama, dabar ji tarytum ger
biama, o ištikrųjų bus kenčia
ma tiek kiek tarnaus Maskvos 
valdovų despotizmui. Visi ta
tai žino, tai kaip nežinotų An
glų dvasininkai. Jie gerai ži
no, bet savo atsilankymu Mas
kvoje rūpinosi ne tiek krikš
čionių organizaciją pagerbti, 
kiek paadvokatauti pasaulio 
akyse Stalino politikai. Stali
nas ir jo vadovaujami komu
nistai kaip buvo taip ir bus 
Markso evangelijos platintojai, 
kad religija yra nuodai žmo
nėms . Teisybę sako Prelatas 
Sheen, kad nacionalsocialistai 
ir komunistai yra ir bus prieš 
Dievą. Jiems savo viršininkų 
buvo uždrausta vaikščioti į 
krikščionių bažnyčias. Tačiau, 
kai prireikdavo propagandai tai 
Sovietų atstovams Maskva lei
sdavo, pav. Jugoslavijoje per 
iškilmingus šventadienius pa
sirodyti ortodoksų bažnyčioje. 
Tegul Serbai pamanys kad So
vietų Rusijoje bolševikai ger
bia krikščionių tikėjimą. 

Tokia Maskvos hipokritiška 
(veidmainė) politika reikalin
ga pavilioti į save Balkanų 
tautas. Graikai, Serbai, Bul
garai ir Rumunai yra ortodok
sai, prisirišę į savo bažnyčią. 
Va kpdel Stalinas leido Ru
sams išsirinkti patriarką. Ta
čiau, jei patriai'kas butų ne
p a k l u s n u s  b o l š e v i k a m s  t a i  j į  
pašalintų ir "likviduotų". Tai 
rodo bolševikų praktika. Ta
pus bolševizmo įrankiu, Rusų 
ortodoksų bažnyčia nieko ne
laimėjo, priešingai, ji tapo be
dieviškos politikos pažabota ir 
galutinai prarado savo laisvę. 

Ir vis dėlto yra šiaip: Kaip 
prieš karą Hitlerio Munikas 
buvo virtęs Anglams ir Pran
cūzams politikos kelionių ga
las taip dabar Anglų ir Ame
rikonų dėmesis sutelktas į 
Maskvą. Lakstė, važinėjo ten 
Eden, Cripps, Churchill, pas
kum Amerikietis Davies. Da
bar vėl ruošiasi ją, kaip kokią 
Mekką, atlankyti Eden ir Hull. 
Išeina kad apie Maskvą visa 
visų didžiųjų politika sukasi, 
"šviesa spindi iš rytų"! Ar ji 
tik neapakins tų kurie į ją 
yra įsistebėję? Blogai pasi
baigė Chamberlaino ir jo drau
gų kelionės į Muniką, dar blo
gesnis Edeno ir Hullo kelionių 
į Maskvą galas butų jei ten 
butų apsilenkta su Atlanto 
čarterio principais, jei Pabal-
tijys ir kiti kraštai butų pa
aukoti Rusijos malochui, Sta
lino neribotam imperializmui.' 

Pasaulis tebetiki Amerika ir 
jos prezidentu, Amerikos vy
riausiai karinei vadovybei va
dovaujant sėkmingai kariauja
ma prieš Ašį Europoje. Jei 
Maskva taptų antru Muniku, 
tuomet pasaulis prarastų tikė
jimą Keturių Laisvių ir At
lanto čarterio, tuomet butų 
sukompromituotas Ame r ik o s 
vardas, tuomet pasidarytų cha
osas ir bolševizmo tvanas už
lietų pasaulį. Laisvę mylin
čios tautos bijo kad taip neat
sitiktų, kad neimtų viršaus 
antikristas. 

Washingtonas numato tokias 
perspektyvas, dėlto, reika ti
kėti, Baltieji ir Kongreso Rū
mai budės kad ketinamoji Lon
dono konferencija nepalaidotij 
Atlanto Čarterio, kad nepaver
stų to Magna Charta Liberta 
tum dokumento beverčiu po
pierių. V. S-kis. 

Lietuvos žmonių, nuo karo nukentėjusių šelpimas, aprū
pinimas maistu, rūbais ir vaistas senelių ir vaikų, guls kaip 
sunki našta mums Amerikiečiams ant pečių, todėl DABAR jau 
laikas pradėti tam dideliam darbui ruoštis. 

Pasiruošimas tam tikslui visų Amerikos Lietuvių reikalin
gas dabar, todėl Lietuvai Vaduoti Sąjungos valdyba ragina 
visus Amerikos Lietuvius — kaip pavienius taip ir organizaci
jas, — parodyt savo susirūpinimą, aukojant į LIETUVIŲ TAU
TINĮ ŠELPIMO FONDĄ, kuris yra vienatinis Amerikos Lietu
vių įsteigtas fondas ką yra užregistruotas Washingtone. 

Siųskit savo auką tuojau Londono Lietuvos Atstobyvės ir 
kitur parėmimui. Mes turim išlaikyti savo atstovybes tose ša
lyse kur jos dar randasi, nes jos yra Lietuvos Nepriklausomy
bės tęsinys. 

Kartu reikalinga plėsti ir bendra musų akcija už Lietuvos 
reikalus. Lietuvai Vaduoti Sąjunga jau pasiruošus išsiuntinė
ti Dr. Norem'o knygą "TIMELESS LITHUANIA" visiems Ame
rikos valdžios nariams. Kongresmanams, kitų šalių diploma
tams, ir taip toliau. Kaip tik ta knyga išeis iš spaudos ji bus 
pakuojama ir siunčiama tiems žmonėms ir įstaigoms kur tiktai 
tikimės ji galės pasakyti reikalingą žodį už Lietuvą, paragin
ti ginti jos laisvę1 ir nepriklausomybę, kur ji padarys Lietuvai 
daugiau draugų ir prietelių. 

Kurie Lietuviai iki šiolei tą knygą užsisakė, tie prisidėjo 
prie jos išleidimo kaštų apmokėjimo — kad galima butų duoti 
tą knygą dykai tiems žymiems žmonėms kuriuos mes stengsi
mės aprūpinti informacija apie Lietuvą. 

Dar galit įsigyti tą knygą ir kiti, ir jusų auka, penkinė ar 
dešimtinė tai knygai paremti užtikrins Lietuvai Vaduoti Sąjun
gai kad jai nereikės panešti nuostolių tos knygos dovanojimo ir 
išsiuntinėjimo kaštų padengime. 

Jus gi rėmėjai, gausit vieną knygą sau, atminčiai, su jusų 
vardu įtalpintu kaipo tos knygos leidėjo. 

Knygai prenumeratas priimame, ir tų knygų turėsime šim-
tą-kitą pardavimui tiems kurie dar vis vilkina savo užsisaky
mo prisiuntimą. 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga prašo jusų prisidėti ir prie šios 
Sąjungos narių, prisiunčiant savo „nario mokestį — $2, $5, $10 
ar daugiau metuose. Jusų prijautimas Lietuvai neprivalo ap
sistoti tik jusų retkartine auka — duokit daugiau, duokit iki 
jausit, ir duokit tiek kad ir kiti matytų jusų duosnumą ir pa
sektų jusų pavyzdžiu. 

Atsiųskit savo duoklę už 1943 metus, arba kurie užsimokė
ję, pradėkit dabar mokėti jau už 1914 metus. 

Toliau, pranešime visuomenei daugiau apie musų darbo pla
nus. Tėmykit spaudą. 

Aukas siųskite įdėdami į laiSką ir adresuodami: 
L. V. S. CENTRAS 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Auką siunčiant iškirpkit ir išpildykit šį kuponą: * 

• LIETUVOS REIKALAMS AUKA • 
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J* Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas 
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

m 

Siunčiu auką: $ Lietuvos Atstovybei Londone 

$ Knygai "Timeless Lithuania" 

$ Lietuvos Karo Nukentėjusiems 

$ L.V.S. nario mokestį 
' Viso: $ 

Vardas ir Pavardė. .. I 

Adresas. 

Miestas Valst. 

j KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI i 
| |g-* 

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

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

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 
CENTRO ŽINIOS 

L. V. S. CENTRAS 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

1Š LVS 4-TO SKYRIAUS VEIKIMO 

BALTIMORE, Md. — Rug-
sėjo 28, įvyko LVS 4-to sky
riaus susirinkimas, kuriame 
prisirašė prie skyriaus 5 nau
ji nariai, pilnai užsimokėdami 
po $2 ir gavo po gražų LVS 
trispalvį ženklelį-sagutę Lietu
vos vėliavos pavidale. 

Toliau buvo išklausytas ra
portas komisijos iš atsibuvu
sio Rugpjučio 28 parengimo, 
kuris davė skyriui pelno $51, 
kas pilnai apmokėjo delegato 
kelionę į ALT konferenciją 
Pittsburghe. 

Toliau, delegatas Adv. Na-
das Rastenis davė platų rašti
šką raportą iš tos konferenci
jos. Raportas priimtas vien
balsiai. Po raporto buvo trum
pos diskusijos ALT ir LVS ne
sutarimo reikale. Po trumpo 
pasikalbėjimo tapo išrinkta ko
misija, kuri pagamins rezoliu
ciją ir ją pasiųs ALT ir LVS 
centrams, kad tos organizaci
jos atsižvelgtų į svarbą Lietu-
tuvos padėties ir rastų budą 
susivienyti bendram veikimui 

visais Lietuvos ir Lietuvių ka
ro nukentėjusių reikalais. 

Galop buvo nutarta renkti 
kokis nors vakarėlis ir visą 
pelną skirti parėmimui Lietu
vos Atstovybės Londone, kurią 
vadovauja B. K. Balutis. 

Į komisiją rengimui to va
karo išrinkta visos veikliausios 
skyriaus narės: Rastenienė, 
Milunaitienė, Budrienė, Luko
ševičienė, Padzukienė ir Pu-
žaitienė. Tikime kad paren
gimas pavyks, nes jeigu musų 
moterys užsimoja ką atlikti 
tai jau vyrai su jomis nesusi
lygins; tai jos, ką dirba tai 
juokų nekrečia. 

Kalbamas parengimas nutar
ta daryti Lapkričio 13, šešta
dienio vakare, Lietuvių salėje. 
Malonėkite į šį parengimą at
silankyti skaitlingai ir prisi
dėti su savo centu prie to pra
kilnaus darbo — parėmimo p. 
Balučio svarbios vietos Londo
ne. Kaip p. žadeikis čia Ame
rikoje diplomatiniais keliais 
dirba už atgavimą Lietuvos 

laisvės ir nepriklausomybės, 
taip p. Balutinis tokiais pat 
budais dirba Britanijoje. Tik 
p. Bakičio sąlygos nepalygina
mai sunkesnės, nes jis neturi 
tam lėšų. 

Kitos kolonijos jau gausiai 
šelpia p. Bafutį, taip tikiu ir 
Baltimoriečiai nuo taip prakil
naus darbo neatsisakys ir 'pa
gal išgalę prisidės atsilankyda
mi į šį parengimą. 

P. P. Jarass 

Lankėsi Chicagoje 

5.00 

2.00 

LVS Centro pirmininkas Dr. 
S. T. Tamošaitis ir sekretorius 
K. S. Karpius lankėsi Chica
goje, svarbiam pasitarimui su 
Lietuvių Tautinio šelpimo Fon
do centro valdyba: pirmininku 
Adv. A. A. Oliu, sekretorium 
Adv. J. J. Grish, ir iždininku 
J. J. Bačiunu, kuris taip pat T, _ 
specialiai atvvko į Chicaga iš S oronto, Kanados, S. Bal-1 *• PI II no c vi vi o i" (PC AA 1 

Aukos "Timeless 
Lithuania" 

Sekantieji dar prisiuntė sa
vo prenumeratas knygai "Ti
meless Lithuania": 
Mr. ir Mrs. Juozas Maloni*, 

Chicago, III. 10.00 
Antanas S. Pocius, 

Chicago, 111. 5.oo 
Bronė Rasiulytė ' 

Cleveland, Ohio 5.00 
Mrs. Wilkitus 

Olvphant, Pa. 5.00 
SLA 157 kuopa 

Youngstown, Ohio 5.00 
Vincas Kayackas 

Montreal, Kanada 5.00 
Pranas Račkus 

Los Angeles, Cal. 
Juozas Brogis 

VVaterbury, Conn. 
Vincas Karpšlys 

Detroit, Mich. 5.00 

KANADIEČIAI PAREMIA 

Tabor Farm, Mich. 
LVS valdybos nariai taip 

pat lankėsi spaustuvėje kurio
je spausdinama knyga "Time
less Lithuania" ir užbaigė vi
sas smulkmenas, taip kad kny
ga skubiai eina prie pabaigos. 

IKI ŠIOL Lietuvoje veikę 
profesinių sąjungų (amatinin
kų unijų) biurai paleisti ir jų 
vietoje įsteigta "Lietuvos Ge
neralinės Srities Profesinė Są
junga". Kaip ir ikšiol, Vokie
čiai pasilieka darbininkų pro
fesinių sąjungų kontrolieriai. 

ciunas prisiuntė $5.00 auką 
knygai, šių šv. Jono Krikšty
tojo draugijos narių: 
Augutis Alfonsas .50 
Balčiūnas Stasys 1.15 
Belickas Antanas .25 
Bendžius Kazys .25 
čiriunas Antanas .50 
Dargis Kostantas .25 
Dervinis Mykolas .25 
Jarašiūnas Povilas .50 
Jurčius Antanas .25 
Jurčius Kazys .25 
Karaliūnas Feliksas .50 
Lekšas Pranas .25 
Narušis Elegijus .50 
Samulevičienė Veronika .25 

Paskutines Dienos Prisidėti prie "Timeless Lithuania" Leidejiį 
Užsisakykit Dr. Owen J. C. Norem knygą 

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

Aukos priimamos nno $1 ir aukščiau. Davusieji I IETIIX/AI v/AfMiATi c a  i i i ^ i ^ a  
$ 5 . 0 0  a r  d a u g i a u  g a u s  k n y g ą .  A u k o t o j ų  v a r d a i  t i l p s  t l E I U V A I  V A I / U v  1 1  S Ą J U N G A  
knygoj#. 6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio 



4 P T R"- V A A'ufcoftft Lietuvai dolarj-kitą 

Kominterno Vietą Užeme tuli Ameri- Kaip PRISTATOMAS GASOLINAS AIASKOS GRAFIKUI LAWRENCE,MASS. 

kos Kolumnistai 

Amerika, Rodos, Turi Kariauti kad Rusija Ga
lėtų Prisigrobti Svetimų Žemių 

Kuomet iš Maskvos buvo pa
skelbta apie panaikinimą Ko
munistų Internacionalo (Kom
interno), dalis Amerikos laik
raščiu savo redakciniuose pa
reiškė abejones ar tai nėra 
viena iš daugelio Stalino klas
tų. Kiti laikraščiai pareiškė, 
palauksim ir pažiūrėsim kaip 
tas panaikinimas tikrumoje 
veiks. 

Kominterno tikslas buvo pa
ruošti visose kapitalistinėse ša
lyse dirvą revoliucijai, išver
timui kapitalistinės sistemos 
ir Įsteigimui sovietų, tiesiog 
sakant, jungimui visų šalių 
po vieno Stalino diktatoriška 
globa. 

Amerikoje Kominterno agen
tai tuo tarpu šiek-tiek pasiša
lino iš viešumos. Tačiau jų 
viešąjį veikimą Amerikoje pa
ėmė nekurie laikraščių kolum
nistai, rašytojai kasdieninių ar 
savaitinių straipsnių, kuriuose 
jie naudojasi teise išsireikšti 
savo įvairias mintis laisvai, ir 
jais matomai susigriebė pasi
naudoti Maskva savo propa
gandą plačiai ir viešai Ameri
koje varyti. 

Be garbinimo bolševikų ir 
raudonosios armijos, be agita-
vimo kad Amerika viską ati
duotų Rusams, be Įrodinėjimo 
buk raudonieji kariauja už šią 
šalį ir išgelbėję ją nuo Hitle
rio, be Įrodinėjimo kad, Rusi
jai turi buti atiduota ne tik 
tos šalys kurias Stalinas pasi-
skyręs užgrobti, dar ir dau
giau žemių kurias jis slaptai 
ruošiasi grobti, tuli tie kolum
nistai pradėjo atakuoti net S. 
Valstijų vyriausybę, patį Pre
zidentą Rooseveltą ir Valsty
bės Sekretorių Hull kam jie 
nėra gana pro-Sovietiški, kam 
jie nepadeda visų pastangų 
Rusijai išgelbėti ir duoti jai 
viską ko reikalauja. 

Vieną toki pertoli nuėjusį 
kolumnistą, Drew Pearson, pa

skubi ai naikinti, vežti kad ne
liktų kam pagelbėti Lietuvoje 
prieš bolševikus. 

Hitleris užpuldamas Rusiją 
pradėjo savo žygiavimą iš Vo
kietijos, rie iš Lietuvos, ką vi
si gerai žino, ir šitas įvykis 
buvo Birželio 23, 1941 metais, 
visą metą Stalinui Lietuvoje 
šeimininkavus. 

Naziai p. Smetoną ir jo šei
mą internavo Vokietijoje pa-
rubežyje, ne Berline, ir reika
lavo, kamaroto Stalino ragina
mi, kad p. Prezidentas apleis
tų Vokietiją. Jiems išvykus į 
Šveicariją, ir ten Vokiečiai sa
vo spaudimą darė kad iške
liautų kitur. Amerikos amba
sadorius Berline, kuris geriau 
žino negu Pearson ar musų bol
ševikai, kiek Prezidentas Sme
tona naziams patiko, davė lei
dimą p. Smetonai ir šeimai at
vykti į Suv. Valstijas. Jie čia 
keliavo per Prancūziją, Portu
galiją, Braziliją. 

Toliau, Pearson meluoja buk 
Prezidentas A. Smetona "žaidė 
su Naziais". 

Atmename tą garsią bylą 
Klaipėdos Krašto Vokietininkų, 
1935 metais, kuomet Lietuva, 
nei Prezidentas Smetona, visai 
nežaisdami su naziais, nubau
dė rastus kaltais Vokietinin
kus, visai nepaisant Vokiečių 
griežčiausių grasinimų iš Ber-
lino. Lietuva buvo pirmutinė 
šalis Europoje pasikėsinus už
kirsti nazizmui veiklą, tik ki
tos šalys nepadėjo, davė jiems 
išaugti, ir privedė prie šio ka
ro. Kada Lietuva nazius per
sekiojo ir baudė, kitos Vokie
tijos kaimynės su j$i sutartis 
darė ir nazius stiprino. 

Nėra abejonės, Stalinas pa
reikalavo Hitlerio kad p. Sme
tona butų grąžintas Lietuvon 
į OGPU nagus, tačiau gal Hit
leris daugiau nusimanė apie 
tarptautines teises. Bet užtai 
dabar tokie akiplėšos Pearso-

ka turi buti Rusijai dėkinga už 
"Amerikos išgelbėjimą" (nuo 
ko?) ir kad Amerikos valdžia 
pripažintų Rusijai teritorijas 
kurių tik Stalinas reikalauja. 

Kažin ar ne pertoli Ameri
ka leidosi tiems kolumnistams 
nueiti? Teatruose, filmose kur 
rodoma Amerikos karių žygiai, 
Amerikos vėliava, ar Prezi
dentas Roosevelt, vos kur ne 
kur išgirsi kokių porą delnų 
supliauškėjant, betgi gausus 
plojimas pasigirsta jei parodo
ma bolševikų vėliava, ar rau
donarmiečiai, ar Stalinas. 
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vadino chronišku melagiu m irįnaį jyg norj priminti Amerikos 
valdžiai kam čia laikoma Lie-Prez. Roosevelt ir p. Hull už 

.in jau atvirai dvokiančią Mas
kvos naudai paleistą smarvę, 
priekaištus Valstybės Sekreto
riui Hull. 

Pearson tada griebėsi iškas

tu vos Prezidentas, juk Stalinas 
yra Dėdės Šamo karo partne
ris.... 

Kad Lietuvos Prezidentas A. 
Smetona ir toliau nelošė išvien 

t i kad ir iš žemės (ar savo j  su nazįajs turim dar vieną fak-
makaulšs) dar kitokesnių ne-i^. Hitleris siūlė Lietuvai pa-
sąmonių ir priekaištų Sekre-: sįįmti Vilnių, kai jis rengėsi 
toriui Hull, įrodymui jog P°~! užpulti Lenkiją, bet p. Smeto
nas Hull darąs viską prieš Ru- j na ^os "dovanos" iš Hitlerio 
siją ir kenkiąs jos santikiams nerįeme, pasirinko Lietuvai ne-
sii Amerika. j utralumą. Tiktai Stalinas pri-

Amerikos spaudoje nesąmo-igmg viąas "dovanas" iš Hitle
ris ir melagystes lengva sklei- j rio p^^ie pUsės Lenkijos, 
sti, dėlto kad Amerikos publi- j Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
ka mažai tėmija svarbesnius Besarabijos — ir to ką paga-
dalykus, pasitenkindami skai- |įau gavo — ugnies kardą! 
tymu "funnies". 

Didesniam patikimai Mask- KAM AMERIKA KARIAU-
vai (be abejo už bolševikų pi-
n i gus), Pearson tarp kitų da
lykų, kaipo prieš-Rusišką pono 
Hull aktą. primetė ir Lietuvos 
Prezidento A. Smetonos įleidi
mą į Ameriką. 

Štai kaip Pearson tą savo 
kaltinima daro: 

Jei siekti toki Pearson, išei
na kad Amerika kariauja už 
Rusijos išdidinimą ir sustipri
nimą, nors Atlanto Čarteryje 
Prezidentas Roosevelt aiškiai 
pasakęs jog šiame kare nei vie-

. na valstybė neprivalo siekti 

Istorija sako kad griuvusios 
kadais galingos Romos impe
rijos vienas cezaras - valdovas, 
Vardu Julijonas, už savo neva 
tai mokslingumą įgijęs titulą 
filosofo, taigi jis užrietė iŠ 
puikybės nosį į viršų ir tapo 
toks išdidus ir arogantiškas, 
neva tai viską jau žinantis, 
kad ne tik pats atsimetė nuo 
krikščionybės, bet visu įnirti
mu pradėjo persekioti ir krikš
čionis, o ypač gi dar del to 
kad jie užuot jį vadinti Julijo
nu Filosofu, teisingai vadino 
Julijonu Apostatu — tai yra 
atsimetėliu nuo tikybos, bedie
viu. 

Tas tai Julijonas Apostatas 
kartą mūšyje su priešais par-

Gasolino ryna tiesiame 550 myliu ilgio nuo Fort Nor
man Į Alaska. Tas aprūpins gasolinu Alaskoje veikiančias 
Amerikos motorizuotas karo dalis ir laivus. Kairėje: inspek
torius apžiuri rvnos suliedinimą. Dešinėje, dvi 'iš daugelio 
panelių tarnaujančios to projekto atlikimo įstaigoje. 

KODĖL SOVIETAI NEĮSILEIDŽIA 
RUSUON AMERIKIEČIŲ 

Pasekmingesniam Japonų ir 
kitų priešų atakavimui lėktu
vais daugelis Amerikos milita-
rinių ekspertų jau senai kelia 
reikalavimus kad Rusija, kai
po musų alijantė, duotų Ame
rikai tam tikrus punktus Sibi
re ir kitur, iš kur Amerikie
čiai galėtų varyti priešų nai
kinimo karą. 

"A* esu Įsitikinęs jog mes 
gelbstim Rusams Europoje pa
kankamai, iki Rusija nesutiks 
leisti mums naudotis Sibiru, 
iš kur mes galėtume Japonus 
supliekti j mažiau negu metą 
laiko. 

"Rusija nori diriguoti mųsu 
strategiją Europoje, kuomet ji 
tuo pat laiku gelbsti Japonijai 
duodama gausias žuvavimo tei
ses savo vandenuose, suteik
dama galimybes šnipinėti, ir 

Ekspertai sako, tokie lėktu-
blokštas žemėn, neva tai išvy- vais apakai kaip buvo padarv-
do Kristaus šešėli. Tačiau už- Ha Rumanijos aliejaus laukų . .,v. _ 
uot gailėtis už nuodėmes, kaip i butų geriau atliekami iš Rusi- j ,cldz,a^ Japonams naudotis oro 
kad tą'kur kas anksčiau pa-j jos negu iš daug toliau esan-'atot,mi Kamcatkoje • 
darė išmintingasis Paulius, jis, čios Afrikos, tačiau šiems vi-
Julijonas Apostatas, stvėręs iš 
savo mirtinos žaizdos kraujo, 
tėškė jį linkui Kristaus šauk
damas: "Nazarieti! net gi ir 
glitose mano kariuomenės tu 
drysti persekioti mane! Ta
čiau aš ir mirdamas visvien 
užsiginu tavęs!" 

Tai dabar gi (jei teisybę sa
ko spaudos pranešimai), maž-

DEL TIKYBOS GRĄ
ŽINIMO RUSIJOJE 

sutikimo įsileisti Amerikiečius 
į Rusiją yra sekanti: 

Amerikos lakūnams įsistei-
v. ... , v_ giant Rusijoje, reikalinga bu-

™'il ""J0,!! i *1 įverti Amerikoniška state-
ma, tvarka, ir turėtų kartu 
ten laikytis dideli skaičiai šiaip 
Amerikos kariuomenės. Bolše-

siems reikalavimams bolševi
kai atsako: "NE!" 

Stalinas nesutinka nieką sve
timą įsileisti i Rusų "žemes, 
nors tas gelbėtų pačiai Rusijai. Gražinimas religijos teisių 

Tarp kitų priežasčių kurias Į Rusįj0je neatsitiko taip sau be 
bolševikai sau žinc>, viena ne-; priežastis. Niekas Rusijoje ne

įvyksta be tam tikro numaty
to plano. Kodėl taip staigai 
ir taip dramatiškai Įvyko pa
sikeitimas, kcdel atsikūrė ti-

ir garsusis savo posakiu "Lie
tuvai nei cento!" Pijušas Gri
gaitis. 

Jis, matydamas kad tiki,.- raudonarmiečiai turėtų su 
ciais katalikais yra supančio- . jr veiktj _ 
tas, parblokštas, negalįs erge- h. ^ Amerikiečiai ir 
lio daryti maldų dele. Pitts- riau' va,g0, ir apren. 
burgho konferencijoje, tai jis ,r ^ viršininkai man. 
nors kaipo priešgina, laike: n apsieina; ,)ačig virši. 
maldų sedejo.... nors ir patąinInku nesekioja šnipai; patir. 
mandagumas JI spirte spyrė kad Amerikoje nebuv0 nei 

taip elgtis kaip elgėsi kiti ate
istai, arba agnostikai džentel
menai — laike maldų tikinčių
jų į Dievą, atsistoti — i ei ne 
Jo pagarbai, tai bent nors jų, 
Jį gerbiančių. % 

Kas žino: gal ir Grigaitis, 

tų baisenybių apie kokias bol
ševikams įkalbėta ir įtikinta, 
ir tas paveiktų į siaurą, už-
nuodintą bolševikų protą. 

Stalinas taipgi bijo kad įsi-

kybinė vyresnybė ir atsirado 
vėl popai, kurie buvo išžudy
ti, ačba įkalinti, prie sunkių 
katorginių darbų pastatyti? 

Išdaužyti cerkvių langai su
dėti, užterštos cerkvės išvaly
tos ir leidžiama jose laikyti 
pamaldas.... 

Tam reikėjo priežasčių ku-r 
rios Staliną privedė sulošti ši
tą akių muilimo aktą. Tam 
yra politinės, socialės ir tarp
tautinės priežastys. 

Neatšaukta komunistų par
tijos nariams draudimas daly
vauti tikybinėse įstaigose ir 
ceremonijose, ir dar kas tik-

tikybinės Įstaigos neleidus į savo žemes kapitalis- s  r e s n i o  

Kas žino: gal ir ungaius, | galių* kariuomenių kad ir i  a ts idarė v isoje  Rusijoje t ik-pamėgdžiodamas Romos Juli-1 / , į. . _.ll5+11 v.Hfl ^usicuue visoje misijoje, u* 
wins lai- mazas ^alls> 108 gaiety pada- tai Maskvoje, ir gal tik kelios, joną Apostatą, sėdėdamas 'ai- Rusijoje perversmą — at-
ke maldų, pats sau po nose,,. oti t žalj iš raudonojo 
innh'/ripin • Nazarieti, nors i šnabždėjo: 
aplinkybės ir klerikalai mane 
ir supančiojo.... negaliu pro
testuoti prieš maldas į kokį tai 
išsvajotą Visatos Kūrėją, ta
čiau taip JĮ, kaip ir Tave, už
siginu nors tuo kuo galiu — 
mano šiuo laiku Tavos panie
kai sėdėjimu...." 

Užupių Vladas. 

teroro. Nors Amerikiečiai to 

. . užkariavimų ir prisijungimų 
"Paveizdan, Lietuvos Prezi- ^emju (no territorial ag-

rientus Smetona vra vienas is: * .. ' i -• • r> •; * „ i:c. grandizement). } karčiausiu Rusijos priešu. Jis " . . 7 • • r 
lošė išvien su Naziais kuomet j  ®et šitie Amerikos kaiiavi - j  ^  

tie panaudojo Lietuva kaipo Į mo principai tokiems kolumnis-1 •MASKVOJE seniau neou-
vieta pasišokimo užatakavimui tams visai nieko nereiškia: jieivo restoranų perdaug, veikė 

svarbiuose nuskirtuose punk
tuose, kur kitų šalių diploma
tai ,ir laikraštininkai' gali jas 

nemano, jie nesikiša į kitų vi- į matyti ir galėtų pasakyti kad 

HuM noriai suteikė jam pas- Į siJa tai turi buti išdidinta: jai 
portą ir atviri hi?vę vprytijturi buti prijungta svetimos 
propaganda prieš Rusiją bu- Į žemės kurių tik Maskva rei-
nant saughi Suvienytese Vai- kaiauja, ir Stalinui Juri buti 

lankstomasi ir dėkojama kad 
jis priima Amerikos ginklus 

sti.jr.Ke . 

Ir mes Lietuviai šiuomi at
virai ir drąsiai pavadiname cą 
kolumnistą, Drew Pearson, «ne-
l^gium. 

Sovietai okupavo^ Lietuvą 
Birželio 15 d., 1^40 metais, ir 
Stalinas pasidarė visas Lietu
vos besas: Lietuvoje buvo su
grusta apie 500,000 raudono
sios armijos paruoštos prieš 
Vokietiją, ir Lietuvos žmonės 

ir maistą Rusijai gintis. 
Juk visiems ai^ku kad Ame

rika išgelbėjo Rusiją nuo su
triuškinimo, išgelbsti Sovietinę 
sistemą nuo sunaikinimo, bet 
Amerikos laikraščių tuli ko
lumnistai — juos reiktų vadin
ti penkta-kolumnistais, grio
vėjais Amerikos žmonių mora
lės, verčia tikėti kad Ameri-

daus reikalus, tačiau baimėje 
reikia turėti akis atplėštas vis
kam. 

Kuo baigsis tas reikalavimas 
gauti iš Rusijos teisę įrengti 
lėktuvų bazes Sibire arba rei
kalavimas kad Rusija atidary
tų antrą frontą Japonijai, pa
rodys trumpa ateitis. 

Amerikos Kongrese reikala 
vimai Rusams ypač pasmarkė-

Vienas atstovas sekančiai 

tikrai taip, jie matė cerkves 
atidarytas.... 

Nei tie svetimšaliečiai kitur 
Rusijoje negali lankytis ir nie
ko matyti, ir kitų Rusijos da
lių žmonės niekados nepatirs 
kad Maskvoje cerkvės atidary
tos.... R. 

Rusijos 1011 metu piyasari. sutįnka tik kad Amerika nieko jų tik keli, kuriuose svetim-;j0. Vienas atstovas 
Vėliau Smetona ja\o priegbu- nelaimėtu, bet Ru- šaliai diplomatai ir laikrašti-j tą klausimą pastatė: 
<!a Rerline. o tad-, ^kretmms, .. ... , ... , _ gaHdav0 užeiti> ir ko.l yra laika. Ąrttfc. 

misarai turėdavo kur praleis-; Rusj jos reikalavimai atidaryti 
ti laiką. Dabar jau apie pora antrą frontą Europoje bus pa
metu Maskvoje neveikė jokis; statyti tuoj kaip tik Hull su-
restoranas. Matomai, maistas vįtiks s:u Stalinu, ir musų bu-
dalinta tik tam tikrose vieto
se ir tik reikalingiems gyven
tojams, nes jo mažai turi. Ko
kia sistema ten veikia maisto 
tiekime mažai kas ži^o. 

• TABAKAS pirmiau buvo 
vartojamas kaip vaistas, ypa
tingai mostyse, tik Sir Walter 
Raleigh, Anglas, įvedė jo rū
kymą Anglijoje 1536 metais. 

tinas reikalavimas kad Rusai 
atidarytų antrą frontą Japo-
ni jni kaip tik pritiks pastat) -
ti kartu su Rusų reikalavimais 

''Rusija visai nesivaržo P' 

reikšti kad mes rizikuotume 
savo armijas užpuolimui Euro
pos per Anglų Kanalą, vien 
tuo išskaičiavimu kad tas už
tikrintų Rusams nugalėjimą 
Vokiečių rytiniame fronte. 

'IPFH 

KEISTUMAI APIE PITTS-
BURGHO KONFEREN

CIJĄ 

Daugelis žmonių stebisi ko
dėl tautininkai ir Lietuvos Pre
zidentas nebuvo kviesti į Pitts-
burgho konferenciją, kuri tu
rėjo spręsti Lietuvos gelbėji
mo reikalus. Kiti* juokais pa
sako, kodėl žmonės nesupranta 
socialistų triksų. Adv. Bago-
čius yra pasakęs per Bostono 
radio stoti (Minkaus progra
mą) : "Broliai, mes trys dide
lės partijos turim laikytis iš-
vieno: socialistai, katalikai ir 
sandariečiai...." 

Daugybė žmonių piktinasi 
tokiu jų darbu. Kitų tai^ų 
žmonės netekę savo šalies va
dų verkšlena, o Lietuviai ver
kia kam bolševikai neužmušė 
Lietuvos Prezidento.... 

Prezidentas A. Smetona, vi
siems mums žinoma, pradėjo 
Lietuvą atgaivinti po pereito 
karo stojęs ant krūvos griuvė
sių, pasirinkęs žūtbūtinę ko
vą, na ir trumpu laiku šalį su
tvarkė, ėmė augti mūriniai 
aukšti namai; nyko balos, da
linta dvarų žemės žmonėms, 
kilo mokslas, šalis maisto turė
jo daugiau kaip kada kitados 
turėta. Stebėjosi pasaulis kaip 
ta maža šaliukė diena fx* die
nos tarpo, klestėjo. 

Bet kur tau neatsiras savų 
parazitų kurie ant gero, darb
štaus, nekalto tėvynainio pra
dėjo purvais drabstyti... Bet 
tas purvas nelimpa, jo darbai 
pasiliks amžinai garsus, ir jo 
sąžinė visados tyra. 

Nenusimink, Tautos Vade, 
visi geri Lietuviai esame su 
Tavim, Tave gerbsime ir gyvą 
ir mirusį ir seksime Tavo pė
domis dirbdami savo tėvynės 
gerovei. Tu galėjai gerą gy
venimą ir lengvą turėti, bet 
visus tuos patogumus pastūmei 
į šalį, Tavo brangiausias daik
tas buvo Tėvynė Lietuva ir di
džiausi savo darbą aukavai jai.' 
Mes džiaugiamės kad nenusto-
ji ir toliau dirbęs savo tautos 
gelbėjimui, nežiūrint kokį at
lyginimą gauni iš savo sukly
dusių vientaučių. 

Tikiu, jei Dr. Basanavičius, 
Kudirka ir daugelis kitų musų 
tautos didžių vyrų, jei dabar 
gyventų ir dirbtų, butų taip 
pat niekinami ir šmeižiami tų 
musų paklydėlių, kurie ir ki
tus klaidina, kurių praeities 
darbai atšviečia jų monopolių 
langų daužymo garbę jiems. 

Keista kad musų socialistai 
daro priekaištus tik Preziden
tui Smetonai. Kodėl Griniaus 
trumpo viešpatavimo netikslu
mus užmiršta? Grinius val
džia per pusę metų savo val
dymo Lietuvoje pastatė Len
kams 60 mokyklų tokiose vie
tose kur Lenkų' visai nebuvo. 

Ministeris Požėla pasirūpino 
Lapkričio 21, 1926' m., Lietu
vos Universiteto* tautiškai nu
sistačiusį jaunimą tautininkus 
ir Ateitininkus pliekti nagai-
komis, daužyti šautuvų buožė
mis ir tvoti kardais vien už 
tai kad jie norėjo protestuoti 
prieš Lietuvos bolševikinimą. 
Prie Prezidento Griniaus ir ki
tokių tautai kenksmingų aibių 
pridaryta tokiu. trumpu laiku. 
Sudėjus visa į vieną, Griniaus 
ir jo valdžios narių darbai bu
vo tokie kad atkreipė'gerų Lie
tuvių akis, ir jie turėjo jį nu
versti. Pašalinis. 

• AURORA apskrityje, So. 
Dakota valstijoje, tėra tik 42 
gyventojai. 

m * *  , t ' .  v  \  v ;*-
Laiškai nešami laiptais di

džiajame Rockefeller Center, 
kur buvo sustreikavo elevato* 
riu- darbininkai. 

LABAI REIKALIN
GA SLAUGIU 

Amerikai reikalinga slaugių 
(nurses) ir tai skubiai. Karo 
pajiegoms skubinai reikalin
ga kas mėnesį po 2,500 dau
giau registruotų -slaugių, pri
žiūrėti musų sužeistus karei
vius. Taip pat reikalinga 200,-
000 slaugių pagelbininkių pa
gelbėt ligoninėms neturinčioms 
pakankamo personalo. ^ 

"Amerikos Raudonasis Kry-

KIBIRKŠTYS 
Rašo Titnagas. 

SANDARIEčIŲ sąžinė ne* 
visai rami. Kaip girdėti tai 
Pittsburgho konfer e n c i jo j e 
sandariečiai skundėsi kad Kar
pius juos atmetęs nuo tauti
ninkų, nors jie esą nei kiek ne-
blogesni tautininkai už patį 
Karpių. 

Gali buti kad saltdfttiečiai 
(tik žinoma toli gražu ne visi) 
ir yra geri tautininkai, tik ne-
tautinių vadukų, kurie į San
darą sulindę, išvesti iš tikro
jo tautinio kelio, užtai sanda-
riečius daug kftltinti ir netin
ka. 

Sandaros prezidentas teisin
damas Sandarą tūliems delega
tams pasakojo kad Sandara 
tikrai esanti. tautinė organiza
cija, ir kad ji šiądien yra di
delė ir galinga. 

KAD KLAUSYTOJAI ku
riems p. Sandaros prezidentas 
teisino savo organizaciją, ne
padarytų kokios nors pastabos, 
p. prezidentas tęsdamas savo 
kalbą sakė: "Jeigu Vaidyla, 
Biekša, Paulauskas ar kuris 
kitas sandarietis padaro ką 
nors negero tai nereiškia kad 
ir visa organizacija negera". 

Tas gal butų ir tiesa kad už 
kelių netikusių politikieriukų 
kreivą politiką ir negalima 
kaltinti visos organizacijos, 
jeigu asmenys stovintieji pa
čios organizacijos viršūnėje 
tuos netikusius politikieriukus 
darančius žalą ir negerbia, su
draudžia ar persergsti. 

Bet Sandaroje to nėra. 

SANDARIEČIAI su visa sa-
v,o centro valdyba seka savo 
dvasios vadąf Grigaičio moki
nį Mykolą, o Mykolas dirba 
sulvg savo mokytojo Pijušos 
nurodymų, kuriam Marksiz
mas yra prie širdies, ne tauta, 
tautybė, tautiškumas. 

Jeigu sandariečiai ištikrųjų 
butų tokie geri tautininkai 
kaip kad jie myli girtis, ir ne
sektų paskui nusipolitikavu
sius socialistus, kurių pereita
me pasauliniame kare sukis 
buvo "Lietuvai nei cento", ir 
kurie vėliau su komunistais 
kokio ten "Amerikos Lietuvių 
kongreso" vardu rengė dirvą 
revoliucijai Lietuvoje, tai jų 
sąžinė butų rami ir jiems ne
reikėtų teisintis kad Karpius 
juos nelaiko tautininkais ir 
kad jie yra "tokie geri tauti
ninkai kaip ir Karpius", jie 
šiądien Lietuvos reikale dirb
tų su tautininkais, o nę su so
cialistais. 

ŠIĄDIEN sandariečiai, ka
talikai ir marksistiniai socia
listai, visus į daiktą sudėjus, 
negali susilyginti su tautinin
kais jų nuveiktais darbais Lie
tuvos labui. 

Kada ta marksistinė "palai
minta traicė", užmiršus Lie
tuvą ir jos kančias buvo užim
ta niekinimu ir pludimu tauti
ninkų ir Lietuvos Prezidento 
A. Smetonos, tautininkai dirbo 
naudingą darbą Lietuvai ir jie 
šiądien tų savo darbų vaisiais 
džiaugiasi, su jais kartu džiau
giasi ir visi tie Lietuviai kurie 
sekė ir rėmė tautininkus ir jų 
tautinį veikimą del savo seno
sios tėvynės Lietuvos. 

Kokiais darbais del tėvynės 
Lietuvos gali pasigirti Sanda
ra būdama toje Marksistinėje 
"traicėje"? 

Tat su katrais — tautinin
kais ^ar socialistais — yra di
desnė garbė dirbti bendrai del 
Lietuvos ? 

Atsakykite į tai sandarie
čiai, kurie niekinate tautinin
kus, savinates tautininko var
dą, o dirbate su socialistais ? 

žius kreipiasi į visas moteris 
kurios turi -bent 10 laisvų va
landų savaitėje, ragindamas 
jas įsiregistruoti slaugių pa-
gelbininkėmis. 

Jeigu gali suteikti savo pa
tarnavimą ir nori papildomų 
informacijų kreipkis į savo vie
tini Raudonojo Kryžiaus sky
rių- — tuojauI 
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-TAUTININKAI per Dirvą ir Lietuvai Vaduoti Sąjun-
gos pareiškimuose aiškiai yra pasisakę kad Lietu

ves valdžios išsirinkimą palieka patiems Lietuvos žmo
nėms, kurie ten gyvena ir vargsta: jie geriausia žinos 
kokia valdžios forma jiems reikalinga. 

Taip, tautininkai pareiškė savo nusistatymą link 
Lietuvos ateities. Jis yra teisingiausias, rimčiausias, 
Amerikos Lietuviams priimtiniausias. 

Mūsų pirmas ir didžiausias rūpestis yra tai dirbti 
kad Lietuva butų atsteigta Laisva ir Nepriklausoma, su-
lyg Atlanto Čarterio. 

Antras rūpestis — tai kad Amerikos Lietuviai pa
sistengtų kuodaugiausia surinkti pašalpos Lietuvos nuo 
karo nukentėjusiems: ir ištremtiems į Rusijos dykumas, 
ir Vokiečių išblaškytiems, kurie dar gyvi liks,^ ir tiems 
kurie Lietuvoje sulauks savo valstybės atsteigimo. 

Jiems reikalinga bus maistas, ir drabužiai, ir me-
dikalė pagalba, ir pinigai. Šita pagalba pirmiausioje 
vietoje turės ateiti iš Amerikos Lietuvių. 

tai Lietuvai Vaduoti Sąjungos užsibrėžimas, _ tai 
Lietuvių Tautinio Šelpimo Fondo tikslai, tai Amerikos 
Lietuvių tautinės srovės darbuotės planai. 

Dabai- gi, kartu su Amerikos Lietuvių visuomene 
turime paklausti tų Tarybininkų: 

KUR JTJSŲ PAREIŠKIMAI LINKUI LIETUVOS 
VALDŽIOS kokią jus norite Lietuvos žmonėms antmes-
ti. Iki šiol iš jusų apie tai nieko negirdėti. 

Tiesa, jus dažnai kartojate žodį "demokratija" ir 
kalbate apie Vit.steigimą "demokratinės Lietuvos" —- bet 
nepasakote visuomenei kad jųs esat tie "demokratijos" 
"kupčiai", kurią kitiems prievarta siūlote, bet patys jos 
nepraktikuojate. 

Jųs patys naudojatės visomis atkakliausioms fašis
tinėmis priemonėmis. Jųs Lietuvai "valdžią" gaminat 
čia, Amerikoje — tokią kokią jųs suprantate tinkama 
ir reikalinga jums. Jųs visomis priemonėmis siekiate 
tų savo diktatorinių užgaidų, visai nesiskaitydami su 
Lietuvos žmonių valia! I)ar ir nusižengiate visoms de
mokratijos taisyklėms skirdami save Lietuvos žmonių 
valios atstovais! 

Visuomenė laukia iš jusų pasisakymo — tikro, vy
riško pasisakymo! Gana raketieriauti demokratija, ku-
riško pasisakymo. Gana tašyti demokratiją, kurios Jųs 
nepripažystate. Gana muilinti visuomenei akis jieško-
jimais Lietuvai "draugų" ten kur jų nėra. 

CUV. VALSTIJŲ Komercijos Departmentas pradėjo 
O ™ 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

~ Rašo Vyt. Sirvydas. 

Ar Tu Žinai, 
Mielas Broli? 

ti kada dabar tas darbas 

Del Amerikos Lietuvių tau
tininkų politinės linijos, kata
likų Susivienijimo org-. Garsas 
rašo: "Kada visų bendra tėvy- komunistų rojaus, tai griežtai 

reikia dirbti! 

# / / 

Apie Tremtinitfs 
Sibire 

Geriausią kalbą Pittsburgho 
konferencijoje pasakė Jono Vi
leišio duktė, A. Devenienė. Ji 
kalbėjo apie Lietuvius tremti
nius Sibire. Kalbėjo ne iš pir
što išlaužtais žodžiais, bet tik
rovės faktais, nes jos vyras, 
Dr. M. Devenis, buvo vienas 
tų tremtinių. Musų bolševikų 
spauda bergždžiai bando p. 
Devenienė "fašiste" tepti. Ji 
ne fašiste, bet moteris kuri 
kalba iš patyrimo, ko negali
ma sakyti apie bolševikų re
daktorius (tai pabėgusius iš 

nė teriojama, musų broliai ir 
seserys žudomi, kankinami iš
trėmime, kalėjimuose, koncen
tracijų lageriuose, kada didie
ji kaimynai pasiryžę išnaikinti 
tlutą ir Lietuvą nutrinti nuo 
žemėlapio, laikas pamiršti as
mens ir partijos ambicijas, lai
kas vyriškai stoti j bendrą sa
vo tautiečių ir Lietuvos gel
bėjimo darbą'/ 

Kažin ar Garso redaktorius 
žino kad Lietuvai Vaduoti Są
jungos Centro Valdyba parašė 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkui (pačių katalikų 
nariui) laišką su pasiulymu 
prisidėti prie bendrų, patrioti
nių darbų, bet atsakymo nuo 
Balandžio mėnesio nesulaukė? 

Kažin ar Garso redaktorius 
žino kad socialistai katalikams 
pareiškė, jei tautininkai stos į 
bendrą savo tautiečių ir Lie
tuvos gelbėjimo darbą, tai so
cialistai pasitrauksią iš tary
bos, ir tas katalikus nugąsdi
no? Kodėl katalikai pasirin
ko dirbti su socialistais? 

Kažin ar Garso redaktorius 
iino kad Amerikos Liertuvių 
Tarybos sekretorius (Grigai
tis) uždraudė SLA Pild. Tary
bai duoti auką iš Tautiškų 
Centų fondo paremti Norem'o 
knygos* išleidimą? 

Ir kažin ar ponas redakto
rius žino kad, nežiūrint jo gra 

pokarini darbų planavimą imdamasis darbo iš pat žių aukščiau * cituotų žodžiu, 
apačios. Dviem tūkstančiam žymesnių miestų ir mieste
lių pranešta kaip jie privalo ruoštis darbams kada karo 
reikmenų gaminimas pasibaigs. Jeigu to plano prisi
laikys. miestai ir miesteliai iki galo šių metų jau bus pil
nai 1 pasiruošę sutikti nedarbą karui pasibaigus. Tas 
planas eina maždaug taip: Kiekvienas miestas ir mies
telis privalo sudaryti "darbų surinkimo planą". Tas 
reiškia, jau dabar pradėti surašymą kas kokių darbų 
galės turėti, kur galėtų prikviesti darbininkus dirbti. 
Vaistinės ir kitoki biznieriai, advokatai, ir tt. ir tt., ži
nos ką kam reikės padaryti, apdirbti, arba kas kitas ko
kį dai'bą turės, kad darbininkus imtų dirbti. 

Tuo pat laiku, vesti sąrašus ir išdirbysčių ir reik
menų kokių žmonėms bus reikalinga, kad butų pasiruoš
ta jų gamybai nesugaišinant daug laiko. 

• 
AMERIKOS sekimasis greitai pasiruošti karui ir kar-
^ eiviais ir karo reikmenimis priklauso daugiausia 
nuo didelių išteklių pinigų ir nuo jaunimo pažiūros į 
kareiviavimą. Europoje, kariuomenėje tarnavimas ̂ bu
vo kaipo didžiausia neišvengtina kiekvieno sueinančio i 
metus vaikino pabaisa. Amerikoje gi, kareiviams mo
ka palyginamai daug, ir vaikinai į kariuomenę ėjimą 
skaito daugiau "fun". Kai stoja kariauti, kariauja kaip 
gerai pašerti, gerai nusiteikę vyrai, o m įgrąsinti ar 
sufanatikinti automatai. ^ ' 

Darbininkai ir išdirbėjai, vėl, karo reikmenis gami
na ne del to kad juos botagu kas verčia, bet del to kad 
tikisi daug pelnyti: niekas nesustoja ant klausimo kiek 
darbas kaštuos, kiek kas uždirbs, bi tik reikmenys bus 

, padarytos. Taip. tai pilasi dešimtimis tūkstančių lėktu
vai ir tankai, kanuoles ir kulkosvaidžiai ir visos kitos 
smulkios ir didžiosios karo reikmenys. 

Hitleris ir Japonai to visai neskaičiavo kada ruo
šėsi Ameriką suplėšyti: jie manė kad "minkšti, aplepę" 
Amerikiečiai niekad^ negalės kariauti, ilgai jiems truks 
pasigaminti ginklus, paruošti kariuomenę, ir iki to bus 
pasiekta bus jau pervėlai. 

Dabar paskelbta'kad Amerikos išdirbystės per tris 
metus karui pasiruošimų turėjo pelnų net 24 bilijonus 
dolarių po išmokėjimo valdžiai taksų. Tokių baisių pel
nų juk nereikalinga, tačiau valdžia kad ir skolino, kad 
ir taksuoja visus, ir sykių korporacijas, leidžia joms 
gauti dideles sumas* taip gali gauti reikalingą karo me
to darbingumą. 

m • 
•DEGTINES ši šalk turėjo 1943 metų Vasario mė

nesį apie 400,000,000 galionų (4 kvortos galionui). Da
bartiniu suvartojimo saiku, ji išsibaigs per porą metų. 
Tuo tarpu nėra jokio patvarkymo paruošimui degtinės 
kuri butų su sendinta kad tiktų naudojimui karo pabai
goje. ' , , 

. •BRITANIJOJ, aklieji gauna pensijas mio 40 me
tų amžiaus. * 

tautininkai Lietuvos Atstovy 
bei Londone palaikyti jau yra 
nusiuntę virš tūkstančio dola
rių, o j "bendrą darbą" susi
kibę socialistai ir katalikai dar 
nei cento nepasiuntė? 

Tautininkai nori bendrai dir
bti Lietuvai, bet jie nenori 
bendrai miegoti su tais kurių 
negamtinė koalicija neleidžia 
rimto, patriotinio darbo dirb-

atsisakiusius ten važiuoti). 
Be to, kaip bolševikai (ir pa

ti Sovietijos vyriausybė) gali 
nugalėti buklų, bet nenugali
mą Devęnienės paklausimą: 

"Atsakykit, kaip jusų di
džiausiai, galingiausiai valsty
bei buvo pavojingi 90 metų se
neliai ir dviejų mėnesių kūdi
kiai? Kaip buvo pavojinga 
mažutė ir silpnutė Lietuva?" 

Musų bolševikai gali varty
tis kaip kepami vėžiai skarva-
doje, bet į tuos paprastus pa
klausimus atsako neturi. To
dėl jie plūstasi. 

t § r 

Sunku Dirbti Londone 
Lietuvos Atstovas Londone, 

p. Balutis, pakvituoja gavęs 
Dr. Drangelio iniciatyva su
rinktų iš Chicagiečių $1-50 ir 
sako: 

"Mano nelabai lengvoj dar
buotėj, kuri ne tik finansinių 
bet ir politinių aplinkybių iš
dava, šitie paramos ir prita
rimo pavyzdžiai ne tik malonus 
bet moraliai sustiprina ir pri
duoda daugiau jiegų kantriai 
ir ištvermingai toliau nešti 
sunkią ir likimo netikėtą mano 
pečiams užverstą naštą." 

Londono Lietuvos Atstovybę 
jau gausiai parėmė p. Bačiu-
nas, Detroito Lietuviai, Lietu
vių Tautinis šelpimo Fondas, 
Lietuvai Vaduoti S-ga, būrelis 
Chicagiečių, TMD, ir kiti. Ne
parėmė tik "tautinis" Susivie
nijimas, kuris turi tiems tiks
lams dviejų SLA seimų pa
skirtų Tautiškų Centų, fondo 
pinigų per $5,000, ir iš 'visų 
stambiausių" susidarius Ame
rikos Lietuvių Taryba, turin
ti apie $8,000 visuomenės su
dėtų aukų Lietuvos reikalams 
gelbėti. 

S K A  1 1  Y  M  A I  

LIETUVIAI IR LENKAI 

TU NEMYLI MANĘS 
(Vacys Šiugždinis) 

Juk tu sakei tikrai ateisi 
Prie jazminų pavakaryj, 
Dabar žinau — tu tik juokeisi, 
Dabar žinau jog tu žiauri 

O gėlės alpo savo grožiu, 
Ir vėjas meilinosi jom.... 
Man daugel kartų pasirodė 
Kad tu atbėgi patylom. 
Aš nežinau kur tu praleidai 
Kvapniasias vasaros naktis, 
Neklausiu aš koks jojo vardas, 
Nerupi man kas buvo jis. 
Manau—tas pats mėnulis juoksis, 
Nuo vėjo jazminai nubus, 
Tu man ateisi pasiguosti 
Kad tau gyvenimas sunkus — 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Vilnius — Lietuviškas Miestas ir Lietuvių 

Istorijos ir Kulturos Židinys 

Garsusis Vytautas, valdęs nuo Balti
jos iki Juodųjų jurų, savo laiškus diktuo
davo Lietuviškai. Kai kuriuose savo laiš
kuose (1415) Kryžiuočių Ordinui jis aiš
kino Lietuviškus žodžius. Ir kai paskui 
prasidėjo lenkėjimo vyksmas, tą kalbą iš
laikė ir paragino ja domėtis kaip tik aukš
tesniojo luomo žmonės Lietuvos bajorai 
Abraomas Kulvietis ir Stanislovas Rapa-
gelionis, Jisai 16-me amžiaus viduryje 
baigęs Vakarų Europos universitetus, pro
fesoriavo Karaliaučiaus universitete ir 
čia gamino Lietuvišką literatūrą. 

Apie tą laiką Prusuose bei Mažojoje 
Lietuvoje pasirodo pirma Lietuviška kny
ga ir išverčiamas Šventas Raštas, o išlei
sti pirmą Lietuvišką knygą Vilniaus kraš
tui ir visai rytinei Lietuvai pasirūpino ne 
kas kitas, tik Žemaičių Vyskupas Merkelis 
Giedraitis. Būtent, jis paragino bajorų 
kilimo' kanauninką Daukšą kad. parašytų 
religinę knygą, vadinamą Postile (1596). 

Tas pats kunigaikštis vyskupas par
sikvietė Stryjkowskj, kad parašytų Lietu
vos istoriją, o šis, begyvendamas vyskupo 
aplinkumoje, išmoko Lietuviškai. 

Paskui Lietuviškas knygas- rašė išti-
jsa eilė bajorų. 17-me amžiuje Jėzuitas 
j Sirvydas inteligentams rašė mokslo veika
lus apie Lietuvių kalbą. O 19-to amžiaus 
pradžioje Vyskupas Valančius parašė mo-

Ikslišką "Žemaičių Vyskupijos Istorija", 
j kurią Lenkų mokslininkai paskui išsiver
tė iš Lietuvių i Lenkų kalbą. Ta garbin
ga Lietuvių kalbos ir tautinio atgimimo 
tradicija buvo tęsiama toliau. 

Ir 1918 metais Nepriklausomos Lietu
vos deklaraciją pasirašė, be ūkininkų luo
mo atstovų, Lietuviai bajorai Narutavi
čius ir Malinauskas. 

Lietuvos veikėjų eilėse randame ku
nigaikščių Klausučių - Beržanskių giminę. 
O bajoras Vladas Putvinskis-Putvis Įstei
gė Lietuvos Šaulių Sąjungą, kuri kaip tik 
viduje ir karo fronte kovojo prieš Lenkus. 

Ir taip Lietuvių kalbos ir tautos tra
diciją ūkininkų luomui perdavė aukštasis 
luomas; jiedu abu susiliejo į vieną luomą 
gaivinamą Lietuviškos dvasios. O garsio
je poeto Adomo Mickevičiaus Lietuviai ne-
sisavina ir laiko ji nutautusiu bajoru. Vis 
dėlto ir jis prisipažysta mokėjęs Lietuviš
kai; kai kuriuos "Dziedy" elementus ver
tęs iš Lietuvių kalbos. 

Šitokiame istoriniame dugne pasidaro 
suprantamas ir Vilniaus su jo apielinkė-
mis vaizdas. Tas miestas yra senas Lie
tuviškumo centras. Lietuvos Karalius Ge
diminas jau 14to amžiaus pradžioje čion 
atkelia Lietuvos valstybės sostinę. 

15-me amžiuje Vilniuje Lietuvių ele
mentas buvo toks stiprus jog čia apsig-y-į 
venę Vokiečiai sulietu vėdavo. Tokis buvo 
vėlesnis Vilniaus vyskupas Motiejus. 

16-me amžiuje čia pradedamos spaus
dinti Lietuviškos knygos. Vadinasi, val
stybės sostinė pasidaro' ir kulturiniu Lie
tuvos centru ir tą charakteri paskui išlai
ko visą laiką. 1579 metais Vilniuje įstei
gta Akademija, bet ji nebuvo Lenkiška, o 
greičiau tarptautinis mokslo židinys. Mat 
visi dalykai akademijoje buvo ne Lenkų, 
bet Lotynų kalba. Pagaliau, daug profe
sorių ir studentų be Lietuvių ir Lenkų, bu
vo Vokiečių, Švedų, Norvegų, Ispanų ir 
kitu tautų. Vis dėlto Lietuvių elementas 
akademijoje vyravo. Į studentus profe
soriai kreipdavosi kaip į "Palemono jau
nimą" ir "Gedimino jaunimą". Kai pra
dėjo' briautis lenkiškumas tai 1800 metais 
a s t r o n o m a s  P o c a b u t a s  p r o t e s t a v o  k a d  
Lenkų kalba nebūtų vartojama mokslo 
reikalams. 

šluogsnių išėjo gemalus Žemaičių Vysku
pas Valančius, kuris pasižymėjo kaip ge
riausias istorikas ir gabus literatas. Sa
vo darbais religijos, dorovės ir kulturos 
srityse Vysk. Valančius peraugo Lietuvos 
ribas ir tapo Europinio masto asmenybė. 

Jau 1918 metais Lietuvos vyriausybė 
paskelbė atgaivinto Vilniaus universiteto 
statutą. Taigi pirmieji tą universitetą 
atgaivino Lietuviai, o ne Lenkai. Ir da
bar veikiąs Lietuviškas universitetas. 

^ Istorikas Balinskis 1830 metais nei pa
čiame Vilniuje nei apielinkėje nerado tik
rųjų Lenkų, o tik aplenkėjusius Lietuvius. 
Anot jo, 1846 metais Vilniaus apskrityje 
vyravo Lietuvių kalba. Tas pat ir Trakų 
apskrityje. Lietuviškų valsčių dar buvo 
Ašmenos ir Slanimo apskrityse. Pagal 
Pulk. Korevos statistiką, ir 1851 m. Vil
niaus krašte daugiau kaip pusė gyvento
jų buvo Lietuviai. Jo žemėlapis rodo kad 
siena tarp Gudų ir Lietuvių ėjo per Smur-
gainius ir Krėvą. Beveik tokius pat duo
menis 1905 m. pateikė baronas de Bave. 

Pripažystame jog dabar nemaža gy
ventojų yra sulenkėję, bet tas Įvyko dau
giausia antroje 19-to amžiaus pusėje, kai 
Rusijos valdžia (ji čia viešpatavo nuo 1795 
metų) pradėjo žmones versti j savo tikė
jimą. Tuomet Lenkų kunigai paskelbė 
kad katalikiškumas tas pats ką ir lenkiš
kumas. Gyventojai, norėdami išsaugoti 
katalikiškumą, norint-nenorint priėmė ir 
Lenkų kalbą. Ypačiai kad Rusijos valdžia 
buvo uždraudus Lietuviškas knygas spau
sdinti (1864 metais) ir tą draudimą išlai
kė pas 40 m. Bet Vilnius niekuomet ne
nustojo buvęs Lietuvių atgimimo centru. 

Prieš 1914-1918 m. karą Vilniuje ėjo 
keletas Lietuviškų dienraščių ir daug ki
tokių leidinių. Vilniuje veikė Lietuvių 
Mokslo Draugija, Dailės Draugija ir dar 
keliolika kitokių; buvo daromos meno pa
rodos. 1905 metais.susirinko Didysis Vil
niaus Seimas, į kurį suvažiavę viso kraš
to atstovai paskelbė Lietuvos atstatymą. 
1917 metais. Vokiečių okupacijos metu, 
Vilniuje suvažiavo Lietuvos konferenci
ja. Pagaliau, Vilniuje buvo įsteigtas pir
mas atgimusios. Lietuvių tautos centrinis 
organas Lietuvių Taryba, kuri 1918 metų 
Vasario 16 dieną paskelbė Nepriklauso
mos Lietuvos Valstybės aparatą ir suda
ryta kariuomenės užuomazga. 

Pats dabartinis Lietuvos Prezidentai 
Antanas Smetona iki 1919 metų buvo nuo
latinis Vilniaus gyventojas. 

Pagaliaus, Vilniuje ilsisi palaikai ne 
tik senųjų valdovų Vytauto,'Švitrigailos. 
Žigimanto, Kęstučio ir kitų, bet ir tau
tos atgimimo pradėtojo, vadinamo Patri-
arko. Dr. Jono Basanavičiaus ir eilės ki
tu. 

•KIAULIŲ skaičius ukėse šioje šalyje pa
didėjo: 193n metais buvo 39,066,000; 1941 me
tais — 60,377,000; 1942 metais — 73,660,000. 

Štai apysakn ' uri jums patiks! 

JKVEPIMAS 
(Mar galis) 

Kad sopulių replės man širdį suspaudžia, 
Užgauta krūtinė sugriaudžia, 
Kada nusiminęs dejuoju, pravirkstu, 
Kaip juodas varguolis skausmuose kad 

tirpstu;' 
Kad mane apniaugia tamsus nuliudimas— 
Prabyla jausmuose dangaus įkvėpimas. "" 

A 
KESTUČSO IŠLAISVINTOJAS 

$2.00 Tvirtais viršais $1.50 Popiercs viršais. 

Q Didelė, įdomi, lengvai skaitoma K. S. Kar-
piaus istorinė apysaka iš D. L. Kunigaikščio 

19-me amžiuje Akademija pa- j Kęstučio laikų — apie jaunuolį Alpį, kuris iš-
Istori-virto universitetu ir tuomet -sudarytas i laisvino Kęstutį iš Kryžiuočių nelaisvės, 

projektas įsteigti Lietuvių kalbos katedrą, j ja pažymi tik tiek kad Alpis išleido Kęstutį, ta-
To amžiaus pirmoje pusėje VilniausĮčiau tas narsus vaikinas ir toliau gyveno — šio-

universitete susidaro Lietuvių studentų i je apysakoje rasit to gyvenimo tolimesnius nuo-
bureliai, kurie sau uždaviniu pasistato ty
rinėti, ir propaguoti Lietuvių plačiasias 
mases. Iš tų stuogsnių išėjo ištisa eilė 
Lietuvių literatų'ir kulturos veikėjų. 

19-to amž. pradžioje, Simanas Dau* 
kantas Lietuviškai parašo savo tautos is-
tpriją. Iš tų pačių Vilniaus universiteto 

tikins Lietuvoje — jo kariavimus, jneilę ir at-
sižymėjimus. Knyga paveiksluota, 288 pusi. 

Knyga pasiunčiama tuojau, iki jų dar turime. 
Pasiuskit laiške $2 arba $1.50 (50c galima sit|§» 
ti pašto ženklais). 

Reikalaukit Dirvoje 
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Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savų. 

GERAS K AM B ARIS 
vienam vyrui ar merginai, Lie-

, tuviu šeimoje. Kreipkitės tuoj 
7521 Star Ave. prie Superior 
gatvekarių. (42) 

JI !L © i 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

Nųo bilų žinių pašiurpo Aršiojo plau-
' -ir jis negalvodamas daugiau apie ko-
,4, nei apie pergalėjimą, ryžosi trauktis 
pu paskuhiu atgal. Dabar jis jautė jog 
tikta*' viename tvirtame Gardine ras už
veją 'r jog tiktai ten galės kėsintis duoti 
atkirtį susirinkusiems ant jo galvos. Del 
to sutraukęs iš visur savo pulkus, iš pat 
ryto patraukė Į namus. 'Bet čia jo kariuo
menei pastojo kelią Detuviškiai, kurie, su
gulę už nuleistų medžių, kaip už pilies sie
nų, naikino jo vyrus. 

Pabandęs syki ir antrą be pasisekimo 
rrmučti per Detuviškius, Aršusis ry

žosi išsilenkti, giria eidamas. Bet čia jis 
užėjo stačiai ant Juodvėšių pulkų, kurių 
lenkdamasis pakilo dar aukščiau prie pat 
beveik Bebrų upės. Ir čia nelaimėjo nie
ko, nes rado Rušldo pulkus jau senai be
laukiančius. O tuo tarpu iš užpakalio ryz-
go Sudaviskių pulkai, nuo pietų šalies vi
josi Juodvėšiai, Detuviškiai, ir ėjo nors 
atstu ir pats Algimantas su Sudaviskių 
pulkais, dar menkai pratusiais kariauti, 
bet tyčia drąsiais. 

Aršusis pasijuto maiše. Jo pulkąve-
džiai jam stačiai siūlė pasiduoti, bet jis, 
atsižvelgdamas i save ir savo mastu sai-
kėdamas kitus, ryžosi greičiau kovoje kri-

negu pasiduoti Algimantui. 
— Kovoje galiu prasimušti per Algi

manto kareivių eiles ir gyvas namon par
bėgti, o pasidavęs jau gyvas neliksiu, — 
mąstė Aršusis. 

Ir davė gandą savo kariuomenei pul
ti : nt priešų. Ištiko bjauri kova, bjau
resnė dar tuo jog tarp savųjų: Aršusis, 
Algimanto dėdė, kovojo pasiryžęs sunai
kinti ir Algimantą, kaip nužudė savo bro
li Tranaiti, užvaldymui jo žemių. 

Pilnus visokio grobio prikrautus ve-
^ 1 is pirmus metė Aršusis. Paskui pa
leido Sudavijos svietą varomą verguvėn. 
Ikvaliai buvo dabar Dainaviškiams rūpes
ti >•< - - apie savo gyvasti. 

• visur plaukė ginkluotas Sudavijos 
r ; ai žinojęs apie Algimanto sugryži-

je akimirkoje aplink save i 
greitomis pakirstų medžių padarė sieną; 
sekdama juos ir visa kariuomenė po va
landėlei jau buvo užvejoje. Taip jog ka
da pasirodė su savo jaunais pulkais Algi
mantas, jau visa Dainavos kariuomenė 

For Rent 5 Kambariai 
SU VISAIS PATOGUMAIS 

5 kambariai, su maudyne, vir-
j šuje, del suaugusių dviejų žmonių, 
j netoli E. 185th St. ir Naujos para-
j pijos. Susižinojimui lelefonuokit: 
i 18G09 KEWANEE AVE. , 

kerplėšų ir iv. 3956 (42) 

gynėsi, apsitveria 
iš Suda viskiu. 

5džiu siena, ir šiepė 

tas. 
Sausų šakų! — užriko Algįman-
Krau.kit- jas ant šitų sienų ir už-

Po valandėlei ugnis ir kartus dūmai 
varė Dainaviškius nuo sienų, ką jiems bu
vo prieš vėją. Bet kada paskui juos puo
lė Suda viskiai tai vėl atsimušė į naują 
užkartą. 

— Vyrai, vėl jiems ugnies! — užriko 
Algimantas. — Ugnies ir dūmų Aršiajam. 

J IEŠKAU FARM AI 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) 

Illuminating Company 
Atidarė Naujausį 

Priedą 

L i e t u v i š k a  

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

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

atsiliepė bal-! INTERNATIONAL 

Telefonas EN. 8618 

n a 
Plau 

apie jo susirėmimą su Aršiuoju. 
r supo Aršųjį. 

rer ilgą, pilną kovų, amžių Aršusis 
j įo nemaža patyrimo, ir tas dabar jam 
aiškiai rodė jog prapultis čia nuspręsta. 
Veltui jo pulkai, statydami visas pajiegas, 
reny" : -u Algimantiškiais. Už kirtį tie 
moki kirčiais. Žuvusio vietoje stojo 
kitas. ' žongti priešakiu neleido 
nieki :. 

— lingailos vyrai! — suriko Aršusis 
•\ iktų vyrų pulkui. — Su manim 

pirm Parodykim kaip žūsta, o nepa-
iirlnr. • tikvi kareiviai! Žukim, ar kyliu 

>riešų eilę! 
odžius aplink Aršųjį susirin-
enyvų vyrų. Ir gulė jie ant 
r. Bet tie nepasklido bėgti, 

Yjosi A v -iisis, tik rėmėsi kiek ga-
: žuvo ir rėmėsi. Iš vienos pusės 

areiviškas patyrimas ir neišpasa-
• urnas, iš kitos — drąsa su inirti-

• kaitlingumas. Žuvo Sudaviškiai, 
• Dainaviškiai. 

vienoje vietoje Aršiojo tėvo 
s milžinų pulkelis, koks dešimts 

• •asiniu.šė pro Sudaviškių eiles ir 
:ti. Tame pulkelyje bėgo ir 
bėgęs per keletą varsnų, pa-

: atgal j muštynės vietą. Jo 
veltui blaškė S uda viskius, da-
. kitiems; vietoje nublokštų 
daviškiai kareiviai. 
ndėjo nuo besikaujančių kar-

• tų skvijo balsai nors neaiškus 
nL vienok tie šūksmai labai 

. v^^iantas!' Algimantas! 
i pagalbą saviškiams ir no-

* • : priešų nagų gyvam ne il-
' ' įv ' -jo dusioje. Dar akimir
ka, ir jis su sav ; yru pulkeliu paleido 
atsikvėptelėjusius • vo žirgus link Gardi
no. Savo laimei, Aršusis pavijo kelis kar
eivius varančius vergučių pulką į Gardi
ną^ ir gavęs permainyti žirgą pasijuto iš
trukusiu nuo pavojaus patekti į Algiman-
tiškių nagus. 

- Sunkiai ėjo.-.i Aršiojo kariuomenei. 
Likus be vado ir apstota iš visų pusių daug 
skaitlingesnio ir inirtusio priešo ji nieko 
gero ^ nelaukė. Dėlto negalėdama prasi
mušti ryžosi nors žūti, brangiai parduo
dama savo gyvastį. Seni kareiviai vieno-

Čia Aršiojo nėra! 
sas iš anapus užkartos. 

— Kaip nėra? — paklausė Algiman-; PHARMACY 
tas. 15920 St. Clair Ave. Cleveland 

— Prasimušė ir išbėgo! — atsakė tas! 
pats balsas. 

— O ką gi jųs čia ginat? ! 
— Savo gyvasti ir laisvę! — buvo at- j 

sakymas. — Ir ginsimės iki paskutiniajai, i 

— ;Tusų gyvastis ir laisvė čia niekam, 
ir nereikalinga, — atsiliepė i tai Alginlan-j 
tas. ^ ' ( j 

— Jeigu taip tai mes metam ginklus. 
— Ir gerai darot! Tiktai žiūrėkit 

kad nustojate viso grobio, — pridėjo Al
gimantas. 

^ Tarp apgultųjų . pakilo dabar šauks
mai. Netoli atsiliepė vienas balsas: 

— O kas patvirtins jog ištikrųjų su
dėję ginklus mes busim gyvi ir laisvi," ati
davę grobį? 

— Ot kvailys esi! Ne Aršusis čia kal
ba tiktai Tranaičio sunus, Algimantas. — 
^užriko abejojančiam senyvas Dainaviškis 
vyras. Algimanto viršininkai tuo tarpu 
visur davė paliepimą liautis kovoti. Ir 
kova ėmė malšti ii* visai aptilo. 

Tai davė progos Dainaviškiams pasi
šnekėti. 

— Ko dar čia kalbėti! — atsiliepė se
nyvas Dainaviškių kareivis. — Per klastą, 
ir savo tėvo ir brolio nužudymą įgijo Ar
šusis valdžią. Gudų kardu jisai varė mus 
pildyti savo norų." Ne jis musų valdovas, 
tiktai Tranaičio sunus, Algimantas. Jo 
valia ant musų; ką jis nori tegul su mu
mis ir daro. Štai aš pražilęs kovose Min
gailės kareivis kloju ginklą" po kojų Min-
gailos anūko. 

Tai pasakęs, kareivis priėjo prie Al
gimanto ir sudėjo ant žemės ties juo savo 
ginklu *. Paskui jį ėmė kloti ginklus ir 
kiti, ir seni Mi n gailos meškinai" ir jauni 
kareiviai. 

— Stokve' — paliepė jiems dabar Al
gimantas. 

— Jųs, Miiigailos draugai, ar tarnau-
sit man taip kaip tarnavot mano seniui? 
O jųs,jauni, ar tarnausit man teisingai? 

""epe jis i vyrus, klojančius ginklus. 
Kaip už Mingailą galvas guldysim! 

— Gyvastį padėsim už savo kunigaik
šti! — l ėkė pulkas jaunųjų, paskui senuo
sius. 

Jeigu taip tai ginklus j rankas ir 
stokit j mano kareivių eiles, — kalbėjo 
toliau Algimantas. — O tie kurie nenori 
liktis prie manęs, lai išsiskiria šalin. Jie 
be jokios kliūties gryš namon. 

Nenorinčių vienok neatsirado. Ir po 
Algimanto žodžių visa Dainaviškių ka
riuomenė kaip vienas žmogus su šūksmais 
ir linksmais klebėjimais susiliejo į vieną 
"n Sudaviečių pulkais, 

Gavę gandą pietauti ir pasilsėti, visi 
stvėrėsi už grebšių, prisegtų prie balnų, 
ir po medžiais, kur turėjo lietis kraujas, 
dabar tiško į taures putodamas traškiai 
kvepiantis vidus, peiliai pjaustė lašinius, 
dešras, surius, kumpius. 

— Na ir jųs, Juodvėšiai, dėkitės prie 
musų! — ragino vienas iš Sudaviškių. 

— O kam tai mums? — atvertė už 
visus vienas iš Juodvėšių galinčių. — Su
sidėję mes turėsim klaifsvti jusų valdovo, 
o dabar mums nereikia nieko klausyti— 
ką norim tą darom; kur norim ten einam, 
šiądien mes čia, o rytoj, kur užsimanysim. 

— Arba' kur jums brangiau užmo
kės, — pritarė Virpša. 

— Na, ir tai teisybė! — sutiko Juod-
vėšis, 

(Bus daugiau) 

Šiomis dienomis baigta {ditft di
džiuosius operavimo įrengimus į 
naujai išstatytą. $3,500,000 vertės 
priedą prie Avalon jiegos dirbtuvės 
The Cleveland Electric Illuminating 
Co., kaip ta kompanija praneša. 

Tas didelis priedas talpina nauia 
50,000 - kilowattu turbo- generatorių, 
kuris laike bandymų pasiekė gamy
bą iki 60,000 kilowattu. Dabarti
niu laiku operuojamas, šis genera
torius padidino bendrą gamybos 
galimumą Illuminating kompanijos 
jiegos dirbtuvėse iki 806,500 kilo
wattu, arba suvirs milijono arklių 
jiegą-. 

Šis Avon priedas yra vienas iš 
didžiųjų projektų $35,000,000 plėti
mo programe kurį ši kompanija už
vedė 1939 metais, nujausdama žy
miai padidėjusi pareikalavimą 'jie
gos. 

"Šio programo pasekmėje", skel
bia Eben G. Crawford. Illuminating 
kompanijos prezidentas, "musų pa
siruošimai nuolat buvo pakankami 
užpildymui elektros reikalavimų ka
ro produkcijai, ir kitiems svarbiams 
reikalams. 

"Bet nors mums tas viskas gali
ma atlaikyti, mes tačiau prašome 
visuomenę* prisitaikyti prie valdžios 
raginimo taupyti elektrą visais ga 
limais budais, tuomi sutaupant an
gį], transportacija, darbo jiogas ir 
svarbias medžiagas reikalingas ka
rui". 

šymet jau ši sistema per pirmus 
devynis mėnesius pagamino 2,000,-
000,000 kilowatt-valandu, kas vir
šija to paties periodo pagaminimą 
pernai 600,C00,000 kilowatt valando
mis, arba 30 nuošimčiais. 

Kompanijos inžinieriai tiki kad 
elektros sunaudojimas, kuris Spalių 
-1 pasiekė 055,000 kilowattu, arba 
100,000 kilowattu daugiau negu 

ar

kada buvo pasiekta, bus dar per
viršyta ir pasiekta iki 750,000 kilo
wattu šio meto pabaigoje. 

Tarp naujų karo industrijų kurios 
naudoja Illuminating jiegą yra dvi 
kompanijos kurių • kiekviena suvar
toja apie milijoną kilowatt-valandu 
į dieną — tiek kad užtektų aptar
nauti visus iš 312,000 namų kuriuos 
ši kompanija aptarnauja. 

•LEISTA Clevelande staty
ti 1,500 privatiniai finansuoja
mų karo darbininkams gyven
ti namų. 

GERAS VALGIS 
Duodam Gerus PIETUS suside
dančius iš SRIUBOS, MĖSOS ar 
ŽUVIES, DARŽOVIŲ, KAVOS, 
ICE CREAM, už visai prieinamą 
kainą. 

McKenney's 
Restaurant 

1734  Crawford  Rd.  
Netoli Hough Avenue 

Reikalinga 
HOTEL MAIDS 

nereikalinga buti 
Amerikos piliete 

Gera mokestis • 
Sekmadienį nedirba 
COMMODORE 

HOTEL 
Euclid Avenue prie 

Mayfield 
r n, 
ATEIKIT 

praleisti liuoslaikį Čia 
GEROS BOWLING 

ALLEYS 
LIETUVIAI LANKOSI ČIA 

PAS1LOŠ1MUI. 
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iega Taikai 
J[ųs gal stebėsited kodėl, karo viduryje, mes kalbam 
apie pajiegą taikai. Gal geriau paaiškės jei sugry-
šim keturis metus atgal ... i 1939 kuomet Hitlerio 
gaujos pirmiausia užpuolė veik beginklę Europą. 

Prieš lą reikšmingą Rugsėjo pirmą dieną . . . kada 
Nnziu panzer jiegos pradėjo veržtis j Lenkiją . . . 
The Cleveland Electric Illuminating Company jau 
buvo užvedus $35,000,000 plėtimosi programą . . . 
pasiruošimui padidėjančiam pareikalavimui elektros 
kkš nuo to laiko ir pasireikė. 

šis praplėtimas pastangų yra tai pavyzdis kas pa
darė Amerika milžiniška ir galinga . . . liuosvbė 
laisvai planuoti, statydintis, gaminti . . . pasiruoš
ti galimybėms ir aprūpinti jas. 

Dabar, užbaigus įrengti priedą prie musų Avalon 
pajieges dirbtuvės — turinti 50,000 kilowatt gene
ratorių, vėliausi iš trijų milžinu generatorių pridė
tu nuo 1939 metu — bendra pasitikėtina generavi
mo galimybe Tme Illuminating Company perviršija 
800,000 kilowatts, arba daugiau negu milijono ark
liu pajiegą. 

Kaip reikalingas mušu plėtimosi programas pasiro
dė, matome iš to kad su ^smarkiu pašokimu reikala
vimo musų šviesos ir pajiegos, kas pakilo su karu, 

musų pajiegos dirbtuvių naštos dabar viršija 650,-
000 kilowatts, ir vis nuolat daugėja. 

Pagaminimui pajiegos karo produkcijai ir kitiems 
musų kostumerių reikalams, musų pajiegos dirbtu-

,ves sudegina virš 2,000,000 tonų anglies per metą. 
Kai padidėja pareikalavimas pajiegos karo produk
cijai, taip pat turi padaugėti sunaudojimas anglies 
pajiegos gamybai. 

Taupymui anglies karo reikalams ... ir taupymui 
transportacijos, žmonių darbo pajiegos ir medžia
gų svarbių Pergalei . . . musų Valdžia ragina jus 
taupyti naudojimą elektros visais galimais budais— 
Ir mes prasidedame prie to raginimo. "Tamsesne 
naktis reiškia skaistesni rytojų". 

Kuomet Pergale bus laimėta, musų elektros įrengi
mai, kurie dabar naudojami daugiausia karo pro
dukcijai . . . bus panaudoti produkcijai taikos me
tu .. . apšvietimui darbo ir praskaidrinimui gyve
nimo jusų kuriems mes patarnaujame. 

Todėl tai, pranešdami apie u/baigimą įrengti naujo 
50,000 kilowattu priedo prie musų Awon pajiegos 
dirbtuvės, mes kalbame apie pajiegą taikos laikais. 
—THE CLEVELAND ELfiCTKiC ILLUMINATING 
COMPANY. 
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SU. i  kur  tas  prasideda.  I lgi  vežami diržai  kaip š is  
pdi iĮ? l i rnrt  net  iki  125 vagonų nnnlies  per  dieną 
į  miUinibkus pečius  musų paj iegos  dirbtuvėse 
kurio. '  te ikia  jusų šviesą  i r  paj iegą.  Bet  atmin
kit—juo mažiau elektros  sunaudosit  bereikal in
ga ' ,  'wo daugiau angl ies  at l iks  karo darbams.  

Šie  132,OHO-voitų pl ieno bokštai  la idų l ini jos  yra  
dal is  musų paj i^t jos  s i s temos einančios  daugel  
i i iy lr j  per  Clevelandą ir  Šiaurinę Ol j io.  5 ios  l i
ni jos  neša pat ikėt iną j iegą i r  švie»ą į  daugiau 
i ieRu 1,300,000 vietų Cuvahoga,  Lake,  Geauga,  
Ashtabula  i r  Lorain apskri tyse.  

Sis  yra  vienas  i š  18 milžinų turbo-generatorių 
tr i jose  musų paj iegos  dirbtuvėse kurios  gami
na j iesą  aptarnaujančią  suvirš  345.000 The I l 
luminat ing Company kostumerių.  Sie  kostume-
riai  apima ir  suvirs  2000 karo.  reikmeni j  dirbtu
vių kur  dirba virš  250,000 asmenų—Pergalei .  
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KAS GERO IR BLOGO BUVO NEPRI
KLAUSOMOJE LIETUVOJE 

nm JONAS A. ARMONAS. 

REIKIA tik stebėtis Lietu
višku krikdemų vadų "stebuk
lingu persimainymu", kurie ši 
kartą, savo kokių nors pasa-
lingų tikslų siekimui — politi
kos naudai, išsižadėjo ir ti
kėjimo (atsisakė nuo maldos 
ir žegnojimosi P i 11 s b urgho 
konferencijoje, ko niekad iki 
tol nėra darę), ir sutiko turė
ti mažumą atstovų Amerikos 
Lietuvių Taryboje, kad tik la
biau cicilikams įtikus. 

Bet peš gal but tiek tik kiek 
pešė Kun. Krupavičius, kuris 
išsižadėjęs kunigiškos sutanos, 
apsivilkęs raudonais marški
niais, džiaugsmingai pasitiki-
nėjo Rusijos bolševikų armiją 
ateinančia užimti Lietuvą, ti
kėdamas kad jie paves Lietuvą 
valdyti Krupavičiui..... 

Atminkit, negudrus katali
kai, kokj žioplą žygį jųs pada
rėt: atidavėt Amerikos Lietu
vių Tarybos iždą, iš apie $7000 
Grigaičiui ir Vaidylai.... 

Kada buvo į Tarybą kvie
čiami cicilikai, Grigaitis atva
žiavęs i Washingtona derėjosi 
cicilikams pirmininko vietos 
greta katalikų atstovo pirmi
ninko, reiškia, cicilikai norėjo 
buti lygus katalikams, nesida
vė pasižeminti (tada dar ne
turėta Tarybos iždo). Kada 
imta auginti iždas, katalikai 
neturėjo gana proto pareika
lauti sau antro iždininko, at
sargai .... 

Dabar gi, jųs atidavėt Gri
gaičiui iždą, iždininku išrink
dami Vaidvlą, Grigaičio išti
kimą berną, ir priedui dar da
vėt Grigaičio-Vaidylos grupsi 
7 vietas taryboje, o sau pasi
likot tik 4 vieteles. ... 

Jųs turėjot Kun. švagždi; 
tary b o s  i ž d i n i n k u  n o r s  i š  v a r - j  

do, kada taryba neturajo iždo, | 
bet kaip tik suradot budus iž- j 
d ą  p r i p i l d y t i ,  i ž d i n i n k y s t ę  a t i - j  
davėt tam kuris pildo tik Gri- Į 

gaičio valią ir nieko daugiau, i 
Todėl tai Grigaitis ir Vaidyla; 

k o n f e r e n c i j o j e  s a u  " k u k l i a i  š y - j  

psojosi" ir "nesigyrė kiek jie 
darbo padėjo" konferenciją su
šaukti — jiedu paėmę negud
rius katalikų vadus i savo sau-1 
ją buvo labai, labui patenkin-! 
t i .  . . .  •  |  

Supa G arba. į 

P1TTSBURGHO konferenciją j 
s v e i k i n d a m a s ,  F f o f .  P a k š t a s  i  

sakė: "Gigantiškose mechaniš
kų monstrų kovose...." Po
nas profesorius matyti tajp 
buvo susijaudinęs kad net Lie
tuvių kalbą pamiršo. 

VIENAS sandarietis rašo 
kad 'busimieji tautos istorikai' 
tautininkus j juodą knygą įra
šys, bet, bijodamas kad isto
rikai to nepamirštų, pats pa
siskubina tai dabar padaryti. 
Už tai busimieji istorikai jam; 
p a d ė k o s .  O  d a b a r  j a m  d ė k o - j  
j a  —  g e r b .  A s i l a s .  j  

KAI kurie delegatai stebėjo- j  
s i  k o d ė l  P i t t s i b u r g h o  k o n f e r e n - i  
cijcje viskas skubinta: "per-! 
skaitė rezoliucijas, pakele ran
kas, ir dalykas baigtas". I 

Pasakysiu kodėl: bijota kad 
| ko n f e r e n c i j ą  n e a t v a ž i u o t ų  t a s  i  
n e l a b a s i s  S m e t o n a  i  n e n u s i v e ž - j  

tų visos konferencijos su sa
vim. Sakoma, Karpius jau ir 
m a i š ą  g a t a v a i  t u r ė j ę s .  -  j  

(Tęsinys ii pereito nr.) 

LIETUVA PO 1926. METŲ 

1926 metais, valstiečių liau
dininkų trumpame valdymo 
laikotarpyje jau negyvenau 
Lietuvoje tai daug ką kalbėti 
negaliu. . 

Parvykau į Lietuvą vėl 1927 
metais. Teko išsikalbėti su 
visokiais žmonėmis, tiek valdi
ninkais, tiek ūkininkais, darbi
ninkais. Visų kalba buvo kad 
jokių permainų žymių nepatė-
mija ir nejaučia, išskyrus kad 
kunigėliai buvo nuo valdžios į 
bažnyčią pavaryti. 

Tuo pačiu kartu beveik visų 
nuomonė buvo kad patamsių 
gaivalai perdaug pradėjo pa
laidai trukšmauti ir demons
truoti, kitų gyventojų ramy
bę trukdyti, kas bailesniems 
pradėjo priminti bolševizmo 
pavojų. Kunigai pradėjo buk-
štauti kad atims jiems bažny
tinę žemę; tuojau pradėjo už
sirašyti ją savo vardu, apgau
lingai gavę parašus iš parapi-
jonų, kad žemė daugiau ne pa
rapijos bet jų. Kiti parapijų 
žemes net. ėmė skubiai parda
vinėti. 

Kad ir Pasvalio klebonas — 
nors prie ūkės buvo prisirišęs, 
pardavė keturis- hektarus lan
kos. 

Biržų agronomas p. Berozo-
vas papasakojo kad jis turėjo 
dvaro centrą; jam ėmė atro
dyti kad gali užviešpatauti bol
ševizmas, tai jis ir keturi kiti 
agronomai pardavė savo dva
rus 1926 metais, ir jisai išdū
mė į Braziliją tikslu apsigy
venti. Agr. Berozovas kartą 
pergyveno bolševizmą Rusijo
je, bijojo kitą kartą patekti į 
bolševikų nagus, tai skubinosi 
šalintis iš Lietuvos. 

Ne visi taip darė kaip agr. 
Berozovas, jis Rusų kilmės tai 
gal tėviškės meilės mažai tu
rėjo, t-odel jam lengva buvo 
apleisti Lietuvę mx> įsivaizduo
to pavojaus. 

Bolševizmo 1926 metais ne
įvyko, Berozovas gryžo iš Bra

zilijos į Lietuvą, praleidęs pi
nigus gautus už dvarą. Bir
žuose jis jsigijo mažą namuką, 
ėjo agronomo pareigas Biržų 
rajone, iki bolševizmas užvieš
patavo Lietuvoje 1940 metais. 
Tada j.am nebuvo laiko nei pi
nigų pabėgti Į Braziliją nuo 
bolševikų. 

Prie didelio, gal i&pusto pa
vojaus bolševizmo, kunigams 
dar buvo didelė baimė kad ga
li sustoti algas mokėti iš val
džios iždo. žinoma, jų oaimė 
buvo ne be pagrindo, nes nuo
lat buvo keliama reikalavimai 
kad valdžia ne tik algų kuni
gams nemokėtų, bet ir bažny
čią nuo valstybės atskirtų — 
tas išrodė jiems bus perdaug 
skaudu. Tas reiške, kai baž
nyčia bus atskirta nuo valsty
bės, bus galas pasipinigavimų 
už šliubus, krikštus, pakavo-
nes. Kurie norės tie galės be 
kunigų tuos reikalus sutvarky
ti valdžios įstaigose, kaip kad 
Amerikoje yra daroma. 

Jei ką kaltinti už perversmą 
Lietuvoje 1926 metais tai tu
rėtų buti pirmoje vietoje kalti
nami kunigai su dvarininkais: 
jie daugiausia bolševizmo pa
vojų išpūtė ir patriotai Lietu
viai kurie nesirengė bėgti į 
užsienį — ryžosi tą vadinamą 
pavojų prašalinti patys vietoje, 
ir tokioms aplinkybėms susi
dėjus Įvykę perversmas, užbė-
gimui jaučiamam bolševizmo 
pavojui už akių. 

Katalikai buvo pirmutiniai 
to perversmo rengėjai: kuni
gai tą žygį laimino, nes jiems 
atrodė kad tik tuo perversmu 
sugryš jie prie valdžios vai
ro ir niekas nesutrukdys ga
vimą jiems riebių algų iš val
stybės iždo. 

Tautininkai nebuvo tokie 
skaitlingi kad vieni butų galė
ję rizikuoti daryti perversmą. 

Perversmas buvo pasekmin
gas, jis įvyko ramiu budu, be 
kraujo praliejimo. Priežastis 
kad katalikai vieni neužgriebė 
valdžios buvo viena ta pati— 
kad jau klebonų tvarka žmo

nėms buvo įgrisus, todėl tą su
prasdami jie taip hmai nesi-
skverbė vėl į valdovus, manė 
toliau bus proga, sugryžti pil
nai į valdžią. 

Toliau dalykai susidėjo taip 
kad klebonai vis toliau buvo 
varomi nuo valdžios aparato. 
Nepolitikieriai kunigai buvo 
tuo labai patenkinti, nes ne
buvo reikalo jiems politikuoti 
ir visus padaužas klebonijose 
šerti, kurie mitinguotų jų nau
dai, arba tuos kurie turėdavo 
trukšmauti kitų mitinguose. 

Bažnytinės žemės buvo ra
mybėje paliktos; iš valstybės 
iždo riebios algos kunigams 
buvo mokamos, ir kunigija tau
tininkų režime sveriantį balsą 
turėjo. Bet iš jaunų kunigų 
atsirado tokių idealistų kad 
jiems neužteko gaunamų algų 
ir turimų žemių, jie vis norė
jo buti kunigas ir žandaras 
kartu, tvarkyti žmones savo 
nuožiura, ne tik bažnyčioje bet 
ir visur. Tiems kunigėliams 
nepatiko po jų pačių surengto 
perversmo įvestas režimas. 

1927 metų pabaigon darėsi 
aiškesnis tautininkų režimas. 
Krikdemai norėdami susilpnin
ti tautinį režimą patys trau-
kėti iš atsakomingų valdžios 
vietų, kiti buvo pašalinami ku
rie partiją statė ankščiau iri 
viską kitą. 

Požeminis gaivalas* kuris 
buvo galvas viešai iškėlęs 1926 
metais, buvo greitai sumaldy-
tas. Valdininkai' buvo kiek 
persijoti, kiti turėjo atsisvei
kinti su politika, tie paliko sa
vo vietose valdžioje. Rimti 
darbininkai jokio sukrėtimo 
nejautė nei perversmo laike 
nei po perversmo. Kaip darbi
ninkams sunku buvo litas už
dirbti prieš perversmą, tas 
pats liko ir po perversmo. 

Ukininkija nejautė po per
versmo jokio skirtumo. Kad 
buvo sulaikytas politikavimas, 
tuo daug kas buvo patenkin
tas, nes politikavimas per, ke
lis paskutinius metus buvo at-
bodęs ir daugumui įgrisęs. 

Tautininkai tuojau nieko 
nekeitė. Umai viskas ekono
miškai riedėjo; jau kelių me

ti} foėgiuf vfeikas $]o vienodai, 
jokio sukrėtimo nebuvo iki 
pasaulinė krizė pasiekė Lietu-
vą. 

Tautininkai paėmę yaldžią 
savo rankose turėjo, bet eko
nomiškos ūkiškos bendrovės, 
kooperatyvai, draugijos buvo 
kontroliuojama katalikų ir pa
žangiųjų. 

Katalikiški bankeliai, bend
rovės stovėjo bankroto padėty
je, kai pašalpų iš valdžios ne
davė. Pažangiųjų žmonių ko
operatyvai buvo pavyzdingai 
tvarkomi ir bujojo, rodė gra
žią ateitį. Vyriausybė maty
dama pažangiuosius sveikai 
tvarkant kooperatyvus ir ben
droves, turėjo su jais skaitytis 
ir juos palaikyti šalies gero
vei. 

Vyriausybė dėjo pastangų 
ir tas katalikiškas bendroves, 
bankelius nuo umaus bankru-
tavimo sulaikyti, kad kiek su
sitvarkytų, kad bankrutuojant 
butų mažesni nuostoliai pa
čiam kraštui ir tų bendrovių 
nariams, bet jau buvo pervė-
lu juos išgelbėti. Vyriausybės 
padėtos pastangos daug nešil
dė : vienas po kitam bankru
tuodami katalikiški bankeliai 
labai nuskriaudė savo nafius 
ukininkus. Tik viehas jų buvo 
nusiraminimas tai pakeikimas 
klebonų, zakristijonų, kurie 
savo netikusiu tvakymu prive
dė tas įstaigas prie bankruta-
vimo. Pasitikėjimas koopera
tyvais buvo pakirstas ir ko
operatinei idėjai buvo duotas 
skaudus smūgis. (Bus daugiau 

HIPPODROME 

'Phantom of the Opera' 
"Phantom Of The Opera" pradė

ta rodyti Hippodrome Treatre tre
čiadienį, savaitei laiko. Tai yra 
senai visų lauktas veikalas, kuris 
HolIywoocTe vadinamai supor kla
siškas dalykas, ir nufilmuotas pui
kiau negu bent kuris kitas veikalas 
šymet buvo pagamintas. Veikalas 
pramintas spalvomis, Universal Stu
dios darbo. 

Vadovaujamose rolese veikia Nel
son Ed Iv. Susan Foster ir Claude 
Raina. Prie jų yra kiti žymus ar
tistai kaip Ergar Barrier, Luo Car-
rillc, Jane Farrar, Fritz Feld, J. 
Edward Bromberjf, ir Hume Cro-
nun. 

Veikalas dedasi garsioje Pary
žiaus Operoje, ir apima romansą, 
misterija, muzika ir dramatinio te
roro elementus kokie tame veikale 
ineir.a. Eddy ir Miss Foster vai
dina operos dainininkus, gi Rains 
yra tas "Phantom", tas baisūnas 
kuris sukelia baime visoje toje pui
kiose didelėje ištaigoje. 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

The May Go's Basement 
VYRAMS 'BANNER WRAP' 

RAYON KOJINĖS 
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Gražios Kojinės 
Pasirėdymui 

Vyrams tikros "Banner 
Wrap" rayon kojinės— 
trijų gražių pavyzdžių. 
Visos pirmos rūšies. Jų 
mieros 10 iki 13. 

The May Co. Basement 

VAIKAMS UŽVERČIAMI 
ŠILTI ŽAKI ETAI 

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

12 .75 

VYRAMS VILNOS VIDUM 
ŠILTI MARŠKINIAI 

ji 

h 
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Ideališki sporto dėvėji
mui ir lauko darbui. 
Gero darbo ir tandžiu 
kaklu ... su patogiu 
kišeniuku. Rusvos spal
vos tiktai. Mieros 36 
iki 45 vyrams. 

The Mav Co. Basement 

VAIKAMS DVI-EILINIAI 
LANGUOTI MACKINAWS 

& ' &%X Taip praktiški mokyklai 
ir sportui visą žiemą l 

^53 Tvirtai padaryti užver
pi eiamu galvai uždanga-
^ lu žakietai rudos lan-

,  g u o t o s  m e d ž i a g o s  . . .  
i * khaki medžiagos iš kito 

šono. Mieros 10 iki 22 
faikams. 

The Ma^ Co. Basement 

-v . 

Stori mackinaws šiltu
mui dėvėjant ištisą žie

mą. Skaidžių mėlynų ir 
žalių ir rudų spalvų lan-
guočiai . . . dvieile kru
tinę. Mieros 10 iki 188 
vaikams. 

The Mąy Co. Bąaement 

BALTIMORE MD 
RAPOLAS IS KONFEREN

CIJOS 

Rugsėjo 19 d., įvyko D. L. 
K. Kęstučio pašalpinės draugi
jos susirinkimas. Po apsvars
tymo draugijos hėgančių rei
kalų, ir išklausius įvairių ko
misijų bei salės direktorių ra
portus, pagaliau buvo prieita 
prie raporto delegato dalyva
vusio ALT konferencijoje įvy
kusioje Pittsburghe. 

Delegatas patiekė, platų raš
tišką raportą iš konferencijos 
eigos, pažymėdamas kad nežiū
rint kaip šiądien yra svarbus 
vieningas ir sutartinas Ame
rikos Lietuvių veikimas Lie
tuvos reikale, Tarybos vadu
kai neapsiėjo be konferencijos 
išvakarėse kokuso, kuriame p. 
Grigaitis sušauktiems srovių 
vadukams perskaitęs tam tik
rą Chicagoj pagamintą raštą, 
ultimatiškai paklausė, "Sutin
kate ar ne? Jei nesutinkate 
tai konferencija splitys". Ma
tomai tas ultimatumas iš ta-
rybininkų pusės buvo tam kad 
užtikrinti sau neliečiamybę ir 
pasilaikyti konferencijos vade
les savo rankose. Iš šito aišku 
kad tarybos vadukai bijojo kad 
suvažiavę delegatai ųepasikė-
sintų perorganizuoti tą nieke-
no nerinktą tarybą, į kurią ga
lėtų ineiti visai nauji žmonės, 
sumanesni, platesnių pažiūrų, 
neignorantai, kurie galėtų ir 
sugebėtų suburti į ALT visus 
tautiniai nusiteikusius Ameri
kos Lietuvius, bendram darbui 
už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomą demokratinę respub
liką. Delegato raportas tapo 
priimtas vienbalsiai. 

Po delegato raporto draugi
jos direktorių rekomendacija 
tapo nutarta pirkti Karo Bo
nų už S1000 cash. Tačiau Ta
rybai auka sulaikyta skirti iki 
Taryba užmiršus visus praei
ties srovinius nesusipratimus 
nepasistengs prikviesti į ALT 
visas tas organizacijas kurios 
iki šiol nebuvo ignoruojamos, 
ir pakol taryba nesuvienys vi
sus dabar esančius fondus į 
vieną, kuriam visuomenė galė
tų pasitikėti ir jį remti visi 
Amerikos Lietuviai trokštanti 
savo tėvynei Lietuvai laisvės 
ir nepriklausomybės. 

BONŲ VAJUS. Rugsėjo 26, 
Baltimorės Lietuvių Draugijų 
Taryba surengė susirinkimą 
Amerikos Karo Bonų pardavi
mui tarp Lietuvių. Kalbas pa
sakė keletas Lietuvių ir Ame
rikiečių. Susirinkimą vedė A. 
Miceika, BLDT pirmininkas. 
Bonų tame susirinkime par
duota už virš $45,000. Kai 
prasidėjo trečios paskolos va
jus Baltimorės Lietuviai jau 
išpirko karo bonų už virš šim
tą tūkstančių dolarių. 

Šiame susirinkime Baltimo
rės Lietuvių Draugijų Tarybos 
pirmininkas pareiškė kad Ta
ryba renka ir rinks aukas Lie
tuvos reikalams, bet jų niekur 
nesiųs, laiko savo ižde iki at
eis ta diena kada jau bus ga
lima ištiesti pagalbos ranką 
nukentėjusiems Lietuvos žmo
nėms, ir tada pasiųs tiesiog į 
Lietuvą. 

Nors tai buvo *labai vietoje 
prisiminta, apie aukas, tačiau 
kaž kodėl jų nerinko, gal ne
norėjo pakenkti pardavinėjimui 
karo bonų. P. P. Jaras. 

$2500 
$2625 
$5125 

Nuo pirmiau 
Sykiu 

PRANEŠIMAS. Tėmykite 
narės pilietės kad Spalių 24 
rengiama "Dollar Party", Lie
tuvių salėje, 851 Hollins st. 
Prasidės nuo 2 vai. po pietų, 
iki 6 vakare. Nepamirškite 
atsilankyti su savo draugais, 
linksmai praleisit laiką. 

Ona Lukas. 

į DAYTON, OHIO j 
SUSIRGO LIETUVĖ. Rug-

sėjo 20 susirgo Antanina Au-
gustauskienė ir pasidavė Mia
mi Valley ligoninę operacijai. 
Ji vra SLA 1C5 kuopos narė. 
Linkėtina ligonei greitai pa
sveikti. 

BROWDER UŽ SOVIETUS. 
Štai ką rašo The Dayton Daily 
News Spalių 3 aipe komunis
tų vadą Earl Browder, kuris 
buvo paleistas iš kalėjimo kai 
Vokiečiai užpuolė Rusiją: 

"Kiekvienas Amerikoje žfrm 
kad Browder nėra ištikimas 
Amerikai. Jo širdis yra su so
vietais. Jis buvo už taikingu
mą kai Stalinas buvo už tai
kingumą. Kada Stalinui Hitle
ris smeigė į kuprą Browderis 
patapo 'karo kurstytoju' taip 
garsiu kaip buvo pacifistu. Ko
munistas yra už komunizmą, 
ne už šalį. Tą turime visada 
atsiminti. 

"Earl Browder sako kalbas. 
Jos yra pro-Rusiškos, ne pro-
Amerikoniškos kalbos. Karas 
laikinai pastatė mūsų komuni
stus dirbti savo šalies pusė
je. Fašistai tuo tarpu laukia 
tarp musų kada galės pasitar
nauti savo totalitarams. Mes 
leidžiame jiems kalbėti. Kodėl 
ne? Jų kalbos duoda mums 
pasekti jų pėdsakus. Jų kalbos 
mums neužkenkia. Tiktai lei
dimasis jiems sukvailinti gali 
mums pakenkti". 

D. Rep, 

MOTERYS PERKA BONUS. 

Baltimore* Lietuvių Moterų 
Piliečių Klubas gausiai pasi
darbavo trečios karo paskolos 
bonų platinime. Sekančios Pi
lietės pirko karo bonus trečio
je paskoloje: 

Marijona Milunaitienė $500 
Ednah (Brooks) Pazera $500 
Elizabeth Sadauskienė $400 
Margaret Allen $300 
Karalina Mikalajūnai $200 
Anna Žulius $100 
Magdalena Kurelaitis • $100 
Marion Grigaliūnas $100 
Kastancija Kalinauskai $100 
Magdalena Pledžiutė $100 
Ona Aleknavičienė $50 
Ann Laukis $50 

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 

g — _ ===== 

K A I M Y N I Š K O S  
U Ž E I G O S  
' JACK GANSON ' 

T A V E R N  
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

24150 Euclid Avenue 
Vieta privatiškiems pakiliam*, 

Engagement Partems, VestuvSms 
ir šiaip pramogoms. 

Rezervacijai telefonuokit: 
KE. 9782 

Prie U. S. Route 20 
Jack Ganson-Karabinas, Sa%r. 

STONSS TAVERN 
METl'VIšKA UŽEIGA 
"Kur alus skanesnis" 

"Arielkėtė šiltesne** 
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 

UŽKANDŽIAI 
584 Eucild Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazy & Stonis, Savininkas. 
W1CKLIFFE, OHIO 

t 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

6824 Superior Ave. 
LIQUOR WINE BEER 
v»u k*r sustoja kitą miešti* 

pravažiuojanti Liet aviai. 

lldcn Urbšaitis Helen DunhMt 
Savininkės 
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D I R V A  
Remkit U.S. Karo Faatangas 
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CLEVFLANDO IR APIEUNKES ŽINIOS i 
"DIR TA"—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais 

PĖKSČIUJŲ SAN-
GOS SAVAITĖ 

1843 WAR CHEST VAJUS PRASIDEDA 
SPALIŲ 18 SUKĖLIMUI $5,540,000 

Mayor&s Frank J. Lausche 
išleido proklamaciją kuria ski
ria savaitę Spalių 18 iki 23 
Pėkščiųjų Saugos Savaite Cle-
velande. šis žygis yra atkrei
pimui demesio į praradimą gy
vasčių ir sužeidimus trafiko 
nelaimėse, kas atitraukia daug 
vyrų ir moterų darbo jiegų 
nuo svarbių karo darbų. 

Pėkščiųjų užmušimai ir su
žeidimai sudaro didžiausi skai
čių visų trafiko aukų. Virš 
75 nuoš. mirčių trafiko nelai
mėse yra tai pėkstieji ir virš 
puse visų trafiko nelaimėse 
sužeidimų paeina iš pėkščiųjų 
neatsargumo einant gatve. * 

Sulyg pereitų penkių metų 
rekordų, reikia tikėtis kad pas
kutinieji meto mėnesiai bus 
pavojingi kaip pėkstiems taip 
ir motoristams. Ilgesnės tam
sumo valandos ir pablogėjantis 
rudens ir žiemos oras sudaro 
tuos pavojus. Todėl reikalin
ga daugiau atsargumo einant 
arba važiuojant išvengimui pa
didinimo trafiko nelaimių. 

Važiuotojai raginami prisi
laikyti viso atsargumo trafi-
ke išvengimui mirties ar sužei
dimo. ' Pėkstieji taip pat pri
valo eiti per ^ atsargiai, 
nes ant to kabo jusų gyvas
tis. 

Cleveland Police Dept. 

Svarbus LVS Skyriaus 
Susirinkimas 

Spalių 18 bus pradėtas šių metų 
1943 War Chest vajus sukėlimui 
$5,540,000 šelpimui karo nukentėju
sių kitose šalyse ir bėdoje esančių 
namie, taip pat parėmimui musų 
vyrų tarnaujančių karinėse parei
gose ir musų alijantų. 

Šio vajaus tikslas yra aprūpinti 
pinigais visam metui 100 vietinių 
sveikatos ir labdaros įstaigų kurios 
priklauso prie Community Fund ir j 
17 įstaigų surištų su karu ir Na-
cionaliu Karo Fondu. Šis War 
Chest yra vienatinis Clevelando at
stovas Nacionaliame War Fund. 

Šio meto War Chest apima su 
karu surištas šias įstaigas: 

USO (United Service Organiza
tions); War Prisoners Aid Commit
tee; United Seamen's Service; Rus
sian War Relief, Inc.; United China 
Relief, Inc.; British War Relief So
ciety; Greek War Relief Associa
tion; Polish War Relief; Queen Wil-
helmina Fund (Dutch War Relief); 
Belgian War Relief Society; French 
Relief Fund; Friends of Luxem
bourg; Norwegian Relief Fund; Re
fugee Relief* Trusteer, Inc.; United 
Czechoslovak Relief Fund; United 
Yugoslav Relief Fund, ir U. S. 
Committee for the Care of Europ
ean Children. 

Youth's  Forum 
PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO 

THE PERISCOPE 
By š A Hi N AS. 

has written music for the four po
ems of a Philadelphia Lithuanian, 
K. Vidikauskas. The titles of the 
songs are: "Our Standard", "My 
Dearest Soldier Son", "My Vision 

IHE SEPTEMBER issue of So- Dream", and "General Douglas Mc-

Stopped in Midair by Speed Camera 

Visoje šalyje National War Fund 
šiems tikslams nustatyta surinkti 
$125,000,000, iš tos sumos Didžia
jam Clevelandui paskirta sukelti 
$1,838,56.?, arba 33.2 nuoš. viso šio 
War Chest dalies. 

Išviso $3,70l',447, arba 6o.8 nuos. 
iš pasiskirtų surinkti pinigų numa
tyta sunaudoti vietinėms 100 Įstai
gų esančių prie Community Fund. 

"Daugiau Išliks Gyvi . . . Jeigu 
Mes Daugiau Duosim!" 

šio penktadienio vakare, 15 
Spalių, atsibus svarbus Lietu
vai Vaduoti Sąjungos 1 sky
riaus susirinkimas, 8:15 vai., 
Dirvos redakcijoje. 

Pargryžo iš Chicagos centro 
valdybos nariai Dr. Tamošai
tis ir Karpius, turi svarbių 
pranešimu. Nariai prašomi da
lyvauti. , Valdyba. 

BALSUOKIT UŽ 
Ž AISL A VIET ES 

STOKIT I BLOCK 
PLANO DARBUO

TOJUS 
Civilian Defence dabar turi 

460,000 asmenų Cuyahoga Ap
skrityje dal> zujančių Block 
organizacijoje, kurios tikslas 
yra stengtis atlikti visokiau
sius karo meto darbus kokius 
tik civiliniai gali pagelbėti at
likti. Tie darbai yra rinkimas 

METALO RINKIMAS 
SEKM. SPALIŲ 24 

Štai vėl valdžia prašo šalies 
gyventojų padėti pastangas 
surankioti atliekamus, nerei
kalingus senus metalo dalykus 
ir atiduoti karo reikmenų dir
bimui. 

Namų savininkai paprastai 
turi visokių metalinių atlieka-
nų kuriuos laiko skiepe, taupo 
manydami kad jų reikės; jis senų riebalų, popieros, bleši-

nių, skarmalų, rubų, rekrutavi- sudaro daug tonų kariu reika-
mas kraujo aukotojų, pardavi-' ̂ no° metalo, kuris į karą ne-
mas karo bondsų ir štampų, 
prižiūrėjimas vaikų tam tik
ruose centruose, kur tėvai pa
lieka jeigu abudu dirba, teiki
mas patarnavimo U. S. O. ir . . 
kitiems Canteens; prie to pa- rinktų metalinių atliekami tą 

rytą. Atiduokit senus vaikų 

patenka, nes laikomas nelais
vėje namų skiepuose. 

Metalo surinkimas bus kitą 
sekmadienj, Spalių 24. Padė
kit priešakyje namo kasę su-

Lapkričio 2 d. balsavimuose 
bus patiekta One-tenth Mill 
Recreation Levy, kurios tiks
las yra aprūpinti Clevelando 
gyvenamose srityse mažiems 
vaikams žaislavietėmis, kurių , nfi:u+; 
yra taip mažai, šituo budu ic'̂ .V„.atl±V.-... 
sukelti pinigai duos galimybę 
Įsteigti dešimts naujų žaisla-
viečių, penkias daugiau žaidi
mui gatves, 10 naujų čiuoži-
nejimui prūdų, ir tris naujus 
rekreacijos centrus. 

Miesto valdyba savo lėšomis 
palaiko dabar esančias žaisla 

laikymas ryšių ir apsirūpini
mas vyrais ir moterimis savo 
gatvėje, kurių išėjo karo tar
nybon, suradimas kambarių ir 
butų karo darbininkams, — tai 
maždaug darbai kurių Block 
Organizacija prašo visų galin-

nenaudojamus žaislus ir viską 
kitką kas po kojų maišosi ar
ba kampuose guli. 

Jusų gatvėje jra! tik pusė 
visų šeimų prisideda prie ka
ro darbų ir pastangų, ne del 
to kad jie nenori prisidėti, bet 
gal but del to kad nežino ką 
jie gali daryti. Tose srityse 
steigiama komitetai kurie pa
gelbės kiekvienam norinčiam 
prisidėti. Bukit pasiruošę sto-

A. VELIONIšKIS, jaunuolis 
dirbantis prie karo reikmenų 
gamybos Thompson Products 
dirbtuvėje, už atsižymėjimą 
darbingumu tapo apsovanotas 
ženkleliu. 

viet Russia Today claims to be 
able with certainty to sketch "cer
tain broad outlines of Soviet In
tentions" upon the basis "of her 
consistent past policies and forth
right declarations". The versatile 
editors of this magazine caution 
us to keep in mind "that the So
viet Union" has subscribed to the 
terms of the Atlantic Charter". In 
spile of this subscribing, which 
probably Vfas not a "forthright de
claration" anyway, the glib editors 
see no incongruity in Russia's 

"insistence on the restoration of 
the pre-June 1941 boundaries of 
the USSR, on the basis both of 
future national security and of ob
ligations to the Soviet citizens of 
these areas. This would naturally 
include all those territories legally 
incorporated into USSR, such as 
Estonia, Lithuania, and Latvia, 
Bessarabia and Northern Bukovina, 
Western Ukraine and Bielo-Russia, 
and the pre-war boundaries vis-a
vis Finland". 

It would be a waste of time to try 
to point out to the editors of Soviet 
Russia Today how it "happened" 
that Soviet citizens mushroomed in 
the above enumeiated countries, or 
how these territories have been 
"legally incorporated" into the 
USSR. There is no cure for a 
blind man, but. we suggest some
body read to the above editors? a 
certain statement by Acting Sec
retary Welles, issues in 1940. 

Ill 
IT IS REPORTED that a resi-

Arthur". 
/// 

THE NEWLY-ELECTED officers 
of the energetic Lithuanian Uni
versity Clūb of Chicago is compo
sed almost entirely of Lithuanian 
college student girls. The Presi
dent is Miss Ellen Skirmont, vice 
president, Miss Irene Mankus, sec
retary, Miss Helen Domkus. Only 
the treasurer is a man—Al Mocke
vičius. 

/// 

THE RJ2CENT conference of 
Lithuanians in Pittsburgh has re
quested the Post Office Department 
to issue a series of special stamps 
to commemorate the freedom-loving 
Baltic nations of Lithuania, Latvia, 
and Estonia. *This series would, 
dovetail into the United Nations 
series alre:-..':y being issued. 

tit 
SECRETARY of the Treasury, 

Mr. Morgenthau, wrote a letter to 
the Philadelphia Lithuanians thank
ing them for their recent drive dur
ing which they sold §489,525 worth 
of Ward Bonds. 

tft 
ACCORDING to, the Brooklyn, 

N. Y., Anxerika, it is proposed to 
establish a Lithuanian Information 
Centre there, to publish a frequent 
edition* of a Lithuanian Bulletin 
and a less frequent magazine about 
Lithuanian affairs in English. 
Rochester, N. Y., Lithuanians un
der the leadership of Rev. Bakšys, 
have raised $1,000 for such purpo-

m 
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dent c;f Hollywood, Robert Pollack, ses. 

S U P E R I O R  C A F E  
and Bowling Alley 

Ateikit Palošti ant musų šešių reguliarių Alleys 
6927 SUPERIOR AVENUE 

Alus — Degtinė — Lengvi Užkandžiai 
Mes turim tik šešias Bowling Alleys, bet gerai prižiūrė
tos ir turėsit smagų lošimą. Ateikit pas mus. 

Atdara iki 2:30 vai. ryto. 

N. BalindU M. Botoman, Prop. 
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As graceful Betty Atkinson of the Ice Follies does a somersault 
with a baton, the speedray cameraman photographs her at three critical 
stages of the act and gets all throe positions on the same negative. 

The unusual result is shown above. 

THE No. 9 issue of the Vytis, 
Lithuanian-American magazine, was 
published by a donation from the 
Lithuanian USA paratrooper, An
tanas Gaputis, and his wife. 

lit 

THE LITHUANIAN communists 
decided to get together December 
17-19, at Brooklyn, N. Y., to mas
querade under the name of "Lith
uanian Americans". They will hold 
a "democratic" conference, what-
eye * that means. 

/// 

AT A SPECIAL meeting of 
Omaha, Nebr., Lithuanians, $5,000 
worth of War Bonds were pur
chased during the 3rd War Loan 
drive. Total purchases of bonds 
by the Lithuanians since the be
ginning of  the war  amount  to  — 
3150,000. 

tit 
OF THE G00 Lithuanians who 

serve Uncle Sam from Shenandoah, 
Pa., two gave their all. A special 
Lithuanian Women's Committee has 
sold $34,250 War Bonds and over 
$5,000 worth of . War Savings 
Stamps sin:-o October 1, 19-12. 

ttt 
THE LITHUANIAN W o r k e r s 

Alliance (LDS) is in the midst of 
a drive to sell $175.000 in «War 
Ponds and buy a bomber in the 
name of Lithuanians. 

Appeal In Sweden for 
the Freedom of the 

Baltic States 

JAU ATIDARYTA 
Del 6 ar 12 TEAMS BOWLING LEAGUE 
Ši vieta gražiai remodeliuota. šešios A. B. C. Alleys. 

Atdara nuo 1:30 po pietų. / 

EAST 93RD RECREATION 
1665 FAST 93rd STREET RAnd. 8306 

šiaureje nuo Hough Avenue 

Three prominent patriots of the 
Baltic States — Ignas Jurkunas-
Seinius, a Lithuanian writer; Pro
fessor Fr. Balodis, a Latvian; and 
Professor H. Perlitz, an Estonian— 
published an appeal to enlightened 
\Vorld opinion in which support was 
sought for the complete indepen
dence of the Baltic States. That 
appeal appeared in the Swedish 
press and was reproduced in full 
in the Finnish press, and a resume 
appeared also in the Swiss press. 

As a result, another appeal for 
the freedom and independence of 
the Baltic States later appeared in 
the Swedish papers, signed by six-
ty-six citizens prominent in Swed
ish political and intellectual life. 

Among those who signed that 
appeal were three bishops, twenty 
professors, two lecturers, ten mem
bers of the Swedish parliament, 
five chief editors, three directors-
general, two colonels, etc. 

Oirvg galima išsirnšytf n5 
viea-j dolarj — pusei metų. 
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TAILORS FOR LADIES & MEN 

LADIES MENS 

vietes ir centrus, tačiau naujų ti i pagalbą kada busit pa-
jsteigimui išaugusiam miestui kviesti. 
reikia lesu kurias privalo už- Į 
girti mesto gyventojai. Rei- j 
kalinga palyginamai maža su
ma, tik $127,000, kas reiškia 
tik po lc nuo tūkstančio dola-
rių taksuojamos nuosavybės. 

Taksai tuomi nebus padidin
ti, nes šymet išsibaigia senes- j 
nes levies ir jos nebus atnau
jintos. 

Balsuokit FOR Recreation 
Levy Lapkričio 2. 

šitą levy remia abi partijos 
ir visos miesto viešos organi-
zuci ios ir laikraščiai. 

Užširegistruokit Spa
lių 25, 26, 27 Ration 

Book No. 4 
Ration Book No. 4 bus iš

duodama visiems, ir jai gauti 
reikalinga bus užsiregistruoti, 
kaip registruotasi kitoms pir
mesnėms knygelėms gauti. 

Cuyahoga gyventojai, sykiu 
ir Cievelandiečiai, registruosis 
savo artimose mokyklose, tris 

• NUTEISTI trys broliai fa-; diepas:  Spa
1

l i ,įrt
2^ .26
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Uikantai Schmellers po 10 me- P ie^U nu° 1 :o0 iki 8 vnkare. 
tų kalėjimo ir po $10,000 pa
baudos už valdžios apgaudinė
jimą: jie save dirbtuvėse da-
)•<" ir dav5 karo reikalams iš-
cirbinius prastesnius negu bu
vo specifikacijose pažymėta. 

Registruojantis reikės paro-
dvti knvgelė No. 3. 

• KARO dirl/ ivčse Cleve-
lande nebus priimama jaunes
ni per 18 metų amžiaus darbi
ninkai atvykėliai iš kitų tričių 
čia darbo jieškoti, nežiūrint 

Aukotojai 
Kurie davū aukas Raudonajam 

Kryžiui pastarame Lietuvių paren
gime: 

Po $10: N. A. Wilkelis, J. Dun
bar, Dr. J. Evans, Jos. Skužinskas. 

Po $5: Dr. A. J. Kazlauckas, S. 
PiielsUis, Briizis Bros. Clothes, Fel 
Norlnkt'vicius, Rullis Restaurant, 
S. Gabaliauskas, Kl. Urbšaitis, P. jų kvalifikacijų. To tikslas 

yra sulaikvti iaunameSiu pri-! Vasiliauskas Delia Jakubs, P* Ku-
• -u " • '4^ nno; Į bilius, J. Chepas, O. Naraviciene, sipildymą mieste, kurie ^ pasi- j  S a j e v i ž i u s >  Dr H Williams, A.  

darys miestui problema, 11* ku
rie dabar, dirbdami, palaidai 
gyvenimą vestų. 

• MOTERŲ Į darbus gavimo 
vajus, pradėtas Rugpjučio 30 
ir baigtas šiomis dienomis, ro
do trr-ras pasekmes: gauta vi-
80 5,209 moterys. 

Ivioterys norinčios dirbti ga
li registruotis Woman Power 
Center, 1020 Euclid ave. 

Kazakevičius, V. Chesna, V. Puzin, 
Z. Morkūnas, Agota Simanas. 

J. Paltanavičius $4; G. Kerutis 
$2.10; O. Šarkio nė $2, S. Saldaus-
kas $2. 

Po $1: Wm. Kasper, F. Marčiu-
laitis, Koller's Food Market, J. La
pinskas, E. 79th Studio, Dr. Tamo
šaitis, Mrs. Savickas, B. Urbšaitis. 
Mrs. Žilinskienė, Mrs. Krivienž. O. 
Mačiulienė, Mrs. Berusienė, Mrs. 
Pukel icm",  Mr-.  Stur. is ,  M. Wamin-
skienė, Mrs. Willis, Mrs. Cicenienė. 

Pelno Raudonojam Kryžiui pasi
darė $538.90. Komisija. 
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REMKIT MUSŲ 

KARIUOMENĖS 

A T A K A S  

KARO BONAIS 

r 

m 

suits yi 50 
COATS • up 

Made to Order 
Slacks 8.50 

SUITS 
TOPCOATS 
OVERCOATS 1 

Made to Order 

27." up 

REAI>Y TO WEAR 
yPMQ TOPCOATS 50 

. OVERCOATS and 27.50 
Made of Finest Wool Fabrics 

BRAZIS 
6905 SUPERIOR AVE. 15602 WATERLOO RD. 

Oppt. Eve. till 7 :?.0 P. M. Wed. 1 ill 1 P. M. 

M0NCR1EF FURNACE SAVININKAMS 
Tikrosios MONCIilEF Taisymui Dalys yra 

GALIMOS GAUTI. 

Kreipkitės į Savo MONCRIEF Pardavėją 

!!E\TrY FTTNACF Co. 

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 

Wysrams Bsidemisies 

S k r y b ė l ė s  
Pas mus rasite pilniausi pasi
rinkimą VYRAMS ir VAIKI
NAMS vėliausių pavyzdžių ir 
spalvų kurios kožnam patiks. 

t t t 

FAIRFAX ir MERRIMAC 
Brands $2.95 - $3.95 

s 
KINGSLEY 

IR 

BARCLAY 
FASHION BRANDS 

$5,00 

Vvrair<3 ir Vaikinams 
KELNĖS $3.95 

Didelis pasirinkimas vienodų spal
vų ir įvairių šiaip audinių. 

KURIE GAUT PIRKTI WAR BONDS, 
KREIPKITĖS | ŠIĄ ĮSTAIGĄ IR ČIA 

PIRKIT, LAI KREDITAS BUNA 
LIETUVIAMS 

PASKOLŲ REIKALU 
Lietuvių Bankas daro paskolas lengvais mė

nesiniais išsimokėjimais. Depozitai šioje įstai
goje yra po Federal Insurance Corp., kiekvie
na knygutė Jki $5,000. 

Nauji Rudeniniai 
Vyrams Kaklaraiščiai 

Paskiausių gražių marginių. 

65c 2 už $1.25 
DYICA1 GREEN STAMPS 

čia galit iškeisti 

G ražus Vyrams 
MARŠKINIAI $1.95 

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

Sweteriai _ _ $1.79 
Užsimaunamų sti lių, įvairių pa
skirų spalvų, taipgi visu mieru. 

su kožnu pirkiniu, ft Y if Al 
savo Stamp Books. !VA\1 

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

6712 Superior Ave. 
Cleveland 

m Pie .1 wm CO 
7010 Superior Ave Atdara Vakaraįį 
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