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No. 44 PER METUS laiko, Ameri-
Tea, Anglija ir Sovietija daug 
padarė. Pernai, Vokiečiai bu
vo netoli Egipto sostinės, šią
dien jie atkakliai ginasi ne-
pertoli savo pačių sostinės Ber-
lino. Metai laiko atgal, nazių 
pulkai matė degantį Stalin
gradą ir Volgos paupio mies
tus, šiądien abejojama ar jie 
atsilaikys ties Dniepro upe. 

Laisvosios Prancūzijos pajie-
gos būrėsi kur tai karštos Af
rikos viduryje, šiądien jos val
do Morokką, Algierą, Tunisiją 
ir Korsikos salą, Napoleono 
gimtinę. 

Maskvoje konferuoja trijų 
didžiausių pasaulio valstybių 
užsienių reikalų ministerial, 
bet konferuoja pergalės dva
sia. Konferavo ir Hitleris su 
savaisiais, bet jo konferencijos 
kalbėjo tik kaip ilgiau išsilai
kyti, kaip koalicinę pajiegą su
pjudyti ir nors šiek-tiek leng
vesnes taikos sąlygas Vokieti
jai išgauti. Maskvoje konfe
ruoja pergalė, o Vokietijoje — 
pralaimėjimas. 

TAČIAU, perdaug džiugauti 
nereikia. Aukščiausi Ameri
kos karo vadai turėjo slaptų 
posėdžių su Kongreso nariais, 
kur, sakoma, "rėžę iš peties" 
ir Kongreso atstovus įtikinę 
kad kelias dar sunkus ir galo 
nematyti. 

Tą patį galima pasakyti ir 
apie Lietuvos laisvę. Prieš vi
sus Lietuvos laisvės mylėtojus 
guli tik vienas kelias — tai 
sunkus kovos kelias. Nerei
kia nuleisti rankų, nereikia 
padėti ginklus, nereikia nupul
ti dvasia. Lietuviai šimtme
čiais už savo žmogiškas teises 
kovojo. Kovoja ir kovos at
eityje. 

• 
PRAVDA, Maskvos Sovietų 

organas, kaip žinoma, nesenai 
pareiškė kad Maskvos konfe
rencija nekalbėsianti apie Lie
tuvos likimą, kaip negalima 
kalbėti apie Kalifornijos liki
mą. Į tai vienas Amerikos de-^g^g dinere 
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Ruošiasi Smarkiems 
Mūšiams Italijoje 

Ištrukę iš Ja p ; ) i  m  e i  o m n i o  . m i '  

VOKIEČIAI SAKO STIPRINASI KAL, 
NUOSE PAKELIUI I ROMA 

Alijantai pastarų dienų i JAPONAI RABAULE 
mušiuose Italijoje su Vo
kiečiais paėmė 10 įvairaus 
didumo miestelių pakeliui į 
Romą, tačiau atsirėmė į 
j stiprią Vokiečių liniją ir 
veikimas sulėtėjo. Ameri
kiečiai ir Britai pažingėjo 
pirmyn tik šešetą mylių, 
Vokiečiai pasitraukė j nau 

NETEKO 400 LĖK
TUVU 

Spalių 28, Alijantai pie
tų Pacifike vėl panaujintu 
veikimu žymiai apmušė Ja
ponus. Jų užsimojimas yra 
sutriuškinti Japonų kariš-

jas pozicijas kalnuose, ku- ką stovyklą Rabaul, kurią 
rios yra stipresnės negu 
kokias jie iki šiol turėjo. 

Alijantų žygiavimas pir
myn yra toks lėtas kad per 
dieną pasivarė pirmyn tik 
po apie mylią. 

Spėjama kad Vokiečiai 
pasiruošę stipriam atsigy
nimui Mondragone - Vasto 
kalnų linijoje, kuri užsto
ja kelią linkui Romos, ir 
jie gali dar kėsintis dary
ti kontr-ofensyvą — pulti 
Alijantų jiegas žut-butinei 
kovai. 

Alijantai užkariavę pieti
nę Italiją j 54 dienas, dabar 
susiduria su daug sunkes
niu darbu toliau į Italiją 
žygiuoti. Vokiečiai ištrau
kė daugumą savo jiegų iš 
Rusijos Alijantams Italijo
je stiprią atsparą padaryti. 

Italijoje, Volturno upės 
mūšyje, kaip praneša, Pen
ktoji Amerikos Armija ne
teko 6774 vyrų, iš jų 879 
užmušta, 3047 sužeista ir 

legatų tiesmukai pasakė: "Mes 
čia atvykome ne su Pravda 
kalbėtis. Sekretorius Hull at
vyko taryboms su Molotovu. 
Užsienių reikalų tvarkytojai 
pasakys vienas kitam kiekvie
no krašto jausmus ir reikalus, 
neatsižiurint ką tas ar kitas 
laikraštis yra pasakęs." 

• 
VIENAS LENKŲ rašytojas 

nesenai savo straipsnyje su
gretino Kauną nu Italijos mie
stu Neapoliu. Jis nejučiomis 
HŽmezgė dar ir kitą ryšį tarp 
tų dviejų miestų. Vokiečiai 
sudegino Kauno knygynus. Tie 
patys Vokiečiai, kiek vėliau, 
sudegino ir Neapolio knygyną. 
Neapolį jau valdo Susivieniju
sių Tautų žmonės, kurie žada 
jo gyventojams (ir visai Italų 
tautai) duoti progos nuspręsti 
savo valdžios formą, kaip At
lanto čarteris nusako. Ar su
silauks Kaunas tų Susivieniju
sių Tautų kariautojų, kurie ir 
jam (ir visai Lietuvių tautai) 
patikrins progą taip pat At
lanto Čarterio principu pasi
naudoti, ar Lietuviams lemta 
bus pakliūti' vergi j on vienos 
užsispyrėlės Sovietijos, kuri 
nesiskaito su savo karo Jtalki-
ninkėmis ? 

• 
S A V AITINUKO Nauj. Ga

dynės JBrooklyne leidimo sulai
kymas paskurdina musų spau
dą Amerikoje, bet yra nuosaki 
išritula socialistų nykimo Lie
tuvių visuomenėje, šios sro
vės uždavinys buvo gaminti 
socialistus, bet ji virto plūdi
mo šaltiniu prieš tautininkus 

atakuojant pereitos savai
tės pabaigoje sudaužė 123 
Japonų lėktuvus, dabar vėl 
58, ir išviso šiame Rabaul 
puolime sunaikino virs 400 
priešų lėktuvų. 

Japonų imperatorius Hi-
rohito kalbėjo per radio į 
savo tautą, pareikšdamas 
kad dabartinė jų padėtis 
yra tikrai rimta, primin
damas savo nuostolius pa
neštus kovose su Alijantais 
Solomonų salų kare. 

BILIJONAS DOLA-
RIŲ K ARO-VETE

RANU GLOBAI 

Prez. Roosevelt patiekė 
Kongresui programą kuris 
reikalauja paskirti bilijo
no dolarių fondą pokari
niam lavinimui ir moky
mui karo veteranų vyrų ir 
moterų, kad jie turėtų sau 
amatą ar profesiją pragy
venimui. Daugelis jų bus 
kaip nors nesveiki, bet ga
lės tam tikrus darbus ar
ba užsiėmimus atlikti jei
gu bus pralavinti. 

Prezidentas pasakė, da
bar jau yra laikas apie tai 
ne tik galvoti bet tiesiog 
imtis ka nors darvti. 

D A R B A i  
IK DAKUJ\L\ivv ŽINIOS 

Nauji Nesusipratimai 
Darbo Lauke 

Įsteigė Oro Stotį 

Egipte, prie Kairo išsta
tyta milžiniškas aerodro
mas kuris tarnaus oro su
sisiekimui tarp Artimų Ry
tų ir Atlantiko pakraščio. 
Per ten eis visi oru gabe-
mi karo ginklai ir karei
viai į Artimus Rytus. Be 
to, iš ten vyks susisiekimas 
oru su Azija. 

Vokiečiai taipgi pradėjo 
stiprų veikimą Jugoslavi
joje, tikslu atkariauti plo
tus ką iki šiol prarado bol
ševikų vadovaujamų Gen. 
Tito partizanų. 

Naziai pasinaudoja J il
sia vų kariautojų savitarpi
niais vaidais: Tito kariau
ja Maskvos remiamas prieš 
patriotą vadą Gen. Mihai-
lovičą. 

Tarp Tito ir Mihailovičo 
burių ištinka susirėmimai 
vietoje bendro kariavimo 
Vokiečių prašalinimui. 

Gen. Tito dirba pajungi
mui Jugoslavijos Maskvai. 

Amerikos lakūnai iš Vi
duržemio juros punktų da
rė ataką svarbių Vokiečių 
punktų pietuose nuo Vien-
nos, Austrijoje. Smarkiai 
bombarduota Vokiečių ka
ro lėktuvų stotis Tirana, 
Albanijoje. 

Vokiečiai pasiryžę užda-
daryti Šveicarijos- Prancū
zijos sieną Genevos kanto
ne. Tai vis ženklas neri
mo kokis Vokiečius apima 
ir baimė Prancūzų smar
kesnio subruzdimo prieš 
okupantus. 

Taipgi pranešama apie 
Vokiečių uždarymą sienos 
tarp Švedijos ir Norvegi
jos. 

U. S. NETEKO 553 
LĖKTUVU IR 5700 
VYRŲ VOKIETIJOJ 

Amerikos oro jiegos ope
ruojančios prieš Vokietiją 
iš stočių Anglijoje, per še
šis mėnesius pražudė 553 
lėktuvus ir neteko 5700 
vyrų žuvusiais, sužeistais 
ir patekusiais Vokiečių ne
laisvėn. 

Prarastų lėktuvų vertė 
siekia apie 150 milijonų do
larių. 

Tie nuostoliai panešta 
bėgyje paties .smarkiausio 
veikimo prieš Vokietiją — 
nuo Gegužės 1 iki Spalių 
23 dienos. 

Š i e  p e n k i  A m e r i k o s  k a r i a i  l a k ū n a i  Ih.iyo n u k r i t ę  J a p o n u  
valdomoje saloje Pietų Facitikc. Vietiniai gyventojai juo;; 
globojo iki jie galėjo išplaukti savo gumine valtim. Ire:4 ju
roje 4 dienas, jie buvo užtikti savų lakunų ir išgelbėti. 

STATO MILŽINUS 
LĖKTUVNEŠIUS 

RUSAI VIS PRANE
ŠA APIE SAVO 

LAIMĖJIMUS 

Spalių 28 Sovietai pra
neša sulaužę Vokiečių 72 
mylių frontą pietuose nuo 
Zaporože linkui Azovo ju-

Sovietai, kaip iš Berlino ros ir Pažingėjo pirmyn 18 

Amerikos karo vadovybe 
statydina tris po 45,000 to
nų milžinus lėktų vnešiun-r-
didžiausius kokie iki šiol 
pasaulyje turėta. Tie lėk
tuvnešiai bus naudojami 
gabenimui orlaivių j reika- laukti greitos karo pafcai 

ilgas, iki 

PRANAŠAUJA IL-
GĄ-SUNKŲ KARĄ 

Amerikos Generolas D. 
D. Eisenhower, vadas ka
rinių jiegų. Italijoje, kalbė
damas per radio iš AIgiei*s, 
Afrikoje, persergėjo Ame
rikos žmones nesitikėti sti

lingas sritis, užpuolimams 
numatytų priešų žemių. 

Karo vadovybė taip pat 
praneša kad karinei tar
nybai reikalinga bus po 

gos, karas bus 
pergalės kelias tolimas ir 
vargingas. 

Jis patarė žmonėms Ame
rikoje nepadaryti klaidos. 

75,000 naujų vyrų kas mė-j Karas bus ilgas ir sunkus. 
nesi, 1944 metais, atpildv-
mui žuvusiu ir sužeistųjų 
vietų. Armija bus palaiko
ma 7,700,000 vyrų didumo. 

ITALIJOS senas k&riau-

Kareiviai pasiryžę kariau
ti, bet nori kad ir naminis 
frontas butų gerai laiko
mas. 

48 užmušta. Meksikoje, 
tojas Maršalas Badoglio, Izamal miestelyj, laike bu-

pranešimas sako, vėl susi
taikė su Lenkų vyriausy
be in exile Londone. Bol
ševikai buvo prieš Lenkus 
pašokę po pereitą pavasarį 
Lenkų iškėlimo fakto apie 

mylių į plačias Nagaisko 
stepes, verždamiesi linkui 
žemutinio Dniepro ir Kri-
mo. 

Rusai atėmė iš Vokiečių 
Dniepropetrovską, s v arbų 

kuris užėmė premjero vie
tą po pašalinimo Mussoli-
nio, pastaromis dienomis 
pareiškė savo šalies žmo
nėms jog jis pasitrauks iš 
valdžios vadovybė,s kaip '80 kitų sužeista 
karas baigsis ir leis žmo
nėms išsirinkti politišką 
vyriausybę kokia jiems pa

lių kautynių, sugriuvo ak
meniniai bažnyčios laiptai 
ant kurių šimtai ž monių 
sustoję žiurėjo. Nelaimėje 
užmušta 48 žmonės, apie 

tiks. 

bų. Naujoji Gadynė, gimė kaip 
"kairumo" ligos pasireiškimas 
socialistuose, kurie jau buvo 
skilę i socialistus ir komunis
tus. To laikraštuko "krikšto 
tėvas" buvo Pruseika, vėliau 
pamatęs kur duona geriau svie
stuotai 

Kairumas išgaravo, socialis
tų gaminimas tapo šiukšlynan 
numestas, tautininkų plūdimas 
skaitytojų nepritraukė — ir 
Naujoji Gadynė mirė. 

Kas dar keisčiau tai kad to 
laikraštuko redaktorius Stilso-
nas nukeliavo į Pittsburghą 

, prie Gabaliausko "katalikiško" 

Sovietų išžudymą 10,0001:miĄ^e.Dni^r(į ir ap-
Lenkų karių, kuriuos bol-
ševikai buvo paėmę užpul- kisi Paimh-
dami Lenkiją. Nors bol
ševikai gynėsi tačiau Len
kai turi tikras žinias apie 
tų 10,000 Lenkų karių iš
žudymą bolševikų nagais. 

ir kliudymu visų tautinių dar-{laikraštuko pagelbininku..... 

GASOLINO davimas ci
vilinių naudojimui bus dar 
daugiau mažinama, kadan
gi jo daugiau reikalinga 

ŽUVO 14-tas Amerikos 
submarinas "Runner" — 
jis negryžo iš žygio su 65 
vyrais. Tiek submarinų S. 
V. prarado nuo šio karo 
pradžios. 

Iš Italijos praneša jog 
Vokiečiai papildė vieną iš 
žiauriausių savo teroriz
mo žygių šio karo bėgyje 
— masiniai išžudė apie 8 
tukstančius Italų karinin
kų ir kareivių ant salos 
netoli Albanijos. Jie buvo 
pasipriešinę Vokiečiams ir 
norėjo liautis kariavę kai 
išgirdo Italiją baigus karą 
su Alijantais. 

Vokiečiai! kaip praneši
mai sako, dar turi armiją 
iš 8 milijonų vyrų, bet jie 
yra daugiausia jau antros 
ir trečios rūšies vyrai. 

Darbo fronte vėl apsirei
škė subruzdimas, su strei-
i.o grąsinimu dviejose rei
kšmingose karo industrijo-

<; — anglies ir geležinke
lių. 

Karo Darbo Taryba at
metė John L. Lewis'o rei
kalavimą pakelti angliaka
siams mokesties po $1.50 i 
dieną, bet pasiūlė nuo sa
vęs planą sulyg kurio ang
liakasiai uždirbtų po $10 
i savaitę daugiau. 

Tuorrii Illinois "modelis" 
atmestas kaipo pagrindas 
visiems angliakasiams mo
les ties nustatymo. 

Pereitą savaitę angliaka
sių streikas buvo paplitęs 
kiek labiau, bet vietomis 
darbininkai pradėjo gryžti 
dirbti. 

Ohio valstijoje, angliaka
sių dalis dar vis streikuo
ja apie BeUaire. 

Valdžia pasiryžus vėl pa
imti i savo kontrolę strei
kuojančias kasyklas. 

Gelžkelių transportacijos 
penkios unijos ir 15 neope
ruojančių gelžkeliečių dar
bininkų unijų paleido bal
savimui savo ęarių tarpe 
streikavimo klausimą, ka
dangi jų reikalavimai dau
giau mokesties per virš me
tą laiko neišpildyta. 

Dar 15 kitų gelžkeliečių 
unijų kalba apie leidimą 
balsavimui streiko klausi
mo. 

Šis reikalas paliečia apie 
350,000 gelžkeliečių. 

Atsižymėjęs Ore 

Lloyd George, senas nuo 
pereito karo žinomas Ang-

pleeįiamiems militariniams j lų diplomatas, 80 metų am-
žygiams. Prie to, gasoli-1 žiaus, apsivedė su_ savo se
nas bus ir • prastesnės rū
šies. Lyginiant kiek gau
ta prieš kara, dabar civi
liniams gasolino išteklius 
yra 500,000 bačkų į dieną 
mažesnis. 

Vokiečiai sako nuskan-
per pirmas tris Spalių mė
nesio savaites 33 Alijantų 
laikus, viso 227,0Q0 tonų. džius gėrimus. 

kretore, 55 m. Jo žmona 
mirė pora metų atgal. 

——— i ——— * 

Valdžia jieškodama dau
giau taksų pasiryžus pa
branginti laiškų į kitą mie-
wStą siuntimą nuo 3c iki 4c, 
taksuoti degtinę, cigarus, 
taipgi rengiasi .toliau ap-
taksuoti saldainius ir sal-

Oro nelaimės. Fort Ben-
ning, Ga., nukrito armijos 
transporto lėktuvas, žuvo 
apie 20 karių. 

Apie tiek pat karių žu
vo sifsimušus dviem lėktu
vam ore prie Mountain Ho
me, Iowa valstijoje. 

Vokiečiai numušė Švedų 
pasažierinį lėktuvą gryž-
tanti iš Švedijos. Žuvo 13 
asmenų. 

Cincinnati, O. — Čia bu
vo apsivedę marinas, 23 m. 
su 13 metų mergaite. Vy
ras ją divorsavo, nes jo 
mergaitė-žmona su juo ne
gyvena. 

Juroje Žuvo 88 Vyrai 

Pereitą savaitę Atlanti-
ke netoli Floridos pakraš
čio nakties tamsoje susidu-
rė du tankeriai laivai ga
benę gasoiiną. Susimuši
me gasolinas užsidegė ir 
degė laivai ir vanduo. Ne
laimėje žuvo 88 laivų dar
bininkai. Tik 28 išgelbė
ta. Nelaimę matė žmonės 
iš kranto kai išgirdo spro
gimą juroje ir patėmijo 
gaisra. 

Pittsburgh, Pa. — 1400 
angliakasių Jones & Laug-
hlin angliakasy kloję prie 
California, Pa., sustreika
vo del to kad kompanija iš 
darbo atstatė vieną kalvi. 

Kanadoje. S h a w i n i g a n  
Falls miestelyje, sustreika
vo 1800 Aluminum Co. dar
bininkų, protestui prieš pa
reikalavimą padidinti ga
mybą žiemos metu, tuo gi 
tarpu darbininkai savo jų 
algos yra mažesnės ngu ki
tur tokiuose darbuose mo
ka. 

Lieut. Col. Cummings, atsi
žymėjęs oro mušiuose Oorrige-
dore ir Baatane, dabar koman
duoja oro atakus Europoje. 

Suv. Valstijose iki šiofei 
jau randasi apie 150,000 
karo nelaisvių, iš jų apie 
100,000 Vokiečiai, kiti Ita
lai. Jie išskirstyti po 56 
įrengtas paskirose šalies 
dalyse stovyklas. , 
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Pirkit War Bonds šiądien 

EENNS1LVANIJ0JE 

PITTSBURGH 

Detroit, Mich., Naujienos 
"H*#! IJ,ujuj.W 

Monki-Biznis 

j Diocezijos 100 Metų 
A* Paminėjimas r 

Spalių 25, Pittsburgho kata
likų diocezija minėjo 100 metų 
gyvavimo sukaktį, iškilmingo
mis mišiomis šv. Povilo kated
roje. Iškilmingas mišias lai
kė Vysk. Boyle, kuris yra šeš
tas šios diocezijos vyskupas. 

Pirmas katalikiškas . mišias 
toje vietoje kur dabar stovi 
Pittsburghas, tada Fort Du-
quesne, kiek padavimai nusa
ko, laikė su rekolekcijomis at
silankęs Kun. Denis Baron, 
Balandžio 17, 1754 metais. 

Kuomet pirmutinis vyskupas 
O'Connor buvo paskirtas, Rug-
pjučio 14, 1843, ši diocezija 
turėjo 45,000 narius; dabar ji 
turi 694,000. 

Kiti vyskupai buvo: Michael 
Domenec, nuo 1860; Tuig, nuo 
1876, Phelan, nuo 1889; Cane-
vin, nuo 1904, ir Vysk. Boyle, 
nuo Birželio 29, 1921. Jis yra 
pimęs Johnston, Pa., 1873 m., 
taigi artimas kaimynas. Lai
ke didžiojo potvinio 1889 me
tais Johnstowne, žuvo devyni 
iš jo šeimos 12 narių, liko tik 
jis, jo brolis ir motina. 

Pittsburghas Šaukiasi 
Anglies 

Pittsburgho gyventojai susi
rūpinę gavimu anglies žiemai. 
Nuo anksčiau paduotų užsaky
mų tūkstančiai tonų anglies 
dar nėra pristatyti, neskaitant 
dabartinių reikalavimų ir už
sakymų. Anglies pardavėjai 
negauna ramybės. Vieni šau-
kia-skambina telefonu;« Mano 
kūdikis serga, turiu gauti šilu
mos. Kiti: Daktaras įsakė 
man šildyti namą. Treti: Aš 
esu 78 metų amžiaus ir gau
siu plaučių uždegimą.... Tu
riu apšildyt namą 

Na o prie tų teisingų reika
lavimų yra daugybė ir tokių 
kurie graibsto anglį, nors dar 
turi pakankamai, arba nors 
žiemos pradžiai. Ir tie viso
kiais išgalvotais budais reika
lauja anglies. 

Anglies šaukiasi biedni ir 
turtingi, dideli ir maži. 

Anglis kasama pačiose Pitts
burgho miesto ribose, ir žmo
nės neturi anglies. Gal teks 
iŠ Sovietų Rusijos atvežti.... 

Jūreivis Michael Quinn ir 
jo prijaukinta beždžionė. Jis 
atsisveikino su ja prieš išvyk
stant į jurą ir pavedė ją glo
boti į zoo, New Yorke. Gorila 
iš susigraužimo apsirgo ir at
sidūrė ligoninėje. 

NEW PHILADEL
PHIA, PA. 

LIETUVIŠKAS MIESTELIS* 

šia miestelis turi virš 2700 
gyventojų. Pusę tos skaitlinės 
sudaro Lietuviai. Antrą vietą 
skaitliumi užima Airiai. Sla-
vokų ir Lenkų mažiau, o Italų, 
Vokiečių ir Tyroliečių tik po 
keletą šeimų. Miestelio valdy
boje irgi yra pusė Lietuvių val
dininkų : Miesto taryboje—31, 
mokyklų taryboje—1, burmis
tras — Vasiliauskas; taikos 
teisėjas — Sabaitis; taksų rin
kėjas — Zubrys; notaras 

BROOKLYN, H. Y, 

DARIAUS-GIRĖNO PAGER
BIMUI PRAKALBOS IR 

AUKOS 
Spalių 3, Apreiškimo para

pijos salėje, Dariui-Girėnui Pa
minklui Statyti Komitetas su
ruošė prakalbas pagerbimui tų 
musų didvyrių lakūnų, dešim
ties metų jų skridimo ir žuvi
mo spkaktuvėse. 

Pradžioje sugiedota Ameri
kos ir Lietuvos himnai, po to 
sekė lakūnų pagerbimui gies
mė, "Dariaus ir Girėno Rau
da". Išpildė Genovaitė K. Vi-
taitytė ir Lionė Juodytė, ku
rios sudainavo ir daugiau dai
nų, solo ir duetų; pianu akom
panavo muzikas Jonas Jankus. 
Vėliau p-lė Juodytė dainavo so
lo ir sau pritarė gitarų. 

Kalbas sakė Fondo komite
to nariai, J. Ambrazaitis, J. 
Spurga, Adv. Steponas Brie
dis, paaikindami šio parengimo 
reikšmę. Paskiau kalbėjo re
daktoriai Stilsonas, Tysliava, 
ir Laučka, taipgi Paulauskas. 

Aukų Dariaus-Girėno pamin
klo fondui suaukota $65.44. 

Dariaus-Girėno Pami n k 1 u i 
Statyti komitetas susideda iš 
šių: Jonas šaltis, pirm.; J. J. 
Sherry (šertvaitis), v. pirm.; 
VI. Pivarunas ir Ant. Gudonis, 
sekretoriai; Jonas Spurga, iž
dininkas ; Juozas Ambrozaitis 
ir Juozas Kaizys, iždo globė
jai; Adv. Steponas Briedis, fi
nansų sekr.; kiti komiteto na
riai: Vincas Brazaitis, M. Sta-

i run... .v 

Miesto Valdybai 
flinkimąi 

Lapkričio 2, bus rinkimąi 
miesto mayoro ir kitų miesto 
valdininkų. Mums Lietuviams 
dabartinis Mayoras Jeffries 
vra žinomas kaipo netvarkin
gas miesto gaspadorius, jam 
bevaldant rytinės miesto dalies 
Lietuviai turėjo apleisti savo 
namus, pusdykiai parduodant 
juodžiams, nes Lietuviams pa
sidarė toliau pavojinga ten gy
venti. Policija apsaugos neda
vė, juodžiai atvažiavę iš kitur 
daužydavo ir apvogdavo vyrus 
ir moteris. Tas dėjosi ir kitų 
darbininkų" apgyventose vieto
se. 

Naujas kandidatas į mayo-
rus kurį Lietuviai remia yra 
Frank FitzGerald. Jis kandi
datuodamas pažadėjo miesto 
žmonėms apsaugą jeigu bus iš
rinktas. CIO ir AFL unijos 
sutarė apmokėti jo rinkimų 
kaštus. Balsuokime už Frank 
FitzGerald. V. M. 

AUKOS MISIJOMS 

Elinauskas; konstabelis — Gel- j kovas, A. Balčiūnas, P. Ky-
eius; Racionalėj taryboj—Va- rius, Charles Brecker, G. Mar-
siliauskas. 

Į kariuomenę iki šiol išėjo 
sekanti 165 jaunuoliai: 

Adomaitis J., Austravičius 
A., Andriuškevičius J., And
riuškevičius A., Andriuškevi
čius J., Apšega J., Abromai
tis A., Abromaitis E., Abro
maitis V., Alabavičius J. 

Bagdonas E., Bagdonas A., 
Bagdonas J., Bagdonas J., Bar
kauskas A, Butkevičius A., 
Bezgėla J., Bezgėla N., Bezgė-
la D., Bezgėla A., Bezgėla V., 
Bulota E., Barisnevičius A., 
Burneckis J., Burneckis E., Be
niulis J.. Beniulis J., Burnec
kis V., Buckiunas D., Buckiu-
nas V. 

Černiauskas F. 
Dobilas M., Dobilas J., Dab-

ravalskis A., Dočkus J., Dum
čius V., Dunčikas P. 

Elinauskas J., Elinauskas A. 
Fėrenca E., Ferenca A. 
Gribliauskas J., Gredeckas 

čiukienė. 

Klaidos Atitaisymas 

BROOKLYN, N. Y. — Per 
laikraščius paleista korespon
dencija reikale rentimo Lietu
vos Atstovybės Londone, kur 
yra pasakyta kad Tautininkų 
Klubo įvykusiame susirinkime 
esą išrinkta Londono Atstovy
be? remti komitetas. Peržiu
rėjus susirinkimo protokolą pa
sirodė kad ta žinia neatitinka 
tikrenybei, nes iškėlus tą rei
kalą, buvo apkalbėta kad Lie
tuvos Atstovybei Londone rem
ti reikalinga visų geros valios 
Lietuvių parama ir čia vietoje 
buvo surinkta $26 ir išrinkta 

Kūdikiams Pieno 
Bus Pakankamai 

ne komitetas bet komisija su-
J., Gredeckas F., Gataveckas rengimui kokios nors pramo-
V., Guoba S., Guoba P., Grigą- |g0S? kurios pelnas butų skiria-

: hunas S., Grajauskas S., Gra- palaikymui Lietuvos At-
.lauskas J., Grajauskas A., Ge- 1 

stovybės Londone, tuomi žino 
ma duodant pavyzdį ir kitoms 
kolonijoms, o tokios aukos gali 
buti siunčiamos arba tiesiogi
niai ar per savo centrus drau-

Spalių 24 visose katalikiš
kose bažnyčiose Detroite buvo 
rinkliava aukų misijoms tose 
šalyse kur nepripažystamas 
katalikiškas tikėjimas. Man 
nuostabu kodėl musų Lietuvių 
katalikų spauda ir nekurie ku
nigai taip nesąžiningai šmei
žia Lietuvos Prezidentą Anta
ną Smetoną, kuris pripažino 
katalikų tikėjimą ir net vals
tybės iždu mokėjo kunigams 
algas ir rėmė kitokius tikybi
nius reikalus. Šitoks jų apsi
ėjimas patiems katalikams A-
merikoje.,ir Lietuvoje padarys 
nuostolių:' gudresni katalikai 
supranta jusų blogus darbus. 
Šiuo laiku mums Lietuviams 
reikalinga buti vieningais kaip 
ir kitos tautos, o jųs nepripa-
žystat savo tautos prezidento. 
Tas atrodo kad jųs mažai rū
pinatės Lietuvių tautos likimu 
ir katalikišku tikėjimu. Ar ga
lima rasti kitų tautų katali
kus kad taip elgtųsi laike sa
vo tautos nelaimės? Taip el
giantis atrodo kad Lietuviai 
nenori savo valdžios. 

Jųs žinot kad dabar su Lie
tuva negalima susisiekt, todėl 
jųs ir šmeižiat, manot kad 
mus Amerikos Lietuvius išnau-
dosit savo kromelio naudai. Už 
tokį blogą savo tautai ir tikė
jimui pasielgimą, jųs teksit 

.Dievui nusvilę. V. M. 
deminas F. 

Jakaitis J., Jakaitis J., Ja-
! nulevičius J., Jurčiukonis B., 

Pradedant Lapkričio 1 die- į Jui kiunas J., Janušauskas A., 
na, Pittsburghe pieno tiekimas; Janušauskas J., Janulaitis J. 
sumažinama iki Birželio mene-j Kodis J., Kodis E., Kodis A., --
sį buvusio tiekimo laipsnio — I Kodis Kazlauskas P., 
... . ... į lauskas S., Kazlauskas, V., Ki-
k siol pieno suvartojimas pa- p Kisieliauskas D.. Kri-

kilo 5 nuos. daugiau negu bu- j vas r j 
vo suvartota pereitą pavasari, j Laurinaitis A., Laurinaitis 
Taip pat sumažinama tiekimas! F., Laurinaitis R., Lambarta 
grietinės, sūrių ir varškės. Lambarta A LeskeviHus vanagaiTls j., vannsKas m 

Tačiau, praneša, pieno ga- į /Leskevicius J., Leskysk., Valinskas K., Valinskas J 
imas kūdikiams pilnai užtik-1 '» LazaU8k*8 L" Luc" Vasiliauskas T. 

' Zutelis F., Zimba F., Zub-

Jonas Narvydas, 
Tautininkų Klubo 

Protokolų raštininkas. 

Tamošauskas A. 
Vanagaitis J., Valinskas M., 

vimas 
rinamas ir kūdikiai del to n 
nukentės. 

at - 1 A titm - TV/l /.uteiis r., Aimoa r., tuo 
Marciufautis A ilikusas M., j Zaiankauskas M„ žilio 

Alkoms J„ Mikluseviciug E* ,,'is H . Žilionis J.. Žitkus A. 
Miklusevičius P., Misikevičius 

; J., Marazas A., Martinaitis J., 
| Matusevičius V. 

j Narijauskas F., Narijausjtąs 
Pennsylvanijoie taip pat ru- V., Narijauskas T 

Suvaržys Degtinę 

CHICAGO, IU.* 
LEGIONIERIAI RENGIA 
SPORTO ŠVENTĘ GR. 12 

i 
Lietuvoje, Kaune 1938 me

tais vasarą įvyko Sporto Olim-; 
piada ir buvo vadinama Lietu
vių Sporto šventė, nes dalyva
vo visoki Lietuvos ir iš kitų 
šalių Lietuviai sportininkai. 

Sporto Rūmai, kurie tvarkė 
Olimpiadą, buvo nutarę kad 
už penkių metlf turės įvykti 
kita Olimpiada, 

Penki metai suėjo šią vasa
rą, bet Lietuva budava priešų 
rankose negalėjo to įvykdyti. 

Ko Lietuvoje negalima pa
daryti tai mes Amerikoje gy
vendami galim daryti. Užtat 
Dariaus-Girėno Postas nutarė 
rengti Lietuvių Sporto šventę 
savo salėje, Gruodžio 12, tuo
mi palaikydami tradiciją ir 
pagelbėdami Lietuvos sporti
ninkams. Kaip pereitą kartą 
taip ir po šio karo Amerikos 
Lietuviai atletai pagelbės su
stiprinti Lietuvoje sportą. 

Legionieriai mano sukviesti 
visokius Lietuvius sportinin
kus kokius tiktai galima gauti 
šiuo laiku, ypač tuos kurie da
lyvavo Lietuvoje nuvykę iš 
Amerikos. Nors karas pareti
no musų sportininkų skaičių, 
bet dar vis Chicagos apielinkė-
je yra daug atletų, kurie bus 
kviečiami dalyvauti toje isto
riškoje dienoje, Legionierių sa
lėje, 4416 So. Western Ave., 
Gruodžio 12 d. Dariaus-Girė-
no Postas prašo kitų draugijų 
nerengti nieko tą dieną. 

J. Jakubaitis. 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(finios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

MIRĖ 11,000 IŠEI
VIŲ LIETUVIŲ 

Su šiame numeryje telpan
čiai mirusių Lietuvių vardais, 
mirusių skaičius skelbiamas 
šiame puslapyje pasiekė jau 
11,000. Mirusių surašas čia 
pradėta talpinti Vasario mėne
sį, 1937 metais. 

žinios apie mirusius Lietu
vius šiame skyriuje talpina
ma nemokamai. 

Reikia paduoti pilni vardai, 
amžius, moterų pavardė po tė
vais, iš kur iš Lietuvos kilę, 
ir kiek ftietų išgyveno Ameri
koje. 

nis B., Žilionis J., Žitkus A.. 
Žitkus A., žerdeckas K., Žer-
deckas A., žuromskis E. 

Virš pažymėtų tarpe yra 7. 
leitenantai. Plaušinis. ' tikrai vyriškai. 

MOTERYS GEROS DARBI
NINKĖS 

Fordo keturiose didelėse ka
ro reikmenų dirbtuvėse dirba 
?pie 35,000 moterų. Žiomis 
dienomis Fordo ekspertai iš
tyrinėję moterų darbingumą 
paskelbia pasekmes: 

Daugelyje atvejų, raportas 
sako, moterys-mergines darbą 
atlieka geriau ir dirba atsa-
kančiau negu vyrai. 

Darbuose daug dalykų turė
jo buti pakeista, pritaikyta 
kad- moterys galėtų tuos dar
bus atlikti, ir jos ėmėsi darbo 

pinamasi gelbėti nykstančios 
degtinės padėtį: gubernatorius 
su savo patarėjais svarsto įve
dimą degtinės racionavimo pa
našiai kaip turi jau kitos val
stijos. 

Viena baimė yra, gubernato
rius sako, kad Įvedus raciona-
vimą, tada degtinės eis imti 
ir tie kurie dabar visai neper
ka, nes ir jie jausis turį lygią 
teisę prie gavimo sau nusta
tytos dalies. 

r SPROGIMAS. Easton, Pa., 
ištiko sprogimas gaso dirbtu
vėje. Nelaimėje užmušta du 
daroininkai, 35 kiti sužeista. 

DIRBAT i*tašyti T^raik'a 
laukti pradžios r-ct " 

Ozalas J, Ozalas K., Overka; 
E., Overka Al., Overka Ant. | 

Pautienius F., Paplauskas V.' vų 
Paukštis J., Petrušis D., Pap-
lauskas J., Paplauskas J., Pavi
lionis E., Paltanavičius A., Pal
tanavičius J., Paltanavičius D.. 
Paltanavičius V. 

Rudaitis A., Raadžius P. 
Stanionis D., Stanionis J., 

Steniulis J., Stasiulevičius V., 
Stasiulevičius L., Sadauskas S., 
Sadauskas K., Sadauskas J., 
Skučas J., Skučas A., Skiečius 
J., Smerlikas P.. Skripka J., 
šiaudys A., šiaudys K., šiau-
dys L., Šimkus A.. Šimkus M., 
Miliauskas A., šiliauskąs E., 
Miliauskas J., šiliauskas J., 
Šneideris J., šilevičius S., Ša
tas V., Šliakys V., špokas F., 
Šimanskis E., Šimanskis K. 

• Tamulionis J., Tamulionis A. 
sių-' ''auras E., Tamulevičius E., 

" irošaitis A., Tamulevičius J., 

New Yorko Yankees Džiaugiasi Laimėję .. 

E. ST. LOUIS, ILL. 

SUDEGĖ LIETUVIŲ BAŽ
NYČIA 

Spalių 16 čia sudegei Lietu
vių Nekalto Prasidėjimo para
pijos medinė, 46 metų senumo 
bažnyčia. Gaisras kilo ankty-
vų pamaldų laiku, kuomet kle
bonas Kun. A. Deksn/s laikė 
mišias. Nuostoliu pedaryt# į 
$55,000. 

Kun. Deksnys laikė pamal
das po 7 vai. ryto, bažnyčioje 
tuo tarpu buvo tik apie 20 pa
rapijiečių ir kelios vienuolės. 
Mišių eigos metu kunigas pa-
tėmijo liepsną kupoloj virš al
toriaus, ir paskubino išnešti 
šv. Sakramentą, žmones pa
ragino tuoj apleisti bažnyčią. 
Vienuolės ir žmonės padėjo iš
nešti nekuriuos dalykus lau
kan, tuo tarpu kai ugnis smar
kiai plito į viršų, stogan ir de
gė nesulaikomai. Tįk eilė ply
tų apdėtas apie sienas liko, o 
medis visas sudegė, lubos ir 
stogas. Klebonas spėja kad 
gaisras prasidėjo nuo elektros 
vielų viršuje, netinkamai su
vestų. J. K. 

ALEKNIENĘ Elzbieta, 52 m., 
mit*ė Clevelande, Spalių 8. 

VENSKUS Kazys, 72 m., mi
rė Clevelande, Spalių 10. 

KUZMINSKAS Vincas, 58 
mirė Clevelande, Spalių 12. 

SKODIENĖ, Kazimiera, 86 m. 
mirė Clevelande Spalių 18. 
(Panev. parapijos). Ameri
koje išgyveno ilgus metus. 

STASIULIONIS Ipolitas, apie 
80 m., mirė Spalių 13, Cle
velande. (Paėjo iš VUwjos 
krašto.) 

PUMPUTIENĖ Amilija, mirė 
Spalių 3, Sioux City, Iowa. 

KAMINSKIENĖ Kazė (Meš-
kau&kaitė), pusamžė, mirė 
Spalių 7, Chicagoj. (Rasei
nių ap., Kelmės par., Sveliš-
kių k.) Amerikoj išgyveno 
37 metus. 

STULPINIENĖ Brigyta, seno 
amžiaus, mirė, Spalių 10 d., 
Chicagoj. (Šiaulių aps., Jo
niškio p.) Amerikoj išgyve
no 35 metus. 

ASTRAUSKAS Stasys, 62 m. 
mirė Spalių 1, Cambridge, 
N. J. 

RADZEVIČIUS Aleksandras, 
mirė Spalių men., Brooklyn, 
N. Y. 

KILINSKIS Juozas, 47 metų, 
mirė Spalių m., Woohlaven, 
N. Y. 

PULOKIENĖ Jievą, įlįįrė Spa
lių 9, Philadelphia, Pa. 

ALEKSANDRAVIČIUS Vincas, 
mirė Gegužės 29, Rosario, 
Argentinoj. 

ŠUTINIS Ignas, 62 m., mirė 
Liepos 7, Alsina, Argentinoj. 
(Ukmergės ap., Deltuvos p., 
Stimburių k.) Argentinoj iš
gyveno 35 m. 

ROBINSKITJTĖ Marė, mirė 2 
Spalių, Binghamton, N. Y. 

TRIONIENĖ Petronėlė, mirė 
Rugs, m., Spring Valley, 111. 

MERKEVIČIUS Antanas, 53 
metų, mirė Rugs. 1, Coal 
Center, Pa. (Vaitakiemio k.) 

ŠIMANSKIS Juozas, mirė Spa
lių 11, New Britain, Conn. 

KRUPILAS Jonas, mirė Spalių 
m., Shenandoah, Pa. 

ZALESKAS Vincas, mirė 13 
Spalių, So. Boston, Mass. 

KAVALIAUSKAS Antanas, 
mirė Spalių 7# New Britain, 

, Conn. 
TRAKINIENft Sfcbfestika, 78 

m., mirė Spalių 10, nuo su
žeidimo automobiliu, Brock
ton, Mass. (Amerikoj išgy
veno 40 metų). 

LAPAČINSKIENĖ Margarieta, 
mirė Spalių m., Gilberton, 
Pa. 

AKELAITIS Jonas, mirė Spa
lių m., Mahanoy City, Pa. 
Amerikoj išgyveno 34 m. 

BŪDVIETIS Kastantas, pus
amžis, 'mirė Spalių 12, Chi
cagoj. (Tauragės ap., Švėk-
šnos p., Budvičių k.) Ame
rikoje išgyveno 30 metų. 

DOMBRAUSKAS Martinas, 
pusamžis, mirė Spalių 13 d. 
Chicago j. (Šiaulių ap., Jo
niškio par.). 

STRAVINSKAS Juozas, 47 m. 
mirė Spalių 5, South Boston, 
Mass. 

ANČIUKAITIS Stasys, 22 m., 
mirė Spalių 6, So. Boston, 
Mass. 

LIETUVNIKAS Jonas, mirė 
Spalių 1, Wilkes-Barre, Pa. 
Amerikoj išgyveno 54 m. 

ŠESTINSKAS Vincas, 57 m., 
mirė Rugs. 30, Coatsville, 
Pa. 

ZUKLIA Juozas, mirė Spalių 
1, Plymouth, Pa. 

GUREVIČIENĖ Mari, mirė 18 
Rugsėjo, Miners Mills, Pa. 

B Y K A I 
PAGALBA NUO 
REUMATIZMO 

. Linksmi New Yorko jąukto Yaikee beisbolo lošikai lai
mėję 1943 metų seriją iš džiaugsmo neša ant pečių beisbolo 

sprendėją. Teisėją Kenesaw Landis. 

TORONTO, IKanada 

TORONTO LIETUVIŲ 
ŽINIAI 

iilioini pranešu kad ntto 19 
dienos Spalių, pradėjo veikti 
Lietuvių kalbos mokykla. Vai
kučių susirenka pusštinai. 

Taipgi pranešu kad prie mi
nėtos mokyklos, nuo Spalių 30, 
t. y. šeštadienį, 3 vai. po pie
tų, atsidaro Lietuvių kalbos 
kursai augegniQ ajmwu£ jau
nuoliams. 

Jaunime! Kurie norite iš
mokti Lietuvių kalbos ir ra
šybos, maloniai prašau ateiti 

; į Lietuvių parapijos salę, kiek
vieną šeštadienį, 3 vai. po pie
tų, kampas Goredale Ave. ir 
Dundas St., West. 

Mokytojas S. gąlčiunas. 

r a 
Skaityk Amerikos 

'Lietuvių Naujienas' 
Mėnesinis žurnaląg, 24 pusi. 
Metams tfk 50c. (45) 

UBTUtfIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th Street Philadelphia, P* 
V i m i i ' 

Jei ktiičiiiUs kuiio skausmui; j1 '1  ^ 
Jauslus: jei uieina skausmai oro permaino
se, alariam jums bandyti ROSSE Tabs bt 
nokesties ir obligacijų. Naudojamos tūks
tančių per virš dvidešimts metų, gavimui 
greito paliuosavimo skausmų Reurnatixmo, 
Arthritis, ir Neuritis. , 

DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams 
Jsi-ĮU niekad nenaudojote ROSSF. Tabs, 

prašom jus BANDYT juos—išbandvkit mu-
»u kaštais. Pasiųsime jums pilno dydžio 
pnkelį--sunaudokit 24 tabletes DYKAI. Jei 
neduos preito paliuosavimo nuo skausmo ir 
|i]s busit nepatenkinti pasekmėmis ir to pa
kelio žema kaina, grąžinkite nesunaudotą 
dalį, ir jums nieko nekaltuos. Nesiųskit pi
nigų, tik save, vardą ir adresą j: 

ROSSE Products Co.. Dept. X-5 
2708 W. Farwell Av. Chicago 45, 111. 

JAUTI BLOGA!? 
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU 
—ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BUDL 
% Kuomet kankinatės vidurių užkietėjimu-— 
?.a mos neveiklios, skauda galvą, nėra ener
gijos— palengvinsite sau šiuo modernišku 
budu—kramtykite FEEN-A-MINT. Si sko
ninga kramtoma 'guma vidurius liuosuoja 
Švelniai ir tikrai. Milijonai žmonių naudoja 
FEEN-AMINT. Tik pakramlykite FEEN-A-
MINT einant gulti, naudokite tiktai pagal 
nurodymus ant pakelio. Sekantj rytą ma
lonus palengvinimas jums pagelbės vėl jau
stis puikiai. 

DETjI/A c. jakubs 8 

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

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE . ENdicott 1/03 j{ 

U 
u 
1 

P. J. KERSIS 
8{Į9 Society for Savings liidg. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1T73. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės į mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudoa-inaurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeziiCkti. 

SS 

Naujoje Vietoje 

Nikodemas A. Wilkelis 
Laisnuotas Laidotuviu Direktorių# 

IR BALZAMUOTOJ AS 5 
$$j?menims kambarius duodamo vartoti nemokam#} § 

!> ' Naujoj» modeminiai įrengto j aaGaavio j vieto i | 
I 6202 04 SUPERIOR AVE. . HEnderson 9292 i 
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Pirkit Karo Bonų daugiau! D I R V A  3 

Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę Pažinę — 

Jungo Nevilksim! 

Katalikiškumas ir Tautiškumas 
Perversmą Vadovavo Katalikai. Katalikybės 

Teises Lietuvoje Nebuvo Uzurpuotos. 
Vagys Bažnyčioje 

Aš tęsiu pasikalbėjimą su p. 
Bugnaičiu jo Amerikos Lietu
vyje (No. 40) iškeltu katali
kiškumo ir tautiškumo klausi
mu. Jieškant tiesos ir teisy
bės, pirmučiausia reikia nu
statyti tikroje šviesoje faktus. 
Aš taip ir darau. • 

Pagal p. Bugnaitf, Lietuvo
je tautininkai militarine jiega 
buvo paėmę valdžią j savo ran
kas. Kad ištikrųjų buvo ki
taip, parodo faktai. Militari-
nei jiegai prieš socialistų val
džią vadovavo ne tautininkai, 
o krikščionių demokratų blo
kui palankus kariai. Va jų 
pavardės: Pulk. Plekavičius, 
draugavęs su Ūkininkų Sąjun
ga, kr. dem. bloko šaka; Pulk. 
Glovackis, atsidavęs tam blo
kui, kaip išgarsintas katali
kas; Pik. Skorupskis, artimas 
kr. demokratams, ir Gen. La-
dyga, buvęs liaudininkas, bet 
per savo žmoną, didelę katali
kę, irgi paartėjęs kr. demokra
tų blokui. Taigi militarine pa-
jiega, pasireiškus 1926 metų 
Gruodžio mėnesį, nebuvo tauti
ninkų vadovaujama. 

Renkant prezidentu p. A. 
Smetoną, seimo atstovą, visas 
krikščionių demokratų blokas 
balsavo už jo kandidatūrą. Su
darytoje tuomet vyriausybėje 
buvo trys kr. demokratų blo
ko ministerial: finansų minis-
tens — Dr. Karvelis, Ūkininkų 
Sąjungos narys; Dr. Bistras, 

lįvietimo ministras/ Demo
kratų narys, ir p. Milčius, val
stybės kontrolierius, Darbo 
Federacijos narys. Išskyrus 
p. Voldemarą, naujai sudary
toje ministerių taryboje dau
giau tautininkų nebuvo. Jei
gu p. Bugnaitis pasiskaitytų 
ano meto laikraščius tai įsiti
kintų tais faktais ir netvirtin
tų taip kaip dabar tvirtina. 

Kodėl po kelių mėnesių Kr. 
Demokratų žmonės išsikinkė iš 
vyriausybės vežimo tai kitas 
klausimas. P. Bugnaitis jo 
nekelia tai ir aš jo nejudinu. 

Toliau p. Bugnaitis teigia 
kad tautininkai bandė "paver
gti, uzurpuoti katalikybės tei
ses". Tam savo tvirtinimui 
paremti j ieško pavyzdžių. Sa
ko: "Romos konkordatas, su
darytas su popiežium, neilgai 
tvėrė ir popiežiaus atstovas 
buvo priverstas iš Lietuvos 
prasišalinti". Galima paguos
ti p. Rudaitį kad konkordatas 
kaip buvo taip ir tebėra. Jo 
neatšaukė nei Roma nei Lietu
vos valdžia. Vietoje prasišali
nusio nuncijaus buvo Popie
žiaus paskirtas Lietuvai kitas 
nuncijus, o Vatikane ir dabar 
atstovauja Lietuvai ministeris 
p. Girdvainis. Kodėl pasišali
no iš Lietuvos pirma skirtas 
Vatikano atstovas tai vėl ki
tas klausimas. 

Taip pat be pagrindo p. Bug-
naičio tvirtinimas kad tauti
ninkų valdžia panaikino Lietu
vos Universitete filozofijos ir 
teologijos katedras. Nieko pa
našauk Tos katedros kaip 
buvo taip ir paliko. Kaip ži
nome iš spaudos, užpludę Lie
tuvą bolševikai stengėsi panai
kinti visą Teologijos-filosofijos 
fakultetą, taigi ir tas kated
ras. 

O su katalikų noru įsteigti 
savo universitetą tai šitaip bu
vo. Pagal Lietuvos įstatymus, 
dar kr. demokratų blokuotos 
su socialistais valdžios išleis
tu, privatinės mokyklos stei
giamos gavus vyriausybės lei
dimą. Tarp kitų steigimo są
lygų yra ir ta kad steigėjai 
nurodytų lėšas kuriomis bus 
išlaikoma mokykla. Katalikų 

universiteto* sumanytojai pasi
skelbė kad jam laikyti turi su
rinkę Amerikoje keliasdešimtis 
tūkstančių dolarių.. Bet kai 
buvo pareikalauta įtikinamų 
Įrodymų ar tikrai turi, tai ne
galėjo įrodyti. Gal ir buvo to
kia suma surinkta, bet ji ka
žin kam ir kažin kaip jau bu
vo išleista. 

DEL TŲ 90'/ KATALIKŲ 
Taigi iš tų visų faktų nepa

sitvirtina kad "tautininkai 
"griežtai paneigė, uzurpavo 
katalikų teises., nors katalikai 
sudarė 90 nuoš. visų Lietuvos 
piliečių", čia reikalinga maža 
pataisa: Lietuvos katalikai su
daro ne 90 nuoš., o apie 80% 
jos piliečių. Bet tai mažas pa
klydimas. Didžiausia klaida 
tai p. Bugnaičio išvada trau
kiama iš tų procentų. Jo ma
nymu, kad jei 90 Lietuvoje 
katalikai tai tokioje proporci
joje turėtų buti partinių kata
likų visur atstovaujama Lie
tuvos valdžia. 

Tos tendencijos neatitinka 
tikrenybė pasireiškusi kad ir 
1926 metų seimo rinkimuose. 
Tik ar 30% kr. demokratų 
blokas (Kr. Dem., Uk. Sąjunga 
ir Darbo Federacija) teįstengė 
surinkti. Pagal tą statistiką 
tektų spręsti kad Lietuvoje ka
tal ikų tėra  30 nuoš.  (ne 80 ' / t )  

arba kad jų 50 nuoš. (vadinasi 
dauguma) bevelijo rinkti so
cialdemokratus, socialistus liau
dininkus, tautininkus ir kitus, 
ši antroji supozicija yra tik
resnė. Taip atsitinka ne tik 
Lietuvoje, bet ir kituose kata
likiškuose kraštuose. O pasa
kymas kad katalikų teisės bu-
Vo visur "neigiamos, siaurina
mos", visai neturi argumentų. 
Taip sau paberti žodžiai ir ga
na. 

Draugauti Lietuviams rei
kia su visais savo tautiečiais, 
su visomis jų srovėmis ar par
tijomis, jeigu jos stoja už lai
svą ir nepriklausomą Lietuvą. 
Tik nesuprantama kodėl kata
likų partija randą galimu 
draugauti su socialistais, ku
rių vadas maldos metu demon-
stratyviškai atsitūpė susirin-
rinkime, o neranda nieko ben
dro su tautininkais ir padeda 
socialistams juos visur uiti. 

Teisybė, p. Bugnaitis skaito 
tautininkus katalikų Bažnyčios 
priešais. Kai, sako, "katalikai 
šventadienį eina bažnyčion iš
klausyti mišių tai tautininkai 
eina kurs nors išsigerti". Čia 
reikia sutikti su p. Bugnaičiu 
kad yra tokių nenaudėlių tau
tininkų. Na, ar nėra tokių pat 
ir socialistų? Kodėl musų gin
če jie nutylimi? Kodėl su to
kiais socialistais partiniai ka
talikai neranda kliūčių bendra
darbiauti politikoje? 

kai kurie lankosi šventadieniais 
bažnyčioje? Man matosi kad 
ne. štai įrodymas. Vilniuje 
ir neretai kitur Lietuvos baž
nyčiose prie durų tekdavo žmo
nėms matyti tokius parašus: 
"Saugokitės vagių!" Iš jų ma
tyti kad vieni (ar jų daugu
mas) vaikščioja į bažnyčią 
melstis ir Dievo garbinti, o ki
ti vogti, maldingų žmonių ki
šenių kraustyti. Kitaip klebo
nai nebūtų leidę tokių įspėjan
čių parašų prie bažnyčių durų 
dėti. 

Bet vagis yra ne tik tas ku
ris pinigus ištraukia iš sveti
mo kišeniaus, vagis yra ir tas 
kurs pavagia iš artimo gerą 
vardą, nuplėšia jam garbę, jį 
neteisingai apkalba ir apšmei
žia. Tai p. Bugnaitis, kaip 
geras katalikas, turėtų žinoti 
iš katekizmo, skirto paruošti 
išpažinties. 

Kas rūpestingai seka Lietu
vių spaudą tas įsitikina kad 
Lietuvos tautininkų valdžia 
nebuvo tokia kokia p. Bugnai
tis ją nudažo. Viename iš pas
kutinių ministerių kabinetų 
buvo dargi pirnyninku tauti
ninkas kunigas, paskirtas su
tikus Askivyskupui Skvirec
kui. Jei tas kunigas butų bu
vęs koks apostatas tai nebūtų 
gavęs sutikimo iš arkivyskupo. 

Kun. Prunskis savo knygelė
je paduoda pavardes kunigų 
kuriuos nužudė bolševikai. Jų 
skaičiuje randasi ftemaža ir 
kunigų tautininkų. Be to, rei
kia žinoti kad daugumas Lie
tuvos kunigų palaikė tautinin
kų vyriausybę. Jeigu ta vy
riausybe butų buvus taip prie
šinga katalikiškumui, kaip p. 
Bugnaitis tvirtina, tai ir to
kio palaikymo nebūtų buvę. 
Tik partiniai katalikai jos ne
kentė. Mat, jiems rodėsi kad 
jei 90 ar 80 nuošimčių Lietu
vos gyventojų katalikai tai 
valdžia turi priklausyti kr. de
mokratų blokui. 

Butų dar daug kuo pasigin-
čioti su p. Bugnaičiu, bejieš-
kant tiesos, bet jau užteks ir 
to gana ilgo nuomonių pasikei
timo. Tegul skaitytojai toliau 
sprendžia katras mudu kur tei
sus ar neteisus. 

J. Rudaitis. 

Reikia Daugiau Nuoširdžiu 
Patriotų! 

Baigkit Deję Savo $25.00 Sumą Atminčiai Šių 
25 Lietuvos Nepriklausomybės Sukakties 

Metų. — Gelbėkime Atsteigti Lietuvą! 

UŽ FILIPINŲ SALŲ 
LAISVE 

Bet ar jau geri visi katali- visados. 

Prezidentas Roosevelt mano 
kad dabar yra geriausias lai
kas paskelbti Filipinų Salų ne
priklausomybė, kuri prižadėta 
Liepos 4, 1946 metams. Pre
zidento nuomone, dabar kada 
Japonai tas salas užėmę ir Fi
lipinų tarpe varo propagandą 
prieš Ameriką, bus geriausia 
proga sukelti Filipiniečius į 
kovą Japonų atsikratymui. 

Kiti sako, kaip greitai da
bar Filipinai bus pripažinti ne
priklausomi, Japonai pasidar
buos juos pasijungti sau ant 

Albany, N. Y., yra tai ma
žai Lietuviškame gyvenime fi
gūruojantis miestas, bet ir to
je apielinkėje yra gerų patrio
tų Lietuvių. 

štai vienas, B. Moleikaitis, 
iš Delmar, N. Y., prisiuntė L. 
V. S. Centrui $15, padalinda
mas sekančiai: 

Londono Atstovybei $5.00 
"Timeless 'Lithuania" 5.00 
Liet. Karo nukentėju

siems 5.00 
Tai Lietuvis su duosnia šir-

džia. Jis galėjo atsiųsti tik 
penkinę vienam ar kitam šių 
tikslų, ir jaustis pasitenkinęs. 

Tokių lengvai pasitenkinusių 
turime dikčiai. Yra tokių ku
rie davė porą dolarių LVS na
rio mokesties, gavo ženklelį ir 
narystės kortelę, ir užmiršo 
toliau apie visus Lietuvos rei
kalus .... 

Jie lieka šalti Lietuvos rei
kalams dabar kada musų tė
vynė stovi ant pražūties kran
to, kada visai musų tautai 
gręsia svetimų išnaikinimas. 

Ko trūksta tiems Lietuviams 
kurie tik tokį susirūpinimą sa
vo tautos likimu parodyti ga
li? Ar jie ne iŠ tos garsingofe 
savo istorine senove Lietuvos 
paėjo? Ar jiems ne ta pati 
gegutė kukavo, jauniems au
gant, gražiose savo tėviškės 
apielinkėse žaidžiant? Ar jie 
neatsimena tos skaisčios Lie
tuvos saulės kuri jiems švietė 
ir šildė kuomet jie durvą arė 
ar javus sėjo, ar šieną pjovė, 
ar rugius kirto ? 

Ar jie neatsimena kaip jie 
verkė apleisdami tą brangią 
šalį kada, norėdami išvengti 
patekimo caro kariuomenėn, 
skyrėsi su savo tėvais, broliais, 
seserimis, draugais, Amerikon 
bėgo? 

Jie čia atvažiavo, lengvesnį 
gyvenimą rado, bet vis Lietu
vos ilgėjosi, nes ji visu gražu
mu kokį turėjo, amžinai pali
ko jo mintyse.... 

Laikai pasikeitė, Lietuva tu
rėjo progos atsikratyti sveti
mos priespaudos, sau gražiai 
ir linksmai Lietuviškai gyve
no. 

Jai gelbėti, jos vadavimo 
reikalams per aną karą Ameri
kiečiai sudėjo-nusiuntė daug 
milijonų dolarių. Gausiai rė
mė tuometinius Lietuvai gelbė
ti fondus, kurie atliko savo di
delius patarnavimus Lietuvai. 

Dabar gi tie patys Lietuviai 
jau tik dolariu-kitu savo para
mą Lietuvai parodo.... 

Kur širdis, kur žmonišku
mas, kur meilė Lietuvos ir 
Lietuviška savigarba ? 

Ar norit kad Lietuviai butų 
svetimų pavergti del musų ap
sileidimo ? 

kit savo auką DABAR, kupone 
pažymėtiems reikalams: 
Lietuvos Atstovybei Londone, 
Lietuvos Karo Nukentėjusių 

šelpimui, 
Knygai "Timeless Lithuania", 
LVS nario mokesti. 

Lietuvos karo nukentėjusių 
šelpimui skiriamos aukos bus 
L. V. S. CENTRAS 6820 Superior. Ave. Cleveland 3, Ohio 

perduotos į Lietuvių Tautinį 
šelpimo Fondą ir laikomos tam 
tikslui. Kitos aukos bus pa
skirstytos taip kaip jūsų ku
pone pažymėta. 

Visos šios aukos bus įrašy
tos į vieną jusų $25 sumą ir 
gausit 25 Sukakties Metę Pa
liudymą. 

Jeigu pereitą karą dėdami 
visas savo pastangas laimė
jom, laimėsim ir dabar, jeigu 
tikėsim, dirbsim, aukosim! 

KITI AUKOJO PO KELIS 
KARTUS 

Kurie per šią vasarą sekėt 
aukotojų vardus knygai "Ti
meless Lithuania" ir kitiems 
LVS reikalams, atsiminsite 
kad geroko skaičiaus patriotų 
Lietuvių vardai buvo paskelbta 
po keletą kartų: jie aukojo ir 
vieną, ir antrą ir trečią kartą. 

Kada tik įkišę į kišenių ran
ką rado atliekamą dolarį, pen
kinę ar dešimtinę siuntė ją 
Lietuvai Vaduoti Sąjungai jos 
Lietuvai vaduoti darbų vary
mui pirmyn. 

Vieni siuntė knygai $5, o 
LVS reikalams $10; kiti kny
gai $25, LVS reikalams $10, 
kiti gi po kelias penkines ir 
šiaip liuosas dolarines atsiun
tė. Jie jaučia reikalą gelbėti 
Lietuvos padėtį — jie remia 
tą organizaciją kuri pasibrė-
žus dirbti, prie sunkiausių są
lygų rankas nenuleisti — kad 
Lietuva vėl butij Laisva ir 
Nepriklausoma! 

Nekurie pasižadėjo ir bai
gė sumokėti $25 sumą padary
dami sau atmintį šių 25 metų 
Lietuvos Nepriklaus o m y b ė s 
sukaktuvių proga. ? ~ 

Dar yra proga ir jums pri
baigti savo $25.00 sumą pri-
siunčiant likusius kiek dar ne-
aukavot šymet — nes NEPRI
KLAUSOMYBĖS 25 SUKAK
TIES METŲ LAIKAS TĘSIA
SI IKI ATEINANČIOS VA
SARIO 16-TOS! 

Visiems kurie bus aukavę 
LVS reikalams (įskaitant ir 
knygai), LVS Centro Valdyba 
prisiųt gražius specialius 25 
Metų Sukakties Paliudymus. 

Ruoškit savo KALĖDINĘ 
AUKĄ LIETUVOS LAISVĖS 
REIKALAMS — pradėkit mo
kėti dabar, ir iki Kalėdų sumo-
kėsit $25 ar daugiau. 

Bus gana ir penkinė iš tų 
kurie daugiau neišgali. Tik 
turėkit Lietuvą širdyje — au-
kokit jai gelbėti-vaduoti! 

KAIP SIŲSTI AUKAS 
Jums nėra jokio vargo pasių

sti auką Lietuvai Vaduoti Są
jungai. šiame puslapyje tel
pa aukų kuponas: iškirpkit jį 
šiądien, įrašykit savo vardą ir 
adresą, ir pakrapštykit savo 
kišenių, pasiklauskit savo sąži
nės kiek jums Lietuva kaipo 
Lietuviui verta, ir tada nesun
ku bus savo senosios Tėvynės 
laisvei ir laimei auką duoti! 

LVS Centro adresas visada 
telpa šiame puslapyje. Siųs-

Auką siunčiant iškirpkit ir išpildykit šį kuponą: 

LIETUVOS REIKALAMS AUKA 

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

Siunčiu auką: $ 

$ . . . . . . .  

Lifetuvos Atstovybei Londone 

Knygai "Timeless Lithuania" 

Lietuvos Karo Nukentėjusiems 

L.V.S. nario mokesti 

Viso: $ 

Virdaa . Ir Pavardė 

Adresas 

Miestas Valst. 

: ISP KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI 

Iškirpkit viršuje' telpantį kuponą, įrašykit savo vardą ir 
adresą ir kiek aukų siunčiant, ir stokit į eiles 4ų gerų patriotę 
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 S, Ohio 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 
CENTRO ŽINIOS 

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

VISI NUBALSAVO 
UŽ SKIRTI $200 

Pereitame numeryje buvo 
pranešta kad LVS centro val
dyba nutarė paskirti $200 pa
rėmimui gelbėjimo p. čarnec-
kienės iš Sibiro, su penkiais 
vaikučiais. Iki pereito Dirvos 
išėjimo -buvo gauta didumos 
centro valdybos narių sutiki
mas. Paskiau atėjo ir kitų 
valdybos narių balsavimo lak
štai ir iš jų pasirodė kad suti
kimas gelbėti tą Lietuvę jos 
nelaimėje buvo visos centro 
valdybos narių vienbalsis. 

čekis sumoje $200 nuo LVS 
jau pasiųstas p. Čarneckienės 
seserei p. šalteniutei-Jameson, 
į Worcester, Mass. 

DAR VIS ATEINA 
AUKŲ KNYGAI 

Dar sekantieji užsirašė kny
gą "Timeless Lithuania": 
B. Moleikaitis, iš 

Delmar, N. Y. $5.00 
(Jis prisiuntė $5 Londono 
Atstovybei ir $5 Lietuvos 
nuo karo nukentėjusiems 
šelpti, viso $15.) 

Andy Lukas, 
Cleveland, Ohio 5.00 

Juozas Petkunas 
Cleveland, Ohio 5.00 

Eleonora Sutkus, iš Roselan-
do, Chicagos priemiesčio pri
siuntė $16, kurie yra: 

Aleksandras Šimkūnas 5.00 
ir Balučiui 3.00 

Stasys Šimkūnas 5.00 
ir Balučiui 3.00 

AMERIKOS SKO
LOS DIDĖJA 

Dabartiniu saiku valdžiai 
leidžiant pinigus, žinovai sa
ko, Amerikos valstybės skolos 
iki galo 1945 metų pasieks 300 
bilijonų dolarių ir, to pasek
mėje, mes visi busim pasken
dę skolose. Tuo budu kiekvie
nam šalies vyrui, moteriai ir 
vaikui skolų išpuls po $2222. 
1910 metais tokių valstybės 
skolų išpuolė kiekvienam gy
ventojui po $12. 

i 

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

M A R G U T I S "  t i  

6755 So. Western Ave. 
Chicago, m. 

Blokų Plaišintojas ir Jo Mažas Giminietis 

Vaizde parodoma didysis 4,000 svarų blokų plaišymo šo
vinys, su maža 100 svarų naikinimo bomba. Ilki šiol 4,000 
svarų bombos yra didžiausios ką Amerikos lėktuvai vartoja. 
Britų didieji lėktuvai turi 8,000 svarų bombas^ 

Paskutinės Dienos Prisidėti prie "Timeless Lithuania" Leidejų 
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 nuo $1 ir aukščiau. Davusieji I I P T I I V A I  V A  H I  I H T I  C A H I k l f Z A  
$5.00 ar daugiau gaus knygą. Aukotojų vardai tilpi UEIUYMI tMi/vWII d/VJUnvJA 
knygoj*. - . . , i : iTTi«yiT4jH«la<liMilMMI Supnrtrr Ayrnuft - Cleveland 3, Obi© 
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n T R V A 'Xukoklt Lietuva! dolarj-kltį 

Blogai Sugalvotas Kompromisas 
K a i p  Lėktuvai Šaudoma iš Karo Laivų 

Gerbkime Teisę, Nesilankstykime Smurtui. At
siriekime Išmintingais Demokratijų Vadais, 
Nepasikliauskime Tuščiakalbiais Žurnalistais. 
Reikalaukime Nepriklausomos Lietuvos. 

Nevienas nustebs pasiskai
tę® p. Vytauto Sirvydo straip
snį Amerikos Lietuvyje (nr. 
42), pavadintą "Svarbių Kon
ferencijų Išvakarėse". Nuste
bau ir aš, del to jam kiek mo
kėdamas paprieštarausiu. Se
niau p. Sirvydas stodavo už 
nepriklausomos Lietuvos idėją, 
už jos atsikūrimą suverenine 
valstybe, o dabar, gal but, nu
sigandęs Rusijos įnirtusio už
sispyrimo pasisavinti nuo Lie
tuvos Į rytus apie 400,000 kv. 
klm. plotą su apie 25 milijo
nais gyventojų, tame skaičiu
je ir Lietuvą, siūlo tokį, anot 
jo, "sveiką" kompromisą, kad 
iš Lietuvos nepriklausomybės ,  ,  .  _  f  ,  * 4  . 1  k e v a l a  p r a k a n d u s ,  r a n d i  a J b u  nebeliktų ne. pėdsakų Sta. ką branduoUu Per užsicnio H. 
jis raso, pasidavęs kai kurių Qg ^ 
Anglų ir Amerikonų laikrašti- * . . T . f  .  ,  .  . .  j v . . .  b u t u  k o n t r o l i u o j a m a  v i s a s  L i e -mnkų suk tiems įsvedzioji-, - . ..... * tuvos gyvenimas: religija, la-m am s * biausia katalikų visuomenės 

"Galima sutikti su Maskvos (80'č gyventojų) santikiai su 
norais, apie kuriuos p. Cham- gv> Sostu, suformuluoti kon-
bcrlin rašė, kad Europos rytų kordatu; katalikų organizaci-
valstybėse nebūtų valdžių ku- „eapsilenkia su Ma-
nų užsienio politika nesutiktųJ ' A . A. , 
su Maskva. Kitais žodžiais skvos ateistine kryptim; auto-
tariant, rytų Europos valdžios nominė bažnyčios santvarka, 
privalo buti iš prigimties ir ar ji kuo nenusideda Sovietų 
fakto draugingos Sovietų Są- režimui; švietimas, mokslas ir 
jungai, kaip artimiausiam ir mokvklos, ar jos neauklėja jau-

svarbiausiam kaimynui. cia 
yra vietos sveikam kompromi
sui, kuris Lietuvos atžvilgiu, 

Maskvos misijos. Siekdama 
tokio milžiniško plėtimosi, Ru
sija gal užmintų ant kojų An
glams, Kinams ir gal Ameri
kai. Tai štai kuriam galui 
Lietuva turėtų skubėti su "ka
rine ų^galba". Ar ne absur
das? « 

DEL MASKVOS GLOBOS 

O, dabar apie tai kas butų 
atsidėjus Maskvos globai, pa
vedus jai savo užsienio politi
ką. Tautai jos atsižadėti daž
niausia reiškia prarasti ir sa
vąją vidaus politiką, — praras
ti save visiškai. Abi politikos 
kaip dvilypis riešutas: vieną 

kui jp įpėdinis Mikolaičik vie-| 
šai pasakė kad jie labai drau-1 

gingai nusistatę Sovietams, 
bet dar pridėjo kad niekuomet 
neatsižadės Lenkijos suverenu
mo, neužleis kitiems nei pėdos 
savo žemių. Kodėl gi Lietu
viai, save pametf, privalo buti 
draugingi ir su meile atsida
vę tiems kurie pasiryžę juos 
praryti ? 

Praktika rodo kad kaip Ašies 
diktatoriai taip ir Maskvos val
dovai nesilaiko sutarčių, su 
mažais kraštais sudaromų. Tai 
kur garantija kad ateityje ger
btų jie šiokią ar tokią sutartį, 
pasirašytą su Lietuva ?.... 

Pritarė Atlantic Charter, 
vadinas, pasižadėjo nesiekti 
svetimų žemių, nesikėsinti į 
tautų laisvę, o elgiasi visai 
priešingai. Keista kai p. Sir
vydas teigia kad Lietuviai ir 
kiti vis "priyalo* ir privalo" 
Sovietams ir visai nekalba apie 
kokias prievoles Sovietams. Jį 
sužavėjo Sovietų militarinė ga
lia, ir jis pamiršo kad kiekvie
na tauta turi teisę pati apsi
spręsti kam nori buti artimu 
draugu. 

Lietuvius čia kažkoks nela
basis, kaip girtus į griovį, stu-
mia-traukia į prarają. Seniau 
buvo užėjęs kliedėjimas apie 

Beveik aukštieninkas gulėdamas šis jaunas karys tėmija 
per žiūrėjimo prietaisus laike operavimo lengvo prieš-lėktuvi-
nio šautuvo-kanuolės. Tokie naujausi pabūklai įtaisyti ant 
karo laivų palydovų. 

LEISK1TES IS PADE 
jBESIO Į ŽEMĘ 

pavyzdžiui, patikrintų Lietu
vai nepriklausomybę svarbes
niais Lietuvos vidaus politikos 
klausimais, ir patikrintų Mas
kvai pilną ir tučtuojinę Lietu
vos karo pagalbą Sovietų Są
jungai. jei ateityje tokia pa
galba butų reikalinga". 

Autorius, matomai, neatsvė-
ręs pabėrė tuos žodžius.. Jei 
butų atsvėres tai bųjtų gal taip 
nerašęs. Jo siūlomas kompro
misas nežada dargi to ką bu
tų pažadėjus 1939 metų padik-
toji Lietuvai sutartis. Pagal 
tą sutarti, Maskva apsiėmė vi
sai nesikišti į Lietuvos vidaus 
politiką, gerbti ir ginti Lietu
vos suverenumą, apsiėmė po 
kiek metų išsivesti iš Lietuvos 
raudonosios armijos garnizo
nus. Pono Sirvydo koncesijos 
Maskvai siekia daug toliau: 
Lietuvos suverenumo nebara, 
Lietuva pavirsta aklu Sovietų 
Rusijos vasalu, nepriklausoma 
lieka tik "svarbesniais vidaus 
politikos klausimais", o kur gi 
riba tarp svarbesnių ir nesvar
bių klausimų, ir kas ją nusta
to? žinoma, ne vasalas, bet 
jo suverenas, Rusija. Taigi iš 
tos p. Sirvydo nepriklausomy
bės belieka vien šnišptas, ap
gaulinga nesąmonė, kaip to
liau pamatysime. 

Visai nešvankiai atsiduoda 
ir jo peršama "Lietuvos karo 
pagalba" Sovietams. Rusijai 
žmonių karinės medžiagos ne
reikalinga; to gero ji turi be
gales. Lietuva neturėjo ir ne
gali turėti jokios karinės pra
monės. Tai kuo pasireikštų 
nykštuko karinė pagalba mil
žinui? Ir prieš ką ji butų rei
kalinga? Prieš Vokietiją? Jei 
Sovietai su Anglija ir su Ame
rika sutriuškina militarinę Vo
kietijos galią ir nebeleidžia jai 
apsiginkluoti tai iš vakarų šo
no, kur Lietuva, jokio karo pa
vojaus Sovietams nebėra. Prie
šas parmuštas ant žemės ir jo 
galybė sutrypta. Nepuls So
vietų nei nuterioti Balkanai, 
nualinti nekaringi Skandina
vai. Taigi juokas butų kalbė
ti apie pavojų Sovietams iš 
šiaurės, iš vidurio ir iš vaka
rų Europos. Tai kas gi ir kur 
Sovietų žemę pultų? Niekas 
ir niekur. Išeina, kad tik So
vietai galėtų pulti mažuosius 
savo kaimynus, nerasdami ga
lo savo imperialistiniams už
simojimams. Be to, Sovietai 
reiškia pretenzijų į Vidurže
mio Jurą, į Pacifiką ir į Atlan
tą, j Indijos okeaną. Tai ir 

nimą prieš Sovietų Marksisti
nės santvarkos ideologiją; ka
riuomenė, ar draugingoje So
vietams dvasioje ruošiama. 

žodžiu sakant, nebūtų tokių 
Lietuvos vidaus klausimų, 
svarbesnių ar nesvarbių, ku
rie butų izoliuoti nuo užsienio 
politikos, Sovietų kontroliuoja
mos. Ką jau bekalbėti apie 
ekonominius ir finansinius rei
kalus. Prekybos, paskolų, kul
tūrinio bendravimo ir kitos 
sutartys su užsieniu (o jų be
galės) turėtų praeiti pro Mas
kvos koštuvą. Nuo Maskvos 
priklausytų vieną ar kitą die
ną pasmaugti Lietuvą ir ją 
suriesti Į avino ragą. 

Būdama de facto Rusijos 
provincija, kaip kad yra buvus 
1940-1941 m., Lietuva neturė
tų nei iniciatyvos kur pasirei
kšti tarptautiniuose santikiuo-
se. Tik su suvereninėmis val
stybėmis deramasi. Tat ar be
galima kalbėti apie kokią Lie
tuvos užsienio politiką, derina
mą su Sovietų politika, sutikus 
su p. Sirvydo "kompromisu"? 
Butų tuščias burnos aušinimas. 

"Rytų Europos valdžios pri
valo buti iš prigimties ir iš 
fakto draugingos Sovietų Są
jungai; Lietuviai turėtų grie
žtai atsikratyti srovių (kaip 
socialistų) nepagydoma neapy
kanta Sovietinei tvarkai 
Taip mokina, taip smerkia Lie
tuvius p. Sirvydas, taip jis sto
ja už Sovietinę tvarką, kurią 
Lietuva, prityrus ant savo kai
lio, ir mini su pasibaisėjimu. 
Ir vis dėlto "Lietuvių srovės" 
raginamos meile atsidėkoti So
vietams. Argi Sovietai, susi
tarę su Vokietija, užpludo ir 
išardė Lietuvą del to kad ji 
buvo jiems nedrauginga? Visai 
ne. Sovietai niekuomet neįro
dys faktų šviesoje kad nors 
vienas Lietuvos žygis politiko
je ar diplomatijoje butų buvęs 
kada nukreiptas prieš juos. To 
nežiūrint, įspėjami Rusijos 
kaimynai kad "privalo iš pri
gimties ir iš fakto" buti drau
gingi, su dūšia ir kunu atsidė
ję "sovietinei tvarkai", reika
laujama kad Lietuvio prigim
tis virstų Rusų prigimtim ir^ 
kad butų aikštėje pareikšta, 
virstų "faktu". Jei taip tai 
p. Sirvydo rekomenduojamas 
Lietuvos valdžiai savybes tik
sliausia atitinka pp. Paleckis, 
Gira, Neris ir kiti Maskvos 
draugai Lietuviai. Tat kam 
viduje šių be j ieškoti kitų val
dininkų? 

Lenkų, yyfiausybes in exile 
Davies patvirtino, gryžęs iš galva, Gen. Sikorskis, o pas-

Katalikų Susivienijimo orga- * 
nas Garsas dedasi prie choro 

Li e tuvos federacijas, konfede- j (Tėvynės, Sandaros, Draugo, 
racijas ar unijas su Skandina-
cija, su Pabaltiju, su Lenkija, 
o dabar, ryšyje su Maskvos 
konferencija, kai kuriems ap
sisukę galba piršti Lietuvai 
žiaurią Rusijos globą. Per pir
mąjį karą taip nebuvo. Ame
rikiečiai Lietuviai griežtai sto
jo «ž laisvą nepriklausomą 
Lietuvą, jų akys ir ausys bu* 
vo nukreiptos į Lietuvius, pa-

Darbininko, Naujienų ir Ke
leivio) kurie gieda: "Tautinin
kai šioki, tautininkai toki, sa
ko žmonės, geri žmonės, buk 
jie dirbt nemoka". 

Deja, tautininkai koalicinin-
kus kritikuoja ne del įsimylėji
mo kritikai, kaip kritikai, bet 
del pagrvsto įsitikinimo kad ta 
koalicija, sąmoningai ar nesa-

RAGINA AMERI
KĄ PASIAUKOTI 

TAIKAI 

ningai, kenkia Lietuvos laisvės 
likusius savo tėvynėje. Dabar į reikalui. 
tik rašo paskiri Amerikos drą- j Mes neskraidome į padebe-
suoliai receptus, jiems kaip j sius ir nesidangstome skam-
kokiems gydomiems ligoniams, į biais' žodžiais, bet kalbame 
nieko nesiklausę. Jei įsiklau- j kieta, žemiška praktikos kalba, 
sytų į balsą Lietuvių, iškentė- j  j kurią aukščiau paminėtas i'įr . r , . 
•  •  •  _ ,  j  ,  .  .  ;  , . i  vienytos Valstijos eis linkui 
jusiu pirmą, Rusų, okupaciją j  choras jau visas metas negali 
ir kentančių antrą, Vokiečių,'nįeko atsakyti! 
okupaciją, tai išgirstų: Mes1 §įaį keletas klausimų: 

Senatorius Connally, Demo
kratas iš Texas, Spalių 25 d. 
pradėdamas Senate debatus 
apie Amerikos rolę ateities pa
saulyje, pareiškė jog atėjo va
landa kad Amerika pasirodytų 
jog jos visa jiega bus paauko
ta ar pašvęsta pasaulio taikai 
ir prieš visokias priespaudas. 

Visas pasaulis turi atkrei
pęs akis ir žiuri kaip toli Su-

užtikrinimo pasaulinės taikos, 
sako jis. Jis patiekė Senatui 

norime laisvos nepriklausomos, Koalicininkai sakosi norį su-jrezoliuciją kaipo užsienių 
Lietuvos atkūrimo, be .jokių traukti vieningon talkon visas I ?an 1 '.ų ?nu e.P .?"7nl.mn. . 
žeminančių, apRaulingų, j patriotinę Amerikos Lietuvių į f. ll 
tingu kompromisų jeit,e ko1""! Jiegas. Tai kodėl Amerikos j svomjs jr suvereninžmis vaIs. 

r T -  ,  k i t e  į  T a r y b a  i k s . a m  n i e k o  b ė m i s  į s t e i g i m u i  i r  p a l a i k y -
Amerikiečių, Lietuvių kilmes. į neatsako į Lietuvai Vaduoti !„ . , „nfnnt. • „4 

Lietuvai turi buti grąžintos į Sąjungos Centro Valdybos lai- P 

suvereninės teisės ir turi bu-jgką, kuri siūlė bendrai dirbti? 
ti atkurta jos vyriausybė, ag- į Kodėl koalicininkai nenori tau-
resorių ginktu nuversta. Tai • tiniiikų vieningoje talkoje? 
tikras, neklastotas Lietuvos Kodėl Amerikos 

kurio stovėtų jiega galinti su
laikyti agresiją ir išlaikyti pa
saulyje taiką". 

"Atsiskyrimas nuo dalyvavi-

balsas, nugirstas tų kurie nuo-;Tarybos stonus al" ™° 
širdžiai, sąžiningai ir giliai at-,duoti sutikimą paremti ga 1 

jaučia jos tragingą būklę. j  SLA Tautiškais Centais išlei-
Prityręs didžio vardo, seny- ^imą Amerikos Ministerio Lie-

vo amžiaus, politikas, Prezi 
dento Roosevelto pastatytas į 
vadovaujančią Amerikos eilę, 
ne tik Amerikiečių bet gan 
greit viso pasaulio didžiai ger
biamas už savo išmintį ir auk
štą moralę, paskutinėje savo 

kalboje remia 

tuvai Dr. Noremo knygą "Ti
meless Lithuania"? Ar kata
likai pritaria tokiai nepatrio-
tingai nuotaikai? 

Kodėl Amerikos Lietuvių 
Taryba nepaskelbia savo sta
tuto, kurio net Pittsburgho 

me kolektyvės apsaugos. Su
vienytos Valstijos negali pa
sirašyti savotiško plano ir rei
kalauti kad kitos visos šalys 
jį priimtų kaipo tokį", sako 
senatorius. 

"Senatas negali išankato nu
žymėti kokios tautos ir kurių 
įtaka, jiega ir armijos turi 
atsiekti tų reikalaujamų pa-

programineje kainoje remia konferencijai neleido perskai- i , . nancrimi-in kn Spna 
pasaulinės santvarkos planus tyti, sekmm Daug auMa ką Sena-

...tiki,,, ant Atlan- t tas gali dabartiniu laiku at-ir tautų santikius ant Atlan 
tic Charter pagrindų. Tą pat 
padarė savo kalboje, nesenai 
pasakytoje, antras Amerikie
tis, daug metų tarnavęs val
džioje savo tautai. Reikia ti
kėti kad Prezidentas Roose
velt pasiuntė Į Maskvą p. Hull 
ir kitus rinktinius politikos 
žmones ne tam kad ten palai
dotų jo įkvėptą, sumanytą ir 
drauge su premjeru Churchill 
paskelbtą tautų laisvės dekla
raciją, kad tą brangų doku
mentą paverstų nuvalkiotu po
piergaliu. Ponas Hull nedy-
kai įgijo budraus šarvo vardą. 

Ponui Sirvydui visa tai pasi
rodė mažos atidos verta. Jo 
nusiminusią dvasią prislėgė 
šioki ar toki Anglų bei Ame
rikonų žurnalistai, dykai ar 
nedykai pilantieji vandenį ci
niško Maskvos realizmo malu-
nui. Išsigandęs Rusijos slibi
no, p. Sirvydas pagatavas jį 
numaldyti Lietuvos suverenu
mo ir Lietuvių gyvybės auka. 

Lietuva, kaip ir kiti kraš
tai, mielai susiaurintų savo 
suverenines teises ne Rusijos 
nacionalistiškai bolševikiškame 
imperializme, o pasaulinio ma-

Kodėl Amerikos Lietuvių siekti vfa taj pareiksti pasau. 
laryba moko nesako apie Dr. Ho žmonėms ir patiekti jiems 

J. J. Bielskio, Dr. Vileišio ir j ,.os ga|įeg genat0 nusistatymą 
į tuos svarbius reikalus". 

Senatorius Connally pareiš
kė jog Suv. Valstijos yra to
kios galingos kad jokia paski
ra šalis ant kemės skritulio ne
gali nugalėti, todėl ši šalis ir 
turi naudoti savo turimą pa-
jiegą pasaulinės taikos tary
bose. 

"Pasaulis žino jog mes ne
turim minties, ką nors užka
riauti ir netrokštame milita-
riškai valdyti", jis pridėjo. 
"Dabar išmušė valanda Ame
rikai įjungti Šiuos principus į 
pasaulinę tvarką". 

kaikuriuose laikraščiuose (Dar
bininke, Amerikoje, Sandaro
je) pareikšto nuosp re n d ž i o 
kad per du metu (kada reikė
jo ypatingai dirbti) ALT val
dyba snaudė? Kodėl nenorėta 
leisti Pittsburgho konferenci
jai Tarybą perrinkti ir įdėti 
jon sumanesnių, energingesnių 
žmonių ? 

Kodėl Amerikos Lietuvių 
Taryba atsisako finansiniai ir 
moraliniai paremti Lietuvos 
Atstovybę Londone ? 

Tautininkai žirniais sienon 
nešaudo. Jie stato konkrečius, 
žemiškus klausimus, kurie mū
sų visuomenę jaudina. Nusi
leiskite iš padebesų, "demo
kratiški" koaliciniai giedoriai, 
ir atsakykite, jei drąsos turite 
(ir galite) į aukščiau paduotus 
klausimus! V. 

sto tautų organizacijoje, apie 
kurią kalba p. Hull ir p. Welles 
ir kuriai pritaria žmoniškoji 
pasaulio dalis. . 1 . 

M* J. Lubėnaš. 
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AR TOLI LEI
SIS STALINU! 

BLOFYTJ? 
"NEDUOSIT PABALTIJO, 

MES KOMUNISTINSIM 

VOKIETIJĄ" — SAKO 

STALINAS 

Pirmieji pranešimai iš Mas
kvos apie trijų užsienių reika
lų ministerių konferencijos ei
gą sako, pasitarimai eina taip 
sutartinai ir pasitenkinančiai 
jog išrodo yra galimybės susi
tikimui Prezidento Roosevelto, 
Churchillo ir Stalino kada nors 
prieš šių metų pabaigą. 

Stalinas turėjo pasikalbėji
mą paskirai su Edenu ir vė
liau su Hull, Amerikos atsto
vu Maskvos konferencijoje. 

Keista kad Stalinas neprisi
leido jų abiejų vienu kartu 
kalbėtis, kad ir vienas ir kitas 
girdėtų ką tas Sovietu dikta
torius turėjo pasakyti. 

Bendrai, kaip vienas Londo
no korespondentas rašo, Stali
nas užsispyrusiai laiko kad jo 
reikalavimas Pabaltijo šalių ir 
kitų sričių, kaip dalies Suomi
jos, Lenkijos, Bukovinos ir 
Besarabijos turi buti pripa
žinta ir atiduota. Tas esą rei
kalinga Rusijos saugumus. 

Jeigu tos teritorijos butų 
jam atiduota, Stalinas nieko 
kito nenorėtų kaip tik mielai 
su Amerika ir Anglija koope
ruoti užtikrinimui pokarinės 
taikos. 

Jei tų pradinių Stalino rei
kalavimų neišpildys tai Stali
nas turi kitą planą nuo savęs, 
jis grasina sukomunistinimu 
Vokietijos ir gal but plėtimu 
komunizmo visame pasaulyje 
po senovei, tas korespondentas 
praneša. 

Ar tuomi Stalinas pasirodo 
tikras, nuoširdus Amerikos ir 
Anglijos karo draugas? Aiš
ku kad. ne. Jis pasirinko gra
sinimo politiką ir kaip tas pa-
salingas užpuolikas atstatęs 
šautuvą rėkia: "Duokit man 
ką aš noriu, o jei ne tai—" 

Bet ar tai diplomatiškos de
rybos? Ar tai civilizuoto žmo
gaus darbas ? Ar tai ne pa
sėkimas Hitlerio politikos — 
duokit, duokit, duokit! iki pa
galiau nebuvo galo jo reikala
vimams ir prisiėjo kariauti. 

Jeigu Stalinas gauna Lietu
vą ir kitas Rusijos pašonėje 
žemes, .ir Vokietija pasilieka 
kaip ji yra, ar tas užtikrins 
Stalinui Rusijos neliečiamybę? 

Prieš šitą pavojų Amerika 
ir Anglija teikia Rusijai savo 
garantijas. Bet Stalinas to 
nenori. To Azijato galvoje 
siaučia mintis: pasilaikius tas 
kaimynines šalis, aš lengviau 
galėsiu sukomunistint Vokieti
ją, ir vistiek ją turėsiu.... Ką 
ten mano prižadas nesikišti į 
kitų šalių vidaus reikalus? 

Panaikinimas komunistų in-
ternacijonalo buvo tik Stalino 
blofas. 

Ar jo visi kiti prižadai-blo-
fai bus priimami ir ar toli lei
sis Amerika ir Anglija jam 
blofyti? Nepolitikas. 

Mussolini Dabar 

KIBIRKŠTYS 
Rašo Titnagas. 

Štai kaip Mussolini išrodo 
dabar. Kairėje, jisai ,stovi su 
nazių Maršalu Goeringu. Pa
veikslas darytas nesenai Ber-
line, reiškia Mussolini Vokie
čių išgelbėtas. Bet vargas ir 
nelaimės jį pakirto. 

SfJRUGĘS Stalincas Mizara 
pacitavęs iš A. L. Brooklynie-
čio korespondencijos kur para
šyta kad Plečkaitininkas Ja-
nuškis ALT susirinkime Brook-
lyne, piršdamas Lietuviams 
vienytis su Lenkais, Preziden
tą A. Smetoną statė ant vieno 
laipsnio su Mizara, rašo: 

"čia, pasirodo, Januškis su
maišė pelus su grūdais ir išei
na nei šis nei tas". 

Kad Januškis bandė suiftai-
šyti pelus su grūdais tai tiesa, 
tačiau jam tas padaryti nepa
vyko, nes grudai, t. y. p. A. 
Smetona, nuo pelų, t. y. nuo 
Mizaros labai aiškiai skiriasi. 

A. SMETONA yra auksinis 
Lietuvių tautos grūdas, kuris 
visą savo amžių pasišventusiai 
dirba už Lietuvą ir del Lietu
vos, kuomet tie pelai, arba 
tikriau sakant šiukšlės, kaip 
Mizara ir kiti, parsidavę Lie
tuvos budeliui Stalinui, sėja j 
Lietuvos dirvą komunistinės 
piktžolės sėklą trokšdamas kad 
Lietuva amžinai liktų Stalino 
komunistinėje vergijoje. 

SANDAROS kolumnistas V. 
G. neva pasisako kad šiais S. 
L. A. Pildomos Tarybos rinki
mais reikia rinkti naujus žmo
nes i Pild. Tarybą. Tačiau kai 
pradėjo išvardinti katruos rei
kia rinkti tai rado vos tris tin
kamus kandidatus, būtent Adv. 
Rastenį, prezidentu, J. Kriau-
čialį, vice prezidentu, ir J. Ba-
čiuną, iždininku. Sekretoriaus 
ir kaąos globėjų asmenybės li
ko nepaliestos, reiškia, jos OK. 

Tačiau aš manau kad jeigu 
jau rinkti tai rinkti visus nau
jus, išskyrus nesenai išrinktą 
daktarą kvotėją, kitus visus 
senuosius šluoti laukan kad 
centre jų nei dvasios neliktų. 
Tie ponai kurie į SLA raštinę 
atėję ėmė šeimininkauti, taip 
nugyveno SLA lėšų fondą kad 
nei tie penktukai kuriuos už
dėjo Detroito seimas neišgel
bėjo: lėšų fondas deficitas ke-
liasdešimts tūkstančių dolarių. 

JEIGU tie ponai pašeiminin
kaus Susivienijime dar keletą 
metų tai, kaip šiuos žodžius ra
šančiam yra pasakęs vienas 
daktaras kuris jokioje politi
koje nedalyvauja, musų Susi
vienijimą pradės glostyti "re-
ceiveriai'. Tas daktaras tą pa
sakė drąsiai, jis tą gal ne iš 
savo piršto išlaužė. 

Taigi kad SLA to nedasigy-
ventų, jo nariai-šeimininkai tu
ri paimti gerą šluotą ir šluoti 
laukan visus senuosius virši
ninkus, kurie biurokratiškai 
šeimininkaudami veda SLA į 
pavojingą kelią. Jų vietoje 
reikia pastatyti naujus sąži
ningus ir darbščius narius. 

DABARTINIAI SLA biuro
kratai viršininkai sulindę į or
ganizacijos vadovybę rado lėšų 
fondą su dideliu kaupu, apie 
$40,000, ir organą Tėvynę 8 
puslapių didumo, šiądien lėšų 
fondo nedateklius siekia jau 
dešimtis tūkstančių dolarių, 
organas Tėvynė tik 6 pusi., ir 
jau jie per savo pasamdytus 
agitatorius pradeda vesti agi
taciją kad nariams butų uždė
ta ekstra mokestis į lėšų fon
dą, kad nariai mokėtų vieną 

Idolarį už organą, ir tt. 
! Jei liks tie patys ponai Val
dyboje tai bukime tikri kad 
nuo sekančio SLA seimo busi-

| me apkrauti ekstra nepakelia-
I mais mokesčiais. 
j JAU ANTRU KARTO so
cialistinė yla išlindo iš maišo. 
Pirmą kartą ta yla (sandarie-
čių šulas K. J. Paulauskas) iš
lindo iš maišo apmeluodamas 
tautininkų konferenciją įvyku
sią Brooklyne Gegužės 30 d. 

Dabar vėl tas pats yla-K. J. 
P. pasirodė Naujienose, grau
džiai apverkdamas socialistines 
N. Gadynęs sustojimą. Iš tų 
Paulausko graudžių verksmų 
pasirodo kad jis buvo labai ar
timas ir stambus N. G. šulas. 
Ot kokie žmonės Sandarą tem
pia į socialistų varžą. 
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MASKVOS konferencijai prasidėjus, Amerikos spau
da pilna įvairiausių minčių ir išvedžiojimų apie 

Ją. Vieni sako, nuo šios konferencijos priklausys taika 
arba sekantis Pasaulinis Karas III; kiti — Maskvos 
konferencijos pasekme remiasi nuo to ko Sovietai nori 
sau iš pokarinio pasaulio; vėl kiti — Europa susiduria 
m chaosu jeigu Alijantai nesusitars; ir tt. 

Dr. Sarah Wambaugh, buvus Su v. Valstijų repre-
zentatorė prie Tautų Lygos Sekretoriato, sako, ši trijų 
valstybių ministerių konferencija Maskvoje nulems ar 
bus III Pasaulinis Kajas. Iš šio susirinkimo, sako, pri
klauso kolektyvės apsaugos ateitis po karo, o tokia ap
sauga yra vienatinis stipriausias užtikrinimas prieš ki
to karo kilimo galimybes. 

Tokios politikos pasaulyje siekiant, toliau sako ji, 
kabo Rusijos atsižadėjimas pasaulinės komunistų re
voliucijos ir priėmimas ar tai liberališkos arba naciona
listinės pokarinės politikos. Anot jos, Suv. Valstijos 
privalo pasižadėti imti pilną atsakomybę pokarinio sau
gumo užtikrinimui. Jeigu Alijantai prižadės pavartoti 
ekonominę ir, jei reikia, militarinę jiegą išvengimui ag
resijos, tada, sako, ji netikinti jog Rusija kišis j kitų 
šalių naminius reikalus po karo. 

Kaip tik toks ir yra Amerikos valdžios pasiryžimas 
— užtikrinimas kolektyvės apsaugos Rusijai, nuo agre
sijos, ką ši moteris daktaras privedžioja, — tačiau Ru
si ja,  tai  yra dabartiniai  Kremliaus valdovai,  kaip i r  
seniau carai, nori ne apsaugos, tik savo imperialistinių 
užgaidų plėtimo, svetimų žemių užgrobimo ir užviešpa-
tavimo jose. Iki Rusijoje viešpataus Stalinas ir maža 
bet atkakli komunistų' partija, ji neišsižadės komuniz
mo, nes ji tik komunizmui gyvena. Reikalinga pirmiau 
įvesti Rusijoje kitą tvarką ir kitus valdovus pastatyti. 
Rusijos žmonės įfori taikos, jie nenori užkariavimų, jie 
nežino ką veikti su gausingomis savo dabartinėmis že-
mėmiSj ir jie nori tokios valdžios kuri mokės tvarkyti, 
tobulinti, kelti pačią Rusiją, o ne žipones pajungti ruo
šiant svetimų žemių užkariavimams. 

Ir Dr. Sarah Wambaugh tikrina buk Rusai reika
lauja Pabaltijo ir kitų savo kaimynių valstybių žemių 
daugiau apsaugos sumetimais, ne jų išnaudojimui. Ji 
klysta; gaila kad ji tik tiek apie Sovietus patyrė, buvus 
tokios didelės valstybės kaip Amerika atstove prie Tau
tų Lygos sekretoriato. 

* 

Amerikos atstovai ir keliavo į Maskvą su pasiuly-
mu kolektyvės apsaugos Rusijai, tačiau Stalinas ir ki
ti Sovietų komisarai per kelias savaites prieš tai rėkte 
rėkė kad jie nenori kalbėti apie kitką kaip tik apie an
trą frontą ir kad butų Sovietams pripažinta tos kaimy
niškos šalys kurias jie buvo užgriebę prieš karą su Vo
kiečiais. Tokiu tai riksmu pasitiko tuos kurie atvežė 
Rusijai garantijas kolektyvės apsaugos. 

Kremliaus valdovai žino, jeigu Amerika ir Angli
ja atidarys antrą frontą Vokiečiams iš vakarų, — jie 
nepripažysta jokio kito Amerikos ir Anglijos kariavimo 
atliekamo dabai' Italijoje ir kitur kaip naudingo Sovie
tams, — kuomet Britanijos ir Amerikos jiegos bus įvel
tos kovoje su Vokiečiais vakaruose, Rusija galės pra
vesti savo apsiskaičiuotus užkariavimus Dardaneliuose 
ir Balkanuose, o kad Stalinas norėtų kokios bendros su
tartinės apsaugos su Angliją ir Amerika jis iš to tik 
juokiasi. 

Rimtesnėji Amerikos spauda atsako į Sovietų rei
kalavimus antro fronto kad tas klausimas turėtų buti 
apkalbėtas, o ne išanksto Maskvos įsakytas, pirm negu 
Amerikos ir Anglijos delegatai Į Maskvą atvyko. 

Kaip dalykai stovi ir kodėl to antro fronto neatida
ro, sako, Sovietai pilniausia žino, nes tas turėjo buti 
išnagrinėta Quebeko konferencijoje ir Stalinui praneš
ta. Alijantų jiegos nėra pasiruošusios antram frontui 
iš Anglijos pusės, del to, sako, kad visą laiką Amerika 
teikė ginklus ir maistą pačiai Rusijai ir del to kad 
Amerika viena turėjo nešti didžiausią kariavimo naštą 
prieš Japoniją, kas iš savo pusės taip pat išgelbėjo Ru
siją nuo galimo Japonų užpuolimo. 

" Alijantai taip darydami, atidėliodami "antrą frontą' 
tik padavė gero pačiai Rusijai. Jei ne Amerikos gink
lai ir maistas tuo laiku kai Vokiečiai pasiekė Maskvą ir 
Leningradą, šiądien Sovietų valdžia vargiai Maskvoje 
butų beišlikus. 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt., Sirvydas. 

Du Met* Laukė 
Pritarimo 

KatAlikų Draugas paaiškina 
visuomenei kodėl ALT du me
tu snaudė, nesirūpindama lei
sti Angliška kalba informaci-
niai-propagandinio turinio žur
nalėlio. Sako, laukda gaut* 
Pittsburgho konferencijos pri
tarimo! Dabar tas pritarimas 
gautas ir Draugas, aplink pa
sidairęs, randa kad jau ankš
toka. Lietuvių Tautinė Tary
ba (taip pat gerokai pasnau-
dus) leidžia Lithuanian Bulle
tin, o Lietuvos Atstovybė lei
džia Current News. Tokiu bu-
du, Draugas sako, "būtinai rei
kalingas kooperavimas ir tin
kamas informavimo darbo pa-
statyrrias". 

Kas tiesa tai ne melas. Ge
riausia butų (ką Dirva jau se
nai siūlo) visiems prisidėti ir 
padaryti Current News tinka
mai spausdinamu, paveiksluotu 
žurnalu. Tada jis butų auto
ritetingas ir atsako m i n g a s 
kaip ir dabar yra, tik žymiai 
sumodernintas ir tobulesnis. 

/ / / 
Amerikos Visuomenė 
ir Mes 

S. Bugnaitis Amerikos Lie
tuvyje su pagrindu pasergsti 
Amerikos Lietuvių visuomenę 
prisiminti Prezidento Wilsono 
14-kos Punktų likimą, sąryšy
je su galimu likimu Atlanto 
Čarterio principų. Sako, prin
cipai laimės tik jei Amerikos 
visuomenė juos rems. Reikia 
"dėti pastangų kad šio krašto 
visuomenė butų palanki mažų 
tautų išlaisvinimui". 

Jei spręsti iš tokių dienraš
čių kaip New York Times ar 
Chicago Tribune *ai Amerikos 
visuomenėje palankumas Lie
tuvos laisvei didelis. Kada 
Anglija rašė su Rusija savo 
20. metų draugavimo sutarti, 
Prezidento Roosevelto įsikiši-
šimu iš tos sutarties išmesta 
posmas kuris davė Pabaltijį 
Rusijai. Amerikos spauda tą 

įsikišimą pagyrė. Yra pagrin
do tikėti kad Lietuvos laisvė 
turi -gerų draugų Amerikos Se
nate ir Kongrese. 

Bet dirbti turime vistiek. 
čia butų svarbu kaip galima 
auginti American Friends of 
Lithuania draugiją, kurią Dr. 
Norem, Amerikos atstovas Lie
tuvai, sugryžęs sukurė. 

Be to, p. Bugnaitis teisingai 
sako, Amerikos Lietuviai pri
valo visomis spėkomis auklėti 
savo dvasinį turtą. Mokytis 
galima, ir ne mokyklose. Rei
kia siekti mokslo, reikia siek
ti-veržti s į. Amerikos gyveni
mo viršūnes. Tada mes busi
me Amerikos visuomenės ger
biami, ir tada visuomenė gerbs 
musų tautinius troškimus. 

Tautos kova už laisvę ne vie
no meto darbas. 

/ / / 

Dvasiai Paremta Reikia 
Skatiko j 

Bostono Darbininkas pakar
tojo Kun. Krupavičiaus straip
snį, "Darbo Atlyginimo Teori
jos", kuris įdomus savo pri
artėjimu Marksistinei teorijai, 
pagal kurią žmogus negali bu
ti žmogus kol pilvas pilnai ne
patenkintas (kada jis ekonomi
niai neišnaudojamas). Katali
kai savo priartėjimą šiai teo
rijai grindžia Šv. Tamo Akvi
niečio pareiškimu kad dorą 
įgyvendinti reikalinga tam tik
ras medžiaginės gerovės patik
rinimas. 

šią mintį atgaivinęs Popie
žius Leonas XIII savo krikš
čioniška demokratija, pagal 
kurią, kaip Kun. Krupavičius 
aiškina, reiktų nustatyti kiek
vienam darbininkui už darbą 
toks atlyginimas kad ne tik 
kuno reikalams užtektų, bet 
butų galimybės susikrausi tam 
tikrą medžiaginės gerovės- pa
grindą, be kurio "žmogus ne
gali dorovingai gyventi". 

Kažin ar Kun. Krupavičiaus 
aiškinimas sutinką su tuo Die
vo įsakymu kuris liepia Jį my
lėti visų pirmiausia, o savo ar
timą kaip pat save paskiausia, 
bet visai nemini kiek algos 
žmogui reikia tupėti, pirm ne
gu jis tas meilesi vykdys. 

Tokiu budu, "krikščioniška 
demokratija" yra ne kas kitas 
kaip dalis liberalinio-socialisti-
nio sąjūdžio, kuris musų gady
nėje reikalauja tinkamo atly
ginimo darbininkų luomui už 
jo darbą. Tinkamas čia reiš
kia, ką Lietuviškai paprastai 
sakoma "žmoniškas" atlygini
mas. 

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

B AŽNYČIOS Amerikoje skelbia kad jų narių skaičius 
pasiekė 67,327,719, kas reiškia pusę visų Amerikos 

gyventojų. Lyginant su pereitais metais, parapijonjj 
skaičius padaugėjo 2,826,125 dusiomis. Visų tikybų ba
žnyčios praneša padaugėjimą nariais ir finansais". 

Vienas dvasiški pastebi kad šis bažnyčių nariu pą* 
daugėjimas apsireiškė svarbiausia del karo, kaip bųv# 
ir kitų karų atvejais, per virš 200 pastarų metų. 

•SUV. VALSTIJOSE svetimšalių piliečių Gruodžio 
31, 1942 metais buvo 4,280,056. Tuo budu jau tik mažia 
ijalis ateivių nėra piliečiais. Kiti visi priėmė Amerikos 
pilietybę. Lietuviai ateiviai sulaukę net žilos senatvės 
pereina visus sunkumus tapimui šios šalies piliečiais. 
Tųkstančiai jų aimanuoja-gailisi kad nepasidarė pilie
čiais prieš 30, 40 ir 50 metų atgal, kada piliečiu tapti 
nereikėjo nieko daugiau kaip tik paprasto noro. Jie 
Beturėjo gana valios stiprumo, nebuvo niekeno mokina-
iri-patariami kad syarbu tapti šios šalies piliečiai^ 

GYVENIMO KALNAS 
(Adomas Jakštas) 

Lipu, žengiu kasdien į kalną statų, 
Tolyn, aukštyn vis tuo pačiu keliu; 
Linksmybės maž, daug vargų verpetų, 
Našta sunkyn vis eina rnet's nuo metų, 
Bet gryžt atgal; nei stabtelt negaliu. 

Senai-anksti kelionę tą pradėjau, 
Minkštam lopšyj dar supamas mamos; 
Su didfeliu vargu per gryčią ėjau, 
Ertvumo jos apimti negalėjau, 
Kaip kad dabar neapimu gamtos. 

Ramiu rytu — iš kambario išblyškęs, 
Sprukau'laukan — prie pievų kvepiančių 
Kiek čia žiedų! Kaip gražios peteliškės — 
Tolyn, aukštyn RUO gryčios, nuo saviškės — 
Ten atkalnėn — prie girių niūksančių! 

Ir drąsiai viens tarp medžių skindams kelią, 
Aš tankumoj vidurdienyj radaus. 
Iš dešinės man skamb' giesmės paukštelio, 
Iš kairės kauk' žvėriai, gyvatės gelia.... 
Aš vis einu, kovoju, nebaiclaus 

Jau po pietų, saulute žemėn slenka, 
Giria retyn, kaskart daugiau* šviesos. 
Va ir aikštė. Spėkų dar man užtenka. 
Lipu aukštyn. Minu žolelę menką. 
Kas čia? Ogi viršūnė.J^lizg' dausos! 

Dar žingsnis viens •— ir aš ant pat aukštybės; 
Dievuliau miePs, kas tai per reginiai !,... 
O, kaip toli pasaulio šio gražybės 
O eia?! Sniegai, .ledai, jokios gyvybės....' 
Dvasia, dangun prie saulės kilk šauniai.,.. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

I DETUVĄ — DANUTOS 

Sujudo Algimantas, perskaitęs apie 
pavojų grąsiantį jo mergai. Ir pirmais jo 
žodžiais buvo paliepimas pusei kariuome
nės bėgti ginti Detuvą. 'Bet čia patarė 
patys Detuviškiai jog paskubiui netinka 
didelis pulkas. Tiesa, jeigu jie galėtų lai
ku suspėti su dideliu pulku stoti ties De
tuvą tai butų geriausia, bet jeigu pasivė
lins? O su dideliu pulku sunku nepasi-
vėlinti. 

— Siųskite, kunigaikšti, didelį pulką, 
— patarė Virpša. — Jis niekados nebus 
pro šalį. Bet greitam darbui leiski sykiu 
ir mane su menku pulkeliu pirma. 

Algimantas metė tiktai pilnomis pa
dėkos akim Į Virpšą ir spausdamas jam 
ranką tarė: 

— Imk ką nori vyrų, ir kiek nori, ir 
jok. Jočiau aš pats, bet man tai nepritin
ka daryti, kada reikia vesti kariuomenę 
ant Gardino ir Dainavos. 

Virpša mažai turėjo baldos su vyrų 
parinkimu, jisai žinojo kas eis maloniai. 
Erdvilas ir Domeika pakviesti su didžiau
siu noru tiko, nes jiems nors iš tolo malo
nu buvo pamatyti Vuodeliškius ir gražią 
Algutę. Radusis su Bukotuku taipogi ne
laukė kad juodu kartu į Detuvą vadintų. 
Taip jog pusvalandžiui praslinkus penki 
vyrai . pasileido į kelionę, stengdamiesi 
prieš vidurnaktį patekti pas Avilį, kad 
gauti gerą nakvynę. 

Antrytojaus Algimanto kariuomenė 
patraukė Gardino link. 

Antrą sykį savo amžiuje reikėjo Vir
pšai keliauti tuo pačiu keliu j Detuvos pi
lį. Turėjo jisai aplankyti tas pačias vie
tas kurias lankė prieš suvirs dvidešimts 
metų, lydėdamas jauną Triobiaus žmoną 
iš Krusuviškių pilies. 

Virpšos atmintyje ir prieš jo norą ir 
valią kilo pirmos kelionės paveikslai, o su 
jais surišti kilo ir atsiminimai giliausios 
jaunystės. 

Aukšti, iškeroję paupio krantų ąžuo
lai su lygiomis lankomis, užsėtomis žoly
nų žiedais, kalvos apaugę giriomis, kal
vos išdirbtos į dirvas, banguojančias javų 
vilnimis, tamsus pilaitės kalėjimas su auk
štais kuorais ant kampų ir ties vartais — 
tie atsiminimai lėkė, mainėsi vyro ome
nyje. Vieni paveikslai mainė kitus, bet 
kiekviename neatšaukiamai skrajojo jau
no skaistaus moteriško veido vaizdas. Čia 
tas kunigo Ruškio sesers veidas žydėjo, 
kaip žolyno žiedas lankų upės viduryje, 
ten jauna mergina, kaip stirna laki, bė
giojo su giminaitėmis ir pažystamomis po 
kalnus, kalvas, pakeldama smulkius pauk
štelius nuo žemės, iš krūmų.... 

Augo, bujojo ji po jo akių. Užaugo, 
pražydo į puikų žiedą. 

jam tada ėjo dvidešimts treti metai. 
Pirmą sykį ir jisai iškeliavo į karo žygį. 
Ilgai tąsėsi su Gudais ant Nemuno kran
tų, priklojo priešų virtines ir atrėmęs už
puolikus gryžo namon. Gryžo daug vai
kinų i Krusuvos pilį, gryžo ir jis 

— Kas parėdys mano kepurę! — ,jis 
klausė savęs ne sykį ir kiekvieną sykį kar
štai geidžiama viltis kuždėjo jam { ausį 
vyliai, klastingai: 

— Salinga, ta skaistaveidėlė! 
Sugryžęs iš žygio Virpša vos-ne-vos 

pažino Salinga, Ji buvo tapus dar gra
žesnė ir dar patogesnė. 

Mergos vyrams karžygiams rėdė ke
pures. Jam parėdė Salinga. Parėdė, už
dėjo ant galvos, ir jį pabučiavo. Kas su 
juo tada darėsi, Virpša gerai ir nesupra
to. Jis jautė tiktai jog jam linksma ir 
liūdna vienu sykiu buvo. Buvo malopu 
ir linksma brėkštant pirmiems meilės jau
smams. 

Diena iš dienos, metas nuo meto au
go mergina ir augo jai jo meilė. 

Atėjo laikas kada Virpša suprato sa
vo jausmus. Bet ar galėjo jisai drvsti ir 
manyti apie kunigo Ruškio sesers vedimą! 
Reikėjo slėpti savo jausmus.... 

Nuo Detuvos atjojo jaunas vaikinas, 
kunigo sunus, ir tą numylėtą merginą po 
kelių savaičių šituo pat keliu lydėjo jis 
pats pas jos vyrą į Detuvos pilį. Lydėjo, 
pašarvojęs širdyje viso savo amžiaus lai
mę, lydėjo su linksmu veidu, kad niekas 
nesuprastų jo skaudžių jausmų. 

Daug iškentė tada Virpša. Nuo tų 
gadynių daug laiko praslinko ir karšta jo 
meilė ne tik nustojo liepsnojus, bet ir spė
jo prablėsti amžiaus pelenų sluogsniu pri
dengta. Vienok.... vis tik seni dievai 
taip pilnai pripildė jo širdį, taip tvirtai ir 
vienvaldiškai viešpatavo jog naujiems ne
liko jo širdyje mažiausios vietelės. 

Veltu tada ne viena merga stengėsi 
Virpšai įtikti, ir jis pats veltu jieškojo to
kios kurią nors kiek galėtų mylėti. ' Ir jis 
pražilo viengungis. 

Sal ingos atmintis jam visam amžiui 
liko šventa ir brangi. Tiktai laikui einant 
jisai ta savo meile apsiaubė visą Salingos 
šeimą ir visą jos giminę. Ot dėlto ir da
bar, išgirdęs apie pavojų grąsiantį jos 
dukteriai, Danutai, Virpša puolėsi su vi
su paskubiu jai į pagalbą. 

Pernakvoję pas Avilį, švintant vyrai 
pasileido toliau per Kurklėnų girią Skrob-
laukio link ir pavakare pataikė kaip tyčia 
buti Vuodeliškių apygardoje. 

— Turbut musų laukia, — šiepė Do
meika: — kepsnius kepa. Aš jaučiu jau 
durnelį — 

— Ištikro dūmais tvoskia, — pritarė 
ir Erdvilas. 

Vyrai ėmė tarp savęs minti kas tai 
butų. Vieni šiepė iš kitų. Tuos jų juokus 
netikėtai pertraukė Virpša, paliepdamas 
sustoti ir apsišarvuoti. Jo pratus ausis 
sugavo kelis įtartinus balsus žudomo muš-
tynėje svieto, 

— Geriau, vyručiai, buti atsargoje,— 
tare jisai, vesdamas toliau pulkelį. 

Domeika ųenustigdamas šiepė toliau: 
— Erdvilas susikirs su Algutės moti

na. Man teks iu Algute remtis. Na, o 
kiti, kaip sau norite. 

— Vienok umai juokai pavirto visai 
nemalonia teisybe. 

Kada paspaudę žirgus vyrai išnėrė iš 
girios, pamatė gaisrą Vuodeliškiuose, o 
ties kaimu tąsėsi svietas. 

— Šuoliu pirmyn! — užriktavo Virp
ša savo vyrus. 

Turėjo ir ties ugnimi būnanti žmonės 
pamatyti Virpšos pulkelį, nes sujudėjo dar 
labiau, ir nuo kaimo nuskrijo žmonių bū
relis į girią. 

— Užuolanka bėgantiems! — sušuko 
vėl Virpša. 

Ir Virpšos vyrų ir bėgančių žirgai 
prigulė prie žemės. Bet išsykio buvo ma
tyti kas ims viršų šitose lenktynėse. Gro
bis tramdė ir alsino bėgančių žirgus. O 
grobį tiems mesti, kaip matyti, nesinorė
jo. Nuo kaimo paskui bėgančius vijosi 
kaimiečių būrelis su kirviais ir pjautuvais 
rankose. Tiktai pora draucių kyšavo 
kaimiečių ginklų tarpe. Moterys, neatsi-
likdamos nuo vyrų, bėgo su riksmu. 

— Meskit grobį ir ginklus! — šaukė 
Virpša, užjojęs bėgantiems už akių. 

— Traukitės šalin! — rėkė piktas 
balsas iš pastotų vyrų būrio. 

Bet klausyti nemanė nei vieni nei ki
ti. Virpša pasitikėjo savo vyrais galiū
nais, kaipo pratusiais kareiviais, o ypač 
pasitikėjo savimi. Tie taipogi turėjo pa
sitikėti savimi ir savo skaitlingumu. Ke
lias akimirkas taip stovėjo vieni prieš ki
tus, laukdami savo norų pildymo. Trum
pu vienok šituo laiku Virpšos vyrai įžiū
rėjo jog pavytieji turėjo gyvo grobio: vai
kus, jaunas mergaites, moteris kurias 
gabeno i verguvę. 

Iš šitos nors ir menkos pertraukos la
biausia pasinaudojo plėšikai. Keli iš jų 
savo grobį padavę kitiems ir įgiję laisvas 
rankas, savų priešakyje puolė ant Virpšos 
vyrų, o apsloginti grobiu tuo tarpu mušė
si Į šalį, kad pasiekti girią. Nemiegojo 
vienok ir Virpša. Jisai menkai 'žiūrėda
mas ant besipriešinančių jam, vėl su sa
vaisiais pastojo kęlią nešantiems grobį, 
tramdydamas jų bėgimą, o tuo laiku arti
nosi išplėšto kainto žmonės. Plėšikai pa
antrino dar sykį tą patį apsiėjimą, kad 
prasimušti su grobiu, bet ir šį kartą be 
laimės. O tuo tarpu užpakalyje įų jau 
dundėjo žemė nuo bėgančių kaimiečių. 

— Meskit grobį visi ir už ginklų! — 
užriko vienas užpuolikų saviems. — Su-
muškim šarvuotus, o grobis musų rankų 
nevengs! 

(BUB daugiau) 



D I R V A  Padėkit Amerikai Laimėti 

REIKALAUJAM DARBININKU 

Reikalinga 
LA BORCI'S 
Drill Operatorių 

Hand Screw operatorių 
Aukštos mokestys. 

CHICAGO 
PNEUMATIC TOOL 

CO. 
12-41 Fast 49th St. 

V Y R A 1 
16 iki 60 metų 

GERA MOKESTIS—P. W. 
Kreipkitės tuojau. 

Goodman Mattress, Ine 
275 EAST 1S1 ST. 

(48) 

NEPATYRĘS? 
MES IšLAVINSIM JUS! 

Daug darbų pradiniams: 
MAINTENANCE MAN 

BARBOY 
BUS BOY Terrace Room 

Skalbykloje Dirbti 
Darbui Virtuvėje 

Sužiuręjimui Reikmenų 
Porteriai 

Alga, Valgis, Uniformos 
šulyg darbo. 

HOTEL STATLER 
Kreiptis: Employees Entrance 
Užpakalinė ineiga, Room 335 

Kasdien 9 iki 6 vai. 

'FOUR FREEDOMS' 
PIEŠINIŲ IR KITŲ 

PARODA 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 
CLEVELAND, OHIO 

REIKIA VYRŲ 
NUOLATINIS DARBAS 

VIDUJE — GERA ALGA 
40 valandų savaitė — 

pusantra tiek už viršlaikį. 
Važiuoti: Broadway karu 
iki Miles ir Broadway, ar 

Maple Hghts busu iki 
Aurora ir Warrensville 

Center Road. 
Dirbtuvė 1 blokas į rytus 

ant Old Miles Road. 
UNIVERSAL CONCRETE 

PIPE CO. 
LO 5367 (47) 

The May Company krautuvė
je, 7-me aukšte, tęsiasi Nor
man Rockwell's išstatymas ori
ginalių "Four Freedoms" pieši
nių. Prie to išstatyta šimtai 
kitų originalių piešinų ir ilius
tracijų atliktų artistų iš Sat
urday Evening Post. 

Kurie apsilankys šioje pa
rodoje, pirks Karo . Bonds ir 
Stamps tie taipgi gali pasira
šyti Freedom Scroll, parašų do
kumentą kuris bus įteiktas. 
Prezidentui Roosevelt. 

Prie paveikslų parodos dar 
atsibuna puikus palinksminan
ti programai. Dalyvauja radio 
artistai, scenos ir filmų žvaig
ždės. Dalyvauja karių būriai 
kurie atlieka savo įdomius at
vaizdavimus kaip veikia oro 
užpuolimo persergėjimo cent
ras. 

Kurie perka War Bond gau
na dovanai visą setą spalvuotų 
paveikslų "frour Freedoms" re
produkcijų, tinkamų įdėti į rė
mus. 

ši įdomi paroda tęsiasi die
nos metu krautuvės atidarymo 
valandomis. 

Keturi Budai Kareiviams Keltis per Upę 

! TAI TAVO PRIVILEGIJA! = 

I TAI TAVO PAREIGA! 
! TAI TAVO TEISE! 

» 

REIKALAUJAM DARBININKŲ 
VISOKIŲ DIRBTUVĖS DARBININKŲ, 

TOOL MAKERS, DIE REPAIRMEN, 
PAGELBININKŲ PRIE KITŲ DARBININKŲ. 

Gera mokestis nuo valandų, ir viršlaikio mokestis. 
100% karo darbai. 

THE BISHOP & BABCOCK CO. 
Ubo EAST 49TH STREET 

REIKALAUJAM DARBININKŲ 
ATF1YI.-M XEP1LII-YIAI GALI GAUTI DARBUS 
MUSŲ DIRBTUVĖSE SU GERU UŽMOKESČIU. 

NEREIKALINGA PILIETYBĖS POPIERŲ. 
Pas mus mokama daugiau negu kitose vietose. 

THE BISHOP Cr BABCOCK CO. 
FOUKUjrN DEPT. UO.SE 14LDG. 

REIKALINGA DARBININKIŲ 
MOTERYS IR MERGINOS — Pilnam ar dalinam laikui. 

Svarbi industrija; švarios, geros darbo sąlygos; nuolatinis 
darbas dabar ir po karo. Gera mokestis nuo valandų. — 
Kreipkitfs į Mr. Kraft (45) 

WEST END LAUNDRY CO. 
10629 Berea Road 

FARMERS POULTRY MARKET 
Paukštiena visokiems reikalams: 

VIŠTOS, ANTYS, ŽĄSYS, INDIKAI, ir KIAUŠINIAI. 
Paranki vieta Lietuviams. Užkviečiame visus. 

Kampas Superior ir 43 Street ENdicott 5025 

•SENOS GELEŽIES pereitą 
sekmadienį Cuyahoga apskri
tyje surinkta 4,500,000 svarų. 

•TRAFIKO nelaimėse Cle-
velande šymet jau žuvo iki 23 
Spalių 84 asmenys. 

ANGLIES UŽTEKS 
Anglies pardavėjai Clevelan-

de praneša kad vietos gyven
tojams namų apšildymui ang
lies užteks. Taigi apsirupinkit 
užsisakyti, nes pristatymas yra 
lėtas. 

KAREIVIS Petras W. Urbo
nas parvyko iš Louisiana val
stijos 10 dienų paviešėti pas 
tėvus ir draugus. Jis ištar
navo jau 4 mėnesius. Jaučiasi 
gerai. Paskirtas į inžinierių 
dalį. 

Advokatai Parinko 
Tinkamiausius Žmones 
Kandidatais į Teisėjus 

S y i, x Gaukit už savo DOLARIUS Daugiau 5 
s " - *T Naudokit TIK Tikras MONCRIEF Taisymo Dalis = 
= 

,! ,7^1 . Savo MONCRIEF Furnase. 5 
55 

/;r^: Kreipkitės | Savo MONCRIEF Pardavėją 5 

1 The HENRY FURNACE Co. Medina, 0.| 

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. 

čia patiekiame balsuotojams pa
vyzdi kaip pažymėti Judicial balotą 
ririkimuose antradienį, Lapkričio 2. 
Tai yra kandidatai iprinkti Cleve 
land Bar Association narių balsavi 
mu, tai yra advokatų draugijos Di
džiajame Cleveland® rasti tinka
miausiais. 

Būdami patyrę spręsti kas tinka 
buti teisėjais, šiuomi advokatai ir 
patiekia jums rekomendaciją už ką 
balsuoti išrinkimui Municipal Court 
teisėju. Dviem vietom kandidatai 
neturi kontesto, jie eina perrinki 
mui naujam terminui, tai Teisėjai 
Joseph A. Arti ir Perry A. Frey. 

Kitom dviem teisėjų vietom, Bar 
Association užgyrė sekančius du 
išrinkimui Judge Perry B. Jackson 
dabartinėn jo vieton, ir David C 
Meek, Jr., naujas kandidatas. 

Bar Association užgyrė Teisėją 
Jackson del jo atsakantumo, kuris 
per metą laiko nuo paskyrimo pasi 
rodė labai atsakantis buti teisėju. 

Judge Jackson yra baigęs West
ern Reserve University Law School, 
buvo narys Ohio General Assembly 
1929-30 metais, tarnavo Miesto Ta
ryboje 1933 m., ir užėmė kitas at
sakingas vietas. 

Mr. Meek yra sunus mirusio Tei
sėjo David C. Meck, kuris įsteigė 
John Marshall Teisiu Mokyklą. Šis 
kandidatąs baigęs Harvard College 
ir Western Reserve teisių mokyklą 
ir užsiima advokatūra nuo 1930 m. 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

ir Apdraudos Agentūra. 

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

i 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 672f 
•4 ••••I 

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 EAST 93rd STREET RAnd. 8306 

Šiaurėje nuo Hough Avenue 
•IHIHNWMIMIIIIIMflWmiNNHMBNINIIMNNMHIMIHIMIIIMNmiNIHIIHNmMIIMaNNmifNI 

REVENNA, OHIO 

Pas ilgametį Dirvos skaity
toją, Praną Martinkų atsilan
kė iš Kalifornijos jo sunus in
žinierius Pranas. Jis dirba 
prie laivų statybos. Paviešė
jęs trumpą laiką, atlankęs sa
vo draugus išvažiavo atgal sa
vo tarnybon. 

Silvestras Martinkus, antras 
jų sunus, Rugsėjo 27 išėjo ka
riuomenėn, tuo pačiu laiku iš
ėjo ir jų žentas. Senis Mar
tinkus sau vienas pavyzdingai 
ukininkauja. Kalnas. 

•NUO laikraščių leidžiamų 
Amerikoje, iki šiol į kariuome
nę išėjo bent 40,000 darbinin
kų iš spaustuvių, redaktorių, 
reporterių ir tarnautojų. 
f 1 % "Dirvos" Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia piiduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio. 
^ • mxJ 

U. S. kareiviai Australijos pelkėse mokosi persikelti per 
upelius keliariopais budais. Vienas jų sudarymu f>ergo iš 
vietoje gaunamų rąstų kitas — vandenį plaukiančiu jeep; 
trečias — virvėmis arba pynėmis pakabintu lieptu; ketvir
tas — tam tikru laikančiu virš vandens apvalkalu. 

EIKIT BALSUOTI LAPKRIČIO 2 - IR 
UŽ KA BALSUOTI 

Dirva pataria viso Clevelan-
do Lietuviams nepraleisti pro
gą balsuoti šį antradienį, Lap-
kričio-Nov. 2, nes jeigu dabar 
nebalsuos gali prarasti teisę 
balsuoti kitą metą kai bus Pre
zidento rinkimai. Tada reikės 
vėl išnaujo rūpintis užsiregis
truoti. 

Balsuoti privalo kiekvienas 
turintis teisę prie balsavimo, 
parodymui Lietuvių politinio-
demokratinio susipratimo. 

Balsuokit už; 
FRANK J. LAUSCHE — Ma-

yoru. 
FRANK H. DURKIN — City 

Councilman, Ward 21. 

JAMES F. McCAFFERY — 
City Councilman Ward 22. 

Tuos kandidatus užgiria Lie
tuvių Piliečių Klubas ir Lietu
vių Demokratų Klubas. 
Balsuokit FOR (Už); 

One-Half Mill (»/2 M) Tax 
Levy Mokyklų reikalams. 

Balsuokit FOR 1-10 Mill Re
creation Levy, įrengimui vai
kučiams žaislaviečių. 
Tos Levies taksų nepadidins 

nes šymet taksai bus mažesni, 
kadangi išsibaigia kitos pir-

HIPPODROME 

"Claudia" 
Puikus veikalas, Rose Franken's 

"Claudia", pradėtas rodyti Hippo
drome Theatre trečiadienio vakare, 
savaitei laiko. 

"Claudia" vaizduoja mažai žinomą 
jauną moterį, kuri laimingai ište
ko jus už pasekmingo arkitekto, ji 
gyvena jų naujai įgyos ūkės name 
apie 40 mylių nuo New Yorko. Ji 
atvaizduojama nuo jaunos mergio
tės toliau iki pasiekia suaugusios 
moteries amžių. 

Tą rolę vaidina Dorothy McGuire 
ir 'ji labai puikiai atlieka. Jos vy
ro rolėje vaidina Robert Young", ir 
prie jų veikia Reginald Gardiner, 
Olga Baclanova, Jean Howard, El-
sa Jannssen ir Frank Tweddell. 

mesnių metų didelės Levies ir 
jos nebus atnaujintos. „ 

Svarbiausia visko, eikit bal
suoti antradienį, Lapkričio 2, 
balsavimo vietos atdaros nuo 
6:30 ryto iki 6:30 vakare. 

BALSUOTI 

Lapkr.-Nov. 2 
Turėkit pasitikėjimą 

M A Y O  R  U  

kuris turi pilną pasitikėjimą 

CLEVELANDO 

ŽMONĖMIS 

I Š R I N K I T  V E L  

PARSIDUODA NAMAS 
7202 LAWNVIEW, 3 šeimų, po r. 

kamb. 1 ir 2 aukšte, 4 kamb. 3 
aukšte; didelis lotas, 3 garažiai; in-
suliuotas; stoker apšildymui. Neša 
nuomu $11S mėnesiui. 

NELAVIEW REALTY CO. 
GLen. 8055 Vakare ER 0117 

X 

PARSIDUODA NAMAS 
7202 Lawn view ave; 3 kam.; 5 km. 

1 ir 2 aukšte, 4 ir maudyne 3-me. 
Didelis lotas, 3 garažiai, insuliuota, 
stokeris, geras investmentas. Nuo
mos neša $112 men. 

NELAVIEW REALTY CO. 
GL. 8055 Vakarais ER 0117 

DIRVA yra pigiausias dar
bo žmogaus liuoslaikio drau
gas. Skaitykit ją. 

| CLEVELANDO MAYORU 
| ANTRADIENĮ. LAPKRIČIO 2 

s Balsavimų vieto3 atdaros nuo 6:30 ryto iki 6:30 vakare. 

1 JO ŽYMUS REKORDAS UŽTARNAVO JAM JUSŲ 
| PARAMĄ IŠRINKIMUI IŠNAUJO. 
5 Lausche for Mayor Committee. John E. tokar, Secretary. 
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L, O E W ' S 
T  H E A T  R E S  

Charles Laughton užima vadovau
jamą rolę svarbiame veikale, "The 
Man From Down Under", pradeda
mame rodyti Loew's State, ketvir
tadienį, Spalių 28. Su Laughton 
kartu šiame Metro-Goldwyn-Mayer 
paveiksle vaidina Richard Carlson, 
Binnie Barnes ir. Donna Reed. 

Paramount's didysis spalvuotas 
veikalas 'For Whom The Bell Tolls' 
ketvirtadienį pradėjo šeštą savaitę 
pasekmingo rodymo, Loew's Ohio 
Theatre. Vadovaujamas roles vai
dina Gary Cooper ir Ingrid Berg
man, ir šis didis veikalas žavėja 
tukstančius Clevelandiečių. 

Palikta dlar kitai savaitei smagi 
šio sezono komedija, "I Dood It", 
su Red Skelton ir Eleanor Powell, 
Stillman Theatre. Dalyvauja Jim
my Dorsey ir jo orkestras. 

Pradedant ketvirtadieniu Spalių 
28, Loew's Park Theatre pradėta 
rodyti "Johnny Come Lately", su 
James Cagney, laikraščio reporterio 
rolėje. Su ju6 vaidina moteriškose 
rolėse Grace George, Marjorie Main 
ir Marjorie Lord. 

Loew's Granada Theatre, Lionel 
Barrymore vaizduoja Dr. Gillespie 
serijos paveikslą. Šis vadinamas 
"Dr. Gillespie's Criminal Case". 

f — ^ 

LAIKRODININKAS 
Taisau laikrodėlius ir turiu par
davimui daug naujų laikrodėlių. 
ATEIKIT PASIRINKT DABAR 

KALĖDŲ DOVANOMS 
DALYKUS. 

Užsisakyki t dabar, palaikysime 
iki Kalėdų, nes mažai visko. 

FRANK CERNE 
Jewelry Co. 

The House of Perfect Diamonds 
0401 St. Clair Avenue 

Phone HE. 0465. 

T E I S M A I  
Kurie Palaiko 

Teisingumą 
Yra Apsauga nuo Tiranijos 

Užtikrink Teisingumą 

Municipal Court 
Tai žmonių Teismas 

RINK GERUS TEISĖJUS 

David C. Meek Jr. 
Perry B. Jackson 

Be Opozicijos Kandidatai 

x | PERRY A. FREY 
x Į JOSEPH A. ARTL 

Užgirti per 
THE CLEVELAND BAB 

ASSOCIATION 
Išsikirpk šį balotą ir neškit į 
balsavimo vietą Antr. Lapk. 2. 
Judicial Campaign Committee 

Herman L. Vail, 
Campaign Mgr. 

THE CLEVELAND 
BAR ASSOCIATION 

TT. Austin Hauxhurst, President 

ATLYGINKIT UŽ GERĄ DARBĄ 

BALSUOKIT UŽ 

Į MUNICIPAL JUDGE 
Užgirtas per: 

Mayor Lausche — Cleveland 
Bar Association — Cleveland 
Federation of Labor : CIO Council 
Citizens League 

iMiMMiMMifHiNtntmrnmntttitintitiitii 

ĮĮiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiinimuną, 
aS • 

Į LIETUVI EIK BALSUOTI! 1 
BALSUOKIT Už 

FRANK H. 

D U R K I N  
21st Ward 

g Ufcgirtas 
5 Lietuvių Piliečių Klubo ir 
5 Lietuvių Demokratų Klubo 

nliiilllliilliiiilliiiiiiiiililflliiiiiiiiiHiiUlilllliilllliilillllllllllliilllliiiiiiiiiiiiiiiiiinihl 

Išrinkit 

JAMES F. 

McCAFFERY 
Councilman 22nd Ward 

Tinkamas Patyręs Patikimas žmogus 
Užgirtas 22nd Ward Demokratų Organizacijos 
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Pirkit fJar j3onds ir veli D I R V A  

Per TVOR4 
PASIŽVALGIUS 

KAS GERO IR BLOGO BUVO NEPRI
KLAUSOMOJE LIETUVOJE 

Gryžta Argentinon 

Rašo JONAS A. ARMONAS. 

PAJIEŠKOM& Amerikos 
Lietuvių Tarybos statuto, šis 
"tikrųjų demokratų" parašytas 
dokumentas, sakoma, buvo pa
rodytas Pittsburgho konferen
cijos dalyviams ištolo ir vėl gi
liai paslėptas. Kalbama kad 
jo autoriai ("demokratai" bi
jo demokratijos ir todėl nuo 
visuomenės savOL "kudikf* sle
pia. 

NAUJIENOS džiaugiasi kad 
katalikai vienbalsiai patvirti
no Grigaitį, šimutį ir Vaidylą 
] Amerikos Lietuvių Tarybos 
vykdomąjį komitetą. Turbut 
Naujienos negirdėjo kad sep
tynis miegančius brolius kata
likai visada garbino ? 

MAžlJKNA kaip kumparas: 
čia reiškė noro nekandidatuo
ti į SLV vice prezidentus, čia 
vėl jo noras išgaravo. Tikra 
boba — savo proto nežino. 

KUO ilgiau Kučinskas su 
Sandaros vadais viešai per 
spaudą ginčysis tuo daugiau 
sandariečiai patys apie tikrą 
savo organizacijos stovį. De
mokratinė spaudos laisvė ge
ras dalykas 

ĮDOMUS* žmonės lietuviški 
katalikai: anuosyk komunistai 
buvo atkišę visą ranką, bet jie 
jos nepriėmė, o dabar socialis
tai atkišo špygą — ir priėmė! 

LIETUVIŠKI bolševikai pa
sakoja, visos aukos Lietuvos 
žmonėms turinčios eiti per 
Community and War Chest 
fondus. Girdėjome, jie rinko 
"pundelius", todėl norime pa
klausti ar visus juos atidavė į 
Chest, ar pasiliko keletą sau, 
švarkui ir milinei ? 

TOKS tokį pažino ir ant 
alaus pavadino. Kolumnista? 
ir radio kalbėtojas, Drew Pear
son, kurį Roosevelt pavadino 
"chronišku (pasenėjusiu) me-
lagium" ir kurį Columbia kom
panija kaip šunį pravijo už jo 
plepalus, dabar pasidarė "my
limiausiu" Lietuviškiems bol
ševikams. žinote kodėl? Na
gi jis pasakė kad Smetona per 
Berliną Amerikon atvažiavo, 
o čia atakuojąs Sovietus! 

Melagius Pearson gal neži
no kad Smetona pro Pietų A-
meriką atvyko ir visai Sovieti-

, jos nekliudo. Bet už tai viso-
ki sovietiniai gaivalai jį, pra
eidami užkabina* v 

&&JTUVIŠKJ bolševikai ga
vo Amerikoną talkininką par
davinėti Lietuvą Maskvai — 
tai draugas Arthur Upham 
Pope, kuris, sakoma, kada tai 
Persams rengęs kokias tai pa
rodas. Jurgis Pusdurnis ma
no, iš jo antro vardo spren
džiant (Upham Amerikoniškai 
reiškia "aukštyn kumpis") šis 
draugas turi kokio tai giminin
gumo su kiaule. 

Pastaba Skaitytojam# 
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio", 
bet pažymėkit: "Negavau 
nr. 5, 32, arba 44". Tad# 
greitu laiku bus jums pa
siųsta tas tikras numeris 
kurio negavo! 

; v ' •' • ' - 'f- '4 V ' •' 

•'v'* P I R 
Cleveland 3, Ohfp. . 

(Tęsinys iš pereito nrf) 
fjCAIP PLITO PIENINIŲ PA

TARNAVIMAS ŽMONĖM* 
Itkdangi pavienis ūkininkas 

brangių mašinų negalėjo įsigy
ti javams valyti, tai Sodeliš-
kių "šaltinis" įsteigė javų va
lymo punktą: ūkininkas atsi
veždavo ne tik sėklai javų iš
sivalyti, bet ir parduotus javus 
išvalydavo už kelis centus, ir 
už juos daugiau gaudavo. Dar 
sodų purkštūvus turėjo pirkęs, 
kuriuos ūkininkai nemokamai 
naudodavo. - Taipgi geres n ė s 
veislės buliukus duodavo ne
mokamai ūkininkams auginti, 
kurie po kelias dešimtis litų 
kainuodavo. 

Trąšas, kaip zuparą, kalio 
druską ir tt. užpirkdavo vago
nais ; kooperatyvas už tai iš 
ųjdninkų tuojau pinigų nerei
kalavo mokėti, už kiek laiko 
po triškį atsiskaitydavo už pie
ną. Reikalui esant, visuomet 
kelis šimtus litų būdavo gali
ma gauti iškalno už pieną, ir 
tt. 

Kaimyniniai musų koopera
tyvai kiti daug toliau stovėjo 
veikime už Sodeliškių "šalti
nį". Klausučių kooperatyvas 
pieninė ne tik pieno biznį va
rė bet ir duoną kepdavo, ne 
tik savo nariams bet ir į Biržų 
miestą vežė parduoti ir turėjo 
gerą pasisekimą su duonos biz
niu. Nariams kurie ėmė duo
ną, kiekvieną rytą atvežus pie
ną, mokant už pieną išskaity-
davo kiek būdavo išimta duo
nos. Kiti atveždavo rugių to
kį pat kiekį kilogramų kiek 
buvo duonos išėmę, kitaip ta-
rrant mainydavo rugius į duor 
rią. Retas kuris nenorėdamo 
imti šviežios duonos, o valgy
ti savo keptą seną duoną.* 

Tas kooperatyvas dar be 
kepyklos turėjo didelę krautu
vę visokių prekių, kurioje ir 
pinigai mažai turėjo reikšmes, 
viskas būdavo mėnesio gale iš 
pieno atsilyginama. 

Medaikių kooperatinė pieni
nė, Biržų valsčiuje, dar toliau 
buvo pažengus: vos tik buvo 
baigus statyti didžiulį pasta
tą, kuriame tilpo keli bizniai; 
turėjo salę pasilinksminimams 
su virš 600 kėdžių talpos, ko 
galėtų pavydėti daug miestų 
Amerikos Lietuviai. 

Kaime ne tik sviestą gami
no, kepyklą turėjo, visai apie-
linkei duoną kepė; be kepyk
los dar skerdyklą turėjo ir čia 
kooperatiniai vertėsi, be pelno, 
tik narių patogumui, pjovė ke
lis galvijus į savaitę, o apie-
linkės ūkininkai galėjo kas ry
tas žiemą ir vasarą parsivežti 
šviežios mėsos, dešrų, ir tt. 

žinoma, ūkininkai džiaugėsi 
kad ne tik šviežio švaraus svie
sto galėjo parsivežti kada tik 
norėjo iš pieninės, ir ypač va
sarą nebereikia vargti mušant 
sviestą namie, kuris nevisuo-
met pasisekdavo geras, bet bu
vo jau paliuosuoti nuo gyvulių 
skerdimo ir duonos kepimo na
mie. Patogumai buvo maždaug 
kaip mieste: šeimininkė pa
sakydavo sunui ar dukterei ve-
žantiems pieną į pienhię ko 
parvežti: cukraus, sviesto, py
ragaičių, juodos duonos, jau
tienos kilogramą, ir tt. 

Dar ketvirta iš didesnių pie
ninių Biržų valsčiuje buvo tai 
pačiame Biržų mieste. Pieni
nei duonos kepimu nei gyvulių 
skerdimu užsiimti nereikejo, 
nes mieste buvo įstaigų kurioo 
duoną kepė ir gyvulius sker
dė. 

Biržų pieninė todėl be svies
to gamybos darė iš nugriebto 
pieno taip vadinamą šampa
ną", kuris kaip kvasas (pap-
sas) buvo mėgiamu gėrimu va
saros metu visų. Dar vidury
je miesto tas kooperatyvas lai
kė sayo pieno produktų užkan-
diųe, grašiai Jvarįąi užlaiko
mą, valgis buvo teikiamas vien 

pieniškas; ruk|tus, saldus, ir 
tt. 

KOOPEItATfV^f CENTRAI 
Visi pieninių- kooperatyvai 

turėjo savo centrą Kaune — 
tai buvo žinomas Pienocentras^!kooperatyvas ryžosi". 

žinoma-, vyriausybS /airė, į < 

ateiti "Lictukiui" į p? gr.il; 

tt|. Kol užsienio rinka rcuvc 
ftlatii tai privatiškų vertelgų 
buvo daug kurie konkuravo 
grudų eksporte su ko^jrat^ -
vais. Bet kai pasireiškė pa
saulinė krizė tai pavieniai ver
telgos tuoj liovėsi prekiavę, 
r.es erudaits pelningų rinkų 
nebeturėjo, o kitus surasti ulš 

Visos pieninės turėjo vieną su
važiavimą Kaune kas met^s; 
tame suvažiavime buvo renka
ma centro valdyba, atliekama 
pelno paskirstymas ir apsvar-
stoma kiti dalykai surišti su 
sviesto gamyba ir jo rinka. 

Posėdžiai Kaune tęsdavosi 
dvi dienas ir iš visos Lietuvos 
pieninių kooperatininkai ūki
ninkai suvažiavę svarstydavo 
ūkiškas problemas. 

Posėdžius laikydavo puoš
niuose Karininkų Ramovės ru-
muose. Tankiai Kauno ponai 
gaudavo smarkiai apibarti, bet 
gan gabus buvo Pienocentro 
pirmininkas, p. Glemža, kuris 
mokėjo ukininkus vienaip ar 
kitaip apeiti, žinoma, dar mi
nisterial atsilankydavo, kalbas 
išdroždavo kad viskas yra da
roma ūkininkų gerovei, taip 
ūkininkai nusiramindavo ir vėl 
likdavo kaip buvę. 

Vieną sykį ūkininkai nusi
statė kad nesiskaitoma su jų 
'reikalavimais. Vienas iš di
rektorių, aukštas žmogus, pra
dėjo išmetinėti sakydamas kad 
ūkininkai perdaug reiklaują. 
žinoma, klausantiems ūkinin
kams tas nepatiko; nors rėkti, 
švilpti prieš jį nebuvo taip pa
togu, bet tą poną norėdami su
laikyti kalbant ūkininkai pa
leido savo sunkias kojas į dar
bą: kaip pradėjo keli šimtai 
batais trepsėti į grindis tai 
rodos sienos grius. Kažin kaip 
ta velniava ilgai butų tęsusis, 
nes kalbėtojas laukia kad ūki
ninkai liautųsi, o jie nesusto-
be treptėsi, kalbėtojo prašali-
nimui. Tik dėka agronomo 
Varakojo sumanumui trukšmas 
baigėsi: jis įbėgo į suirinkimą 
rėkdamas kad nuo lubų tinkas 
griūva į karininkų valgyklą, 
jei nenustosit darę nuostolių, 
daugiau karininkai nenuomos 
savo puošnios Ramovės Pieno
centro suvažiavimui! 

Trukšmas nusiramino. Bet 
kai paskiau apžiūrėjom apati
niame aukšte lubos buvo svei
kos. 

Suvažiavimas kas nietą iš
rinkdavo delegaciją iš 12 ūki
ninkų, kuri nueidavo pasvei
kinti' Respublikos Prezidentą 
A. Smetoną ir savo pageidavi
mus išdėstydavo. Delegacija 
grvžus pranešdavo prezidento 
nuomonę kai kuriais ūkio klau
simais. Norinčių į tą delega
ciją patekti visuomet atsiras
davo daug, nes be įdomumo 
dar ir būdavo pavaišinami pas 
prezidentą. 

Susikirtimų suvažiavimas vi
suomet turėdavo. Kai centro 
valdyba paprašydavo algų pa
kelti ūkininkai visuomet saky
davo kad reikia dar numušti, 
nes ir taip algoš perdidelės. 

Dar būdavo bandoma tūks
tančius litų iš pelno skirti pie
ninių tarnautojų sanatorijų 
namams, kitaip sakant pailsio 
namams, tai ūkininkai atkirs
davo kad ūkininkams niekas 
tokių namų nestato. Taigi vi
suomet tas sumas pinigų pa
skirdavo Ginklų Fondui. 

Be pieno kooperatyvų dar 
platus tinklas buvo kitog rū
šies kooperatyvų, šie supirk
davo iš ūkininką javus. šie 
kooperatyvai buvo vadinami 
/.ėmės Ūkio Draugijos koope
ratyvai. Kiekvienas miestelis 
turkio po vieną tokį kooperaty
vą. 'Ten ne tik supirkdavo is 
ūkininkų javus, linus, dobilų 
sėklas ir tt., bet užlaikė ir vi
sus ūkio padargus ūkininkams 
parduoti, trąšas ir visokią pa
gerintą sėklą. 

Minėtų kooperatyvu centras 
vadinosi "Lietūkis". 

šiuose . 
vo didelio veikimo iki 1930 me-

su primokė j imais, kad but ' 
galima *kaip nors kiek parduo
ti ūkio gaminių kuriais buv<; 
užversti visi kooperatyvu san 
dėliai. Taigi su vyriausybe".; 
Jyrimckejimais buvo padaryt: v 
draudimas vertelgoms ekspor
tuoti grudus į užsieni ir visas 
grudų eksportas paliktas Liet-
ukiui. Su minėtu parėdymu 
Lietūkis pasidarė vienintelė įs
taiga kuri supirko grudus. 

žydeliai dar kiek pirko kvie
čių, rugių, tik išimtinai vietos 
reikalams, kiek buvo jų ran
kose duonos kepimai. 

(Bus daugi&u) 

DIRVA - VIENATINIS 
CLEVELANDO IR OHIO 
LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

Cievelando ir Ohio Lietuviai — skaitykit ir platinkit 
savo seną, 28 metų, vienatinį laikraštį tarp savo drau
gų. Stengkites kiekviename Lietuvio name turėti Dir
va. Dirva vis dar tik S2.00 metams. 

mmmsLUMMs: 

HARTVILLE, OHIO 

S. V. ambasadorius Norman 
Armour, gryžta Argentinon, iš 
kur buvo parvykęs konferenci
joms Washingtone. Su juo jo 
žmona. Argentina yra viena
tinė šalis Pietų Amerikoje ku
ri nenutraukė ryšių su Ašimi. 

SLA REIKALAIS 

Jau senai kaip čia farme-
riauja buvęs Akronietis Pra
nas Kidykas, šiomis dienomis 
jis su savo žmona apvaikščio-. 1ŽŠŲ fondo7„7igaš."r Siūlo" vie-
jo savo 25 metų vedybinio gy-, njems jr kitiems tautininkams 

Artinantis rinkimui S. L. A. 
valdybos ir seimui, dabartinė 
centro valdyba slaptai posė
džiauja ir tariasi kaip geriau 
galėtų uždėti ant narių mokes
čius, o labiausia kaip padidinus 

veninio sukaktį. _ Į paminėjimo 
pokilį atvyko iš Barfcerton, O., 
žmonos sesuo p. Lekerauskienė, 
iš Ravennos farmoris Pr. Mar-
tinkus ir kiti jo ęjraugai. 

komisijų vietas, gavimui savo 
užmanymams jų pritarimo. 

Matosi kad dai; artine SLA 
valdyba jaučiasi lyg absoliute 
organizacijos valdytoja ir už-

Linkim p. ̂  Kidvkams svei- tjkrįnta laimėjimu rinkimų 
katos ir laimės ateityje 

P. Kidykų vyresnysis sunus 
jau trečias metas kai tarnau
ja kariuomenėje., Jis -rašo jam 
geras sekasi, sufnušus Hitlerio' 
nazius ir Japonus žada grvžti 
pas tėvus j ukę. Kalnas. 

po senovei pasilikimu pj Gri
gaičio diktatūra. 

DaJjar pribrendo t laikas ap
sivalyti nors kiek nuo raudo
nojo elemento. žinome kaip į 

S.L.A. prezidentas tursinosi j 

. ... prieš Stalino komisarą, vice I 
/ 3 Į pirmininkas liko komunistine j 

Dievas Nušluosto Visas: "pažanga", ir taip su kitais. | 

Ašaras nuo' Vargdie
nių Akių 

Apreiš. 21:4 

Dabar laikas pribrendo persta
tyti rimtus, gerus žmones kan
didatais SLA Pild. Tarybon. 

Machinacijos ir uzurpavimai 
politikierių seimuose turėtų 
buti prašalinta. 

Reikalinga prašalinti dabar
tinė -SLA Apšvietos Komisija, 
kuri nesupranta Lietuvių tau
tos reikalų. Reikalinga page
rinimas organo TSvynės ir ki
tokios pamainos. Greitai dar
ban. Senes Narys. 

• ŠVEDIJA įsteigė tyrinėji-: 
i mų institutą išradimui kas dar 

Kodėl pasaulis šiądien vai-1 galima išdirbti iš medžio. 
toja ir verkia? Biblija tikriau-

JACK GANSON 
T A V E R N  

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
24150 Euclid Avenue 

Vieta privatiškiems pokiliams, 
Engagement Partėms, Vestuvėms 

ir šiaip pramogoms. 
telefonuoki1 

KE. 9782 

sia parodo Sutvertojo pb.ną: 
prarastoji žmonija turės pro
gos sugryžti į santaiką su Die
vu, todėl j ieškodami tų dalykų 
laikykimės Biblijos. Faktais su 
protu galima rasti išsprendi
mą visų klausimų liečiančių 
žmonijos likimą. 

Abraomui Dievas davė labai 
pastebėtiną pažadėjimą. Die-j 
vas pasakė: Tavyje ir tavo sė-L 
kloję bus palaimintos visos že-1Bezorva<u,,u 

mes giminės. I Moz. 12:1-3.j 
Bet Abraomas mirė neišvydęs i ^ Pr»e U. S. Route 20 
tų pažadų išsipildymo. Abrao- į v 

Jack Ganson-Kcrabinas, Sav. 
mas reiškia Jėzų. Dievas taip 
nupiešė planą žydų tautai kad I 
bus vienas galingas pasaulio j 

karalius ir bus paduotos visos i 
giminės ant žemės. Giminės 
reiškia visas Dievo sfktvėrimgs 
bus viena tauta, vienas tikėji
mas ir vienas Dievas ir <;9s 
karalius. Šitie pažadėjimai j-
vyks Viešpatyje. Gala. 3:16. 

Rašoma Biblijoj apie pasau
lio išganytoją. Protinga išvada 
yra kad Dievas yra nutaręs 
įtikint pasaulį ir išgelbėt žmo
nes iš mirties miego, bet ne iš 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
"Kur alus skanesnis" 

"Arielkėlė šiltesnė" 
ALUS, DEGTINĖ. VYNAS, 

UŽKANDŽIAI 

pragaro. £v. Jono 5:28-29. Pa
saulis dabar Dievui netiki. Be
veik du tūkstančiai metų lai
ko nuo pirmo Jėzaus čia buvi
mo ant žemės. Kuomet Viei-
pats ateis antrą karta ar ras 
tikėjimą ant ž^mės? Todėl tai 
faktrs kad pasaulyje visai ma
žai tų kurie tiki į Biblija, kad 
Dievo sunus buvo pasaulio at
pirkėjas ir kokis jpantįkis bus 
tarp pasaulio ir JĮptjovos. ,te-

.ssiis bus kr. ralius K išgelbėto-
ias iš šėtono vergijos. Skel
bia Wm. Shimkus, 1150 E. 76 
St., Cleveland, O. (Skelbimas) 

- 584 Eucild Aveuut 
Ant U S. Roule 20 

Ivazyjj Storus, Savininkas. 

W1CKLJFFE, OHIO 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

6824 Superior Av^. 
LIQUOR WINE BEER 

kur sustoju kitq miestų 
pravažiuojanti LietuviaL 

tielen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkes 

MES DUODAM IR IŠKEIČIAM EAGLE STAMPS 

The May Co's 
Basement 

'•f 

4 

AwJdkiaib KaUiiztucUi 
Ža vejanti 

Chesterfields 
Linksmų spalvų raudonos, ža
lios ar .rudos puikus Chester
fields! Švelnaus velveteen kal-
niqriais . . . tandžių ar palaidų 
stilių raglan rankovėm. Mie-
res 12 iki 18 panelėms ^ir mo
terims. Taipgi daug' kitu sti
lių. 

.04 
The May Co. Basement 

JAUNIKLIAMS ŠILTI VALKALA1I 

" r\ 
-v + * 

Mažiesiems Nauji 
Chenille Užvalkalai 

Kūdikių Plannellette 
Kimonos ir Užvaikai 

1.49 p° 39 
Visose m&giamose spalvose. 
Tinka Kalėdų dovanoms. — 
Mieros 2 iki 6 

P'i mr'i's *"""Vumais wros-
ttSs^rušies. Balti su- mėlyvn 
jr iu?.avu apvetliiojimu. 
. • 

The Mąy Co. figsement 
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Slevelando Lietuviai, But t Balsuoti Antral Lapkr.-Nov. 2 
* * * # * * 

Išrinkimas Frank J. Lausche Mayoru 
Reikalingas Clevelando Progresui 

Gabus Miesto Vadas—Įgijo Visoje Šalyje Vardą. 
Numažino ir Dar Mažina Taksus 

mįm&gmmmįm* 

Mavoras Frank J. Lausche 

Mayor Frank J. Lausche, 
tautinių grupių Clevelande pa
sididžiavimas, laimėjo tarptau
tini pripažinimą už savo inspi
ruojančiu karo meto vadovybę 
šiame dideliame kosmopolitiš
kame mieste. Suv. Valstijų 
Valdžia, kooperuodama su Bri
tu Karo Informacijos Ministe
rija, išrinko jį kaipo tipišką 
Amerikos mayorą atv&į&duoti 
Amerikos gyvenimą Bi4tų Sa
lų žmonėms. 

Savo drąsia ir inteligentiška 
v a d o v y b e ,  M a y o r a s  L a u s c h e  
padarė Clevelandą vienu iš ge
riausia tvarkomų miestų šioje 
:alyje. Jis nupirko miestui 
,'jratvekarių sistemą ir ją tinka-
aai sutvarkė. 

Jo agresyve finansine i. v ar
ka jo administracijoje, Cleve
lande numažėjo taksai nuo 
S31.90 iki $31.30, kuriuos mo
kama už šį metą. Kitą metą 
'"levelando namų savininkams 
taksų rata bus apie $30.50. 

Toliau Mayor Lausche dir i 
l>a numažinimui taksų namų 
savininkams iki $28.00 — pa
čios žemiausios ratos pastarų 
laikų miesto istorijoje. 

Kadangi Clevelandas yra žy
nius karo produkcijos cflitras, 
Mayoras Lausche sudarė Dar
bo Tvarkymo Komitetą, kuris, 
jo vadovybėje, išsprendė apie 
100 nesusipratimų tarp darbi
ninkų ir darbdavių ir veik pa
naikino karo meto industrinius 
streikus Clevelande. 

Jis veda miesto planavimą, 
praktišką programą prižiurėji--
TUO nesveikų, ir sudarė Demo
kratijos Praktikavimo Komite
tą sulaikymui rasinių nesusi
pratimu. Miesto reikalus ve
da teisingai ir ekonomiškai ne
žiūrint kainų kilimo ir suma
žėjimo virš 1,000 miesto valdy
bos fin-pauloju skai
čiaus 

Ateivis Slovėnų Kilmes 
Mayoras Lauscne yra pui

kiausias pavyzdis didžių Ame
rikos gyvenime progų. Jis yra 
sunus Slovėnų ateivių tėvų, iš
augo St. Clair-E. (J5th Street 
dalyje. Nuo paprastų tėvų vai
ko pakilo i žymaus šios šalies 
miesto vedėją. Jis mėgo tei
ses, todėl pasirinko advokatū
rą ir jos atsiekė. Pereitam ka
re jis tarnavo l'. A. Armijoje 
antru leitcnanl : ir advokato 
mokslą baigė "rvžęs iš karo, 
1920 metais. Vėliau tapo pro

fesorium John Marshall Teisių 
Mokykloje. Teismuose jis įgi
jo žymaus bylų vedėjo vardą. 
1932 m., Gubernatorius George 
White paskyrė ji Miesto Teisė
ju. Tame teisme jis įgijo gerą 
reputaciją, ir 1936 m. buvo iš
rinktas teisė.ju Common Pleas 
Teisme, kur ištarnavo iki 1941 
metų. Per kelis metus pirm 
to jis buvo raginamas kandi
datuoti miesto mayoro vieton. 
1941 metais paklausė tų ragi
nimų, ir laimėjo rinkimus pra
lenkdamas savo oponentą bent 
50,000 balsų dauguma — di
džiausia miesto istorijoje. 

Mayor Lausche davė Cleve-
landui gera valdžią. Jis pri
valo buti išrinktas vėl balsavi
muose Lapkričio 2. 

šeštadieni fio pietų, iš'City 
Club, tarp 12:30 iki 1:45, per 
radio stot j WGAR bus girdi
ma Lausche-Stanton debatai, 
paklausykit jų. 

U ŽS! RAŠYKIT 
DERVĄ 1944 M. 

GAUSIT 1914 KALENDO
RIŲ 

Netrukus ateis 1944 metas. 
Jųs Clevelandieeiai kurie dar 
Dirvos neskaitot, turit progą 
ją užsirašyti dabar vis už $2 
visam metui. Bet skubėkit tą 

i  padaryti nelaukdami • ilgiau, 
1 nes kitą metą Dirva gal bus 
pabranginta. 

Kurie dabar užsirašys, iki 
galo šių metų. gaus dovanų 
puiku sienini Dirvos kalendo
rių 1944 metams. 

_ ATNAUJINKIT. Visi senie
ji Dirvos prenumeratoriai at
naujindami savo prenumeratą 
už 1944 metus, taip pat gaus 
puikų kalendorių. Bet nevil-
kinkit, net šymet ir kalendo
rių sunku gauti. 

Dirvos ofisas atdaras vaka
rais iki 8 vai. Ateikit. Pre
numeratą galima prisiųsti ir 
paštu: 6820 Superior Avenue, 
City 3. 

L i t h u a n i a n  D i g e s t  
PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND. OHIO 

STALIN'S POWER POLITICS, IMPERI
ALISM AND AGGRESSION IN EUROPE 

AND ASIA 
Py Nathatl 1). Shapiro Brooklyn, N. Y. 

Žiuris Kalbėjo Biznie
rių Klube 

Musų veikėjas P. J. žiuris 
Spalių 20 d. kalbėjo "Business 
Clearance Club" nariams. Jo 
kalbos tema buvo "Baltic Sta
tes as a Testing Ground for 
the Atlantic Charter". Susi
rinkimas buvo Spanish Room, 
Hotel Carter. Ponas žiuris pla
čiai nušvietė Lietuvos ir Pa
baltijo šalių padėt] ir ių atei
ties klausimą kaip jis išsirutu
liuos iš šio karo. 

Žiurkių Naikinimo 
Vajus 

Cuyahoga Apskrityje užve
dama kova žiurkių naikinimui. 
Lietuviai namų ir biznių savi
ninkai privalo prisidėti prie to 
naudingo darbo išnaikinimui 
tų niekadėjų. Vajus žiurkėms 
naikinti tęsis nuo dabar iki 
Gruodžio 30. 

Skelbkit karą Žiurkėms — 
naikinkit jas namuose, skie
puose, garažiuose ir kieme. 

Lankėsi Vice Preziden
tas Wallace 

Clevelande lankėsi Suv. Val
stijų Vice Prezidentas Wallace. 
Antradienį, Hotel Hollenden jis 

i priėmė spaudos atstovus. Da
lyvavo ir Dirvos redaktorius. 

Ponas Wallace buvo paklau
stas ir apie likimą tų tautų ku
rias Sovietai savinasi, tačiau 
tuo klausimu jis pareiškė ne
gali komentuoti. Iš Maskvos 
konferencijos, pasakė, tikimės 
labai daug, bet kas išeis nega
liu pasakyt. Geriau žinosim ką 
Rusija mano ir daro kai sugryš 
p. Hull į Washingtoną, buvo jo 
trumpas paaiškinimas Į tai. 

MRS. JOHN T. DeRIGHTER 
išrinkta pirmininke Ohio Sav
ings and Loan League, moterų 
srityje, Ladies Auxiliary. Ji 
yra žrnona musų Lietuvio Jono 
T. DeRighter, per eilę metų 
tarnaujanti Lietuvių Taupymo 
ir Paskolos Draugijos įstaigo
je. 

VARDODIENIO POKILIS 
Antradieni, Spalių 19, 7 v. 

vakare, Keystone Cafe, 6607 
Wade Park ave., įvyko links
mas paminėjimas tos Įstaigos 
savininkės p. Agnės Kazakevi
čienės gimtadienio sukaktuvių. 

! Apie 9 vai. vakare prisirinko 
pilnutėlė vieta, apie pora šim
tų žmonių, kurie turėjo links
mą laiką toje "birthday par
ty". Valgė, dainavo, šoko ir 
draugiškai vaišinosi. Poniai A. 
Kazakevičienei visi linkėjo il
gų metelių ir gražaus gyveni
mo. Buvęs. 

JONAS ALEKNA, D i r v o s  
geras rėmėjas, savo darbavie
tėje Thompson Products, Inc., 
buvo apdovanotas atžymėjimo 
ženklu už nuoširdų darbingumą 
— tokį ženklelį gavo vienas iš 
keleto atsižymėjusių darbinin
kų savo departmente. 

Alekna taip pat savo darbe 
išrado tam tikrą patobulinimą 
kas pagreitino darbą ir sutau
po tukstančius valandų metų 
bėgyje, už ką kompanija įtei
kė jam piniginę dovana. 

BALTLMORkJE 
Ona Baltrukonienė išvažiavo 

j Baltimorę paviešėti pas savo 
dukterį Julę ir žentą Adv. Na-
dą Eastenius.^ 

RATION BOOK No. 4, ku
rią gavote, galit pradėti nau
doti. žali štampai geri nuo 
Lankričio 1. Senos knygutės 
mėlyni štampai dar geri iki 
Gruodžio 20. 

Povor politics is power flolitki, f 
whether played by saints or dicta
tors, and will ultimately be the 
cause of World War III. Each Am
erican must therefore ask himself 
the following: questions and try to 
find the correct answer as soon as 
possible: 

1. Why is the Soviet seeking 
slices of all of the six republic 
fronting on its borders? These re
publics are Finland, Estonia, Lat
via, Lithuania, Poland and China. 
The Soviets have seized (with Hit
ler's temporary consent) and now 
claim, Estonia, Latvia and Lith
uania, notwithstanding the non-ag
gression pacts which they made 
with these republics within less than 
one year before the seisure. ^ The 
Soviets also claim a good part of 
Poland (population 34,000,000 in 
1939) and slices of Finland. They 
also in possession of about 64,000 
square mile? of Chinese Mongolia, 
and now, while Japan is at China's 
throat, they are conducting a civil 
war and propaganda campaign to 
sovietize the balance of China with 
its population of 450,000,000. 

2. Does the Soviet, owning one-
sixth of all the land in this world 
and having the largest trained ar
my and the most valuable territory 
in the world, need these additional 
lands for self-defense or additional 
revenues? Who in Europe intends 
to attack Stalhi after this war is 
over? Germany, England, the U. 
S., Poland or Finland? Did his 
seizure of the Baltic republics, his 
partition of Poland and the land 
obtained through war on Finland 
delay the German invasion? 

3. Was the dissolution of the 
Comintern (organized for World 
Revolution—see "Mission to Mos
cow", pager 415 and 420) and Sta
lin's approval of the Atlantic Char
ter meaningless? It would appear 
so by reason of his foreign and im
perialistic policies, and his inter
ference with the local affairs of 
other nations, including the activi
ties of Earl Browder in the United 
States. 

4. Why are the communists com
plaining that China lacks democra
cy and food? Has Russia an abun
dance of either? If the lack of 
food in China is greater than in 
Russia, the Allies should send more 
food to China and less to Russia. 
Russia and China are both suffer
ing from lack of food, clothing, 
shoes and housing; and who dare 
to claim that Russia has more dem
ocracy than China! 

5. Why is Stalin, notwithstand
ing the German slaughter of mil
lions of Russians, so kind in his 
suggested peace terms to Germany, 
including a retention of the Ger
man boundaries, and so cruel to 
the six republics on his border? 

6. Does Stalin want a strong 
communist Germany and a weak 
China and decimated republican 
neighbors, and if so, why? 

7. Is there any difference be
tween Hitler's invasion of Denmark, 
his alleged reasons for the inva
sion and the rights of the Danes to 
their own democratic form of gov
ernment, and Stalin's action in the 
Baltic, except that Stalin guaran
teed the freedom and boundaries 
of the Baltic republics shortly be
fore his invasion ? 

8. Why did the American and 
Chinese communists complain about 
the extra-territorial rights in China 
(which we recently surrendered) and 
justify Russia's annexation of so 

much land in China, as well as Sta
lin's interference with the "domestic 
affairs of that country ? How do 
communists like foreign or domes
tic criticism of their domestic af
fairs? They should, therefore, 
stop interfering with the local af
fairs of other nations. 

9. Assuming that the Stalin dic
tatorship can be trusted, in spite 
of its imperialism, can we trust 
any other person, now unknown to 

us, who might succeed Stalin in 
the event of illness, death or others 
wise? 

10. Is there any time better than 
the present to respect the Atlžfntic 
Charter: to establish a World 
Court for the settlement of inter
national questions and boundaries; 
to form a League of Nations em
powered to preserve tFio p-.nce w 
the world, with Russia, England, 
China and the United States as the 
leading members; and to immedia
tely' stop all pL-wer politics, impe
rialism and aggression by all na 
lionfe and the denial of freedom or 
justice to any human being. This 
"One World" of ours cannot be half 
free and half slave, and we will: 

j 

net avoid World War III by aeting j 
like isolationists, appeasers or os-1 
triches. 

Boy Court Crier 

'̂4-. " 

THE PERISCOPE 
By ŠARŪNAS. 

Užsirašyki! 
MT Dabar. 

1944 metams 

RUSSIA and post-war Europe is 
ably discussed by Vera Mieheles 
Dean in Foreign Policy Reports.. 
No. 11. She notes the Russian de
sires to incorporate territory not 
her own and' says: 

"There can be no stable society 
of nations if each of the victorious 
great powers seeks* to capitalize on 
the common victory to aggrandize 
itself at the expense of smaller 
and weaker neighbors, or to inter
fere irresponsibly in their affairs. 
The Atlantic Charter attempts to 
create a safeguard against such 
developments, and its provisions 
against territorial aggrandizement 
and interference in the affairs of 
other nations are reiterated in the 
Anglo-Russian alliance of May 26, 
1942. It is therefore essentia! thalį 
those in all countries who are con
cerned about post-war reconstruc
tion should oppose territorial ag
grandizement by any one of the 
powers, including Russia, and in
sist that the problems created by 
the co-existence, side by side, of 
great and small nations should be 
adjusted through orderly processes 
of negotiations and mutual adjust
ment". 

Ill 

IN REGARD to the Baltic States 
Vera Micheles Dean says: 

"Following the outbreak of World 
War II, the Soviet government pro
ceeded to acquire air and naval 
b a s e s  i n  t h e  B a l t i c  c o u n t r i e s  
through mutual aid treaties. All 
three treaties declared that their 
realization did not affect the sov
ereignty or political and economic 
systems of the Baltic States. The 
mutual aid treaties were accompa
nied by arrangements designed to 
increase Russia's trade with the 
thee Baltic States. Less than a 
year later the Soviet Union invaded 
Lithuania on June 15. Persons op
posing the Soviet invasion were ar
rested or deported. On July 14 
and 15 the three countries, in 
'plebiscites' held under Soviet aus
pices, voted for the inclusion of 
theif territories in the Soviet Un
ion, after the leaders of opposition 
elements had either fled, been 
placed under arrest, or deported. 
The United States did not recognize 
Russia's occupation of the Baltic 
States, which are still officially re
presented in Washington. Spokes
men for the Baltic States in this 
country content that their people 
will never accept incorporation in
to the Soviet Union whose cultural 
and economic standards they regard 
as inferior to their own". 

Ill 
AT THE MOSCOW conferences, 

the Newsweek says, the American 

conferees will insist on an inter
national order under law. They 
don't plan to bring up boundary 
questions but if necessary will urge 
independence for the Baltic States, 
Finland and Poland. 

Ill 

THIS URGING, it seems, will be 
necessary, since the Pravda of 
Moscow published an outspoken 
editorial which made clear the So
viet Union's uncompromising posi
tion concerning its attitude toward 
the Baltic States, and upbraided 
members of the British and Ameri
can press which have suggested 
that the conference consider this 
question. 

"Everybody should know", the 
editorial said, "that the Soviet bor
ders cannot be a subject of discus
sion any more than, for instance, 
the borders of the United States 
or the status of California". 

Ill 

THE CRUX of the matter is 
the fact that the Baltic States are 
not within the Soviet borders. They 
were occupied by Russia through 
"predatory activities" (as Acting 
Secretary of State Welles said) and 
then by "devious processes" were 
forcibly incorporated into the So
viet Union. The entire affair was 
a shameful performance and no 
civilized nation should be proud of 
trampling down such peaceful and 
cultured peoples as the Baltic na
tions. However, Pravda, it seems, 
is not ashamed of anything. 

Ill 
BOTH President Roosevelt and 

Mr. Hull have repeatedly main
tained that our primary war ob
jective is the establishment of a 
world order wherein each nation 
is to retain its sovereignty. People 
are to exercise their fundamental 
right of self-government, and in 
freedom are to pursue what they 
believe is hapiness. This is the 
essence of the "Four Freedoms" 
and the very core of the Atlantic 
Charter. It is the hope of all 
small nations. 

ttt 

A STRAW in the wind is the 
purported note by Molotov to the 
United States and British govern-

.\. Kt-nninįr, 17. <>f Gorir. in-
town, Pa., who convened the U. S. 
Supreme court at the conclusion of 
its summer adjournment. He suc
ceeded T. Perry Lippit of Washing
ton, D. C., who is now in the navy. 

ments, in answer to their repres
entations. In this note, Molotov 
agrees, in principle, with the view 
that the re-establishment of Rus-
so-Polish diplomatic relations might 
be desirable . This is a departure 
from the previous Soviet stand of 
seeming the resumption of rela
tions with the present Polish gov
ernment in exile "impracticablo". 
However, Molotov reiterates th© 
Soviet notion that persons deportiA 
to Siberia from Eastern Poland 
are "Soviet" citizens and, as such, 
cannot get any medical or other aid 
from Polish welfare organization®. 
The Soviet government, is is knowii, 
takes the same stand with regard 
to Lithuanian deportees whom Lith
uanian Americans would' like to 
help. 
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• Portretai yra Puikiausia 

Kalėdoms Dovana 

F I N E  ARTS 
• PORTRAIT 

STUDIO 
1511 East 55th Street 

Kampas E. 55 ir Superior 

Aplankykit savo kareivį 
tarnyboje asmeniškai pa-
siunčiant jam savo photo. 
JOHN BOGDONAS, Mgr. 

JONAS G. 
P O I / T E H -

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

Turiu pilną apdraudę tos ru&ies 
darbų kontraktoriaus. 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 

Vyrams Rudenines 

Kaina metui vis $2 

V A I S T I N E  
-  L i e t u v i š k a  

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

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 S f. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas EN. 8918 

Pas mus rasite pilniausi, pasi
rinkimu VYRAMS ir VAIKI
NAMS vėliausių pavyzdžių ir 
spalvų kurios kožnam patiks. 

l i t  

FAIRFAX ir MERRIMAC 
Brands $2.95 - $3.95 

Skrybėlės 
KINGSLEY 

IR 
BARCLAY 

FASHION BRANDS 
$5.00 

Vvranm ir Vaikinams 
KELNĖS _T $3.95 

Didelis pasirinkimas vienodų spal
vų ir įvairių šiaip audinių. 

Nauji Rudeniniai 
Vyrams Kaklaraiščiai 

Paskiausių gražių marginių. 

65c ... .  2 už $1.25 

DYKAI 

Gražus Vvrams 

MARŠKINIAI $1.95 
Vienodų ir margų spalvų, taipgi 
grynai balti. Geriausios rūšies 
Broadcloth marškiniai, nešuntan-
čių spalvų. 

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

GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. 
čia galit iškeisti savo Stamp Books. 

THE KRAMER & REICH CO 
| 7010 Superior Ave Atdara Vakarai* 
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