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Argi tai Amerikos Lietuvių Konferenciją? 

pAVASARĮ, lietuvių spauda vienur-kitur kėlė surna-
* nymus sušaukti Amerikos Lietuvių seimą, kur butų 
nutarta įkurti tokia organizacija kurioje turėtų itilpti 
visos Lietuvių srovės stojančios už nepriklausomos Lią-
tuvos atsteigimą. Vieni buvo už tai kad tokis seimas 
butų tuojau sušauktas, kiti už tai kad pirma dar reikė
tų išdiskusuoti programas tokiam seimui ir jo sušauki
mo tvarka. 

Bet tokio seimo šaukimo klausimas -spaudoje buvo 
sustojęs. Tik štai, staiga skaitome daugybėje laikraš
čių pranešimą kad šaukiama konferencija Rugsėjo 2-3, 
Pittsburghe. Ir kas ją šaukia? Gi Amerikos Lietuvių 
Tavvba. Pajudino uodegą išgaišęs teliokas Gulėjo-
gulėjo padrikęs ir atgijo, tik ne nuo galvos, o nuo uo
degos. 

Apie A. L. Tarybą žinome tiek kad 1940 metų rude
ni lankėsi ji pas Prezidentą Rooseveltą ir buvo priimta 
labai palankiai Lietuvos išvadavimo atžvilgiu. Visi 
džiaugėmės tuo A. L. T. žingsniu. Bet musų džiaugs
mas neilgai tęsėjo. Ta savaime atsiradus organizacija 
nutilo, o jai vadovaujantieji žmonės per savo laikraš
čius puolė neliaujamai šmeižti Lietuvos Prezidentą ir 
niekinti kiek įmanydami Lietuvos vyriausybę, vadova
vusią kraštui nuo 1926 metų pabaigos iki bolševikų už
puolimo. Šmeižė ią, juodino, nei kiek ne mažiau kaip jų 
konkurentai iš Vilnies ir Laisvės. Tuo tarpu Taryba 
tylėjo, tik kartas nuo karto šūkteldavo lyg per sapną. 

Susilaukus nemaža kritikos iš šalies, nutarė paju
dėti ir pajudėjo pereitą žiemą New Yorke. Didžiausias 
to pajudėjimo įvykis — tai kad p. Šimutis pasibučiavo 
su p. Grigaičiu. Bučiavimosi garsas atsimušė Lietuvių 
spaudoje. Daug buvo komentarų tam įvykiui ir maža 
tebuvo girdėti apie Tarybos darbus. 

TA AB AR ji vėl sujudo, šaukia konferenciją. Norėjote 
visų Amerikos Lietuvių seimo, tai va mes, niekeno 

nerinkti, kviečiame visus kuriuos norime atvykti į mu
sų konferenciją ir palaikyti mus. Musų niekas nerin
ko, o mes tik rinktinius organizacijų atstovus teprisilei-
sime. Ir nustatė jie rinkimų tvarką, savotišką demo
kratišką: Savosios organizacijos renka būtinai po 3 de
legatus, o abejotino pobūdžio organizacijos tik po 1 de
legatą. Reikia, mat, turėti garantiją kad kas neišsišok
tų, kad kas nepareikalautų rinkti naujus Tarybos vadus 
ir nepašalintų sžtmozvSIfieus. 

Kviečiamieji gi būtinai turi atvykti, nes iki karo pa
baigos, girdi, gal nebus progos Amerikos Lietuviams su
sirinkti. ... Atsargumas nedaro gėdos. Jei tikrai kas 
pareikalautų Tarybos perrinkimo, tai va savųjų orga
nizacijų (o jų kiek norint galima prisitelkti tam reika
lui) po tris delegatus — ir tikra dauguma! Su jos pa
galba galima vėl išrinkti tuos pačius, galima ii* naujus 
kurie nesiskirtų nuo senųjų, pagarsėjusių Lietuvių vie
nybės ardytoju. 

KAS KĄ JRAŠO 

( Spaudoj e Pasidairius ) 
Rašo Vyt. širvvdąg. 
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pats Saliamonas neišnarplios. 
Pilietis (Darbininke) krau

na konferencijai politinio gal
vosūkio išsprendimą. Kitais 
žodžiais tariant, ta konferen
cija tai atpirkimo ožys negam
tinės koalicijos neveiklumą pEi-
dengti ir pateisinti. f 
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B ET gal nėra iš tos pusės pavojaus Tarybai. Kvies-
* dama konferenciją ji neįdeda dienotvarkėje kad ji 

leisis perrinkti. Greičiau sėdynės sutreškės, o Tarybos 
nariai nepajudės iš, jų manymu, labai onoravų vietų. 

Drauge, Naujienose ir kituose tų dvilypių srovių 
laikraščiuose nesiliauja koneveikę fašistų, o šiuo sugal
votos konferencijos atsitikimu p. Grigaitis su p. Šimu
čiu pasirodo didžiausi fašizmo gerbėjai. Kiti turi rink
ti delegatus, o jie patys, niekeno nerinkti, pasiskelbė va
dais, ir užsiminti nenori kad užleistų vietas kitiems, 
veiklesniems. Trejus metus išbuvę onoravose vietose, 
vien ergelius kėlę tarp Lietuvių, mano kad gali, nieko 
nerinkti, buti dučės, kaip Mussolini. 

Tarybos dienotvarkėje svarbiausias punktas — tai 
pamokyti demokratizmo visą pasaulį, pirmučiausia, ži
noma. Lietuva ir Lietuvius, pamokyti Lietuvius taip pat 
vienybės, kai]) subendrinti Amerikos Lietuvių jiegas, 
ir tt. 

Sau fašizmas, kitiems demokratizmas. Štai ką siū
lo A. L. T. ponai, visą laiką arde vienybę, niekina demo
kratizmą, kuždėjesi su Lenkijos agentais, dalyvavę su 
jais visokių konfederacijų projektų daryme, kaip su
pančioti Lietuvą su Lenkija, kaip atsižadėti Vilniaus 
krašto Lenkijos naudai. Pasibučiuokime, Lenkai, ir ei
kime iš vieno, o paskui kalbėsime apie tokį menkniekį 
kaip Vilnius. Juk tai nesvarbu, plebiscitas jo likimą 
nulems. 

Šita mintis juk ilgais straipsniais tam tikroje Lie
tuvių spaudoje gvildenama. Taryba turėjo pasakyti 
šiuo klausimu savo žodį, bet nepasakė. Mat, iki konfe
rencijos baugu pasisakyti. Kas kita po.konferencijos, 
gavus užgyrimą ir bendrą jos įgaliojimą. Jųs toki iš
mintingi ir darbingi kad mes pritarsime ką jusų gud
rios galvos sumanys ir ką jųs padarysite. O savieji (po 
3 delegatus nuo savųjų) kaip neužgirs, kaip neduos įga
liojimų! Jie tam ir kviečiami kad užgirtų ir pritartų. 

• 
A LBANIJA. galima spėti, bus pati pirmučiausia ®u-

ropoję maža valstybė kuri atsisteigs pasekmėje ali-
jantų invazijos Europon. Kaip atmename. Mussolini 
pirmiausia užėmė mažutę karalystę Albaniją, skersai 
Adriatikos jurą, pietuose nuo Jugoslavijos. Tai buvo 
raip sakant "paragavimas" kad galima karu laimėti, ir 
prijungė tą valstybę prie Ttalijos. Dabar, Italijos impe
rijai griūvant, Albanijai atėjo proga atsisteigti. Ji be 
abejo tuoj bus atstatytą. 

Viduriai Burzgia 
Nors negamtinės katalikų-

socialistų spauda užgniaužė 
sveiką katalikų liaudies ir va
dų kritikos balsą, tačiau, kaip 
kada prasprūsta viešumon vie-
nas-kitas kartus žodelis 
nesuprantamo ir niekur neiš
aiškinto Amerikos Lietuvių 
Tarybos neveiklumo. Vieninte
lis tos Tarybos darbas, kaip 
Dirvos redakcija anuosyk pa
stebėjo, buvo delegacijos apsi
lankymas pas Prezidentą Roo-
seveltą. Bet tada Taryboje 
oficialiai dalyvavo tautininku 
atstovas, p. Karpius. 

Rašytojas Vaičiulaitis stebė
josi kodėl ALT laiką "šimtme
čiais matuoja". Tokiu budu, 
nesistebime iš katalikų Darbi
ninke pareikštos Piliečio min
ties: "Siaulau kad Pittsburghe 
konferencijoje butų iškeltas ir 
svarstomas musų Tarybos va
dovybės sąstatas". Juk net 
socialistų Nauja Gadynė pasi
piktino ALT vadų "tempu" ir 
neveiklumu, pasirodžiusiu kon
ferenciją rengiant ir šaukiant. 

Kaip kada sveikas kritikos 
balsas pasirodo ir Wilkes-Bar-
re Garse. 

To neveiklumo, to pančio j i-
mo priežastis aiški: socialistai 
katalikams ne talkininkai, bet 
amžini sabotažnikai ir kriti
kuotojai (ypač Naujienos). To
kiu budu, jei katalikai pasirai
tę rankoves ką nors nudirbtų 
tai kreditas, musės ir sloniaus 
pasakėlės pavyzdžiu, neišven
giamai tektų ir nedirbantiems 
socialistams (jie meistrai ir 
visą kreditą pasisavinti). 

Išvada aiški: katalikų veik
los iniciatyva koalicijos pačio
je šaknyje varžoma, socialistai 
tik kritikuoja visomis pusėmis, 

sandariečiu vaidmens nei 

Angliakasių Būklė į 

Garse J. A. Karalius paduo
da keletą faktų kurie anglia
kasių padėtį kitoniškiau nuvai-
zduoja negu žinoma. Daugelis) 
Lietuvių, kaip žinoma, yra an
gliakasiai, todėl musų visuo
menei svarbu tuos faktus žino
ti. Sako, išdirbęs šešias die
nas savaitėje, angliakasis te
uždirba $160 per mėnesį. Per 

del' paskutinius penkis metus dar
bo dienas suskaičiavus, pasi
rodo, angliakasis uždirbdavęs 
tik po $15 savaitei. 

Tokiu budu, reikalav imas 
pridėti po $2 dienai išrodo pa
teisinamas. 

Dr. Vincas Pietaris 
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Musų Drama 
Nors kai kas yra pasakęs, 

"Lietuvių dramos lapai Ame
rikoje jau nukritę", bet gyve
nimas dar rodo dramatinio 
jausmo ir talento stiprumą. 
Pavyzdžiui, Naujoje Anglijoje 
dideliu pasisekimu keliose vie
tose vaidinta nauja Kun. F. 
Norbuto drama "Svastikos 
Vergijoje". j 

Mokytoja SeftUO Francesea, 
DuBois, Pa., sakoma paruošus 
High School mokiniams opere
tę "Saulutė". 

Scranton, tiirnyfti-
nės vėliavos pašventinimas, ką 
surengė Politikos Klubos. Tam 
tikslui suvaidinta P. Baltru
šaitienės p&rašytas veikaliukas 
"Sun aus Atsisveikinimas, iš
vykstant į kariuomenę". 

VIENŲ iškilmių metu Vo-
komisaras Kaune Cra

mer pareiškė kad "nesugryžta-
mai" praėję laikai kuomet Lie
tuvių vyriausybės, klausyda
mos "'blogų patarimų", dar ti-' 
kejusios susilaukti paramos iSį 
"Vakarų demokratijų". 

ši baidymo tema Vdkieeių 
laikraščių labai dažnai links
niuojama. 

Ar 

IŠTRĖMIMO KELIAS 
(J. Mikuckis) 

):u matei kaimai 
Kaip degė musų tėvyrtės? 
Baisi liepsna umai 
Apglėbdavo Nakvynės 
Vargšai netekdavo ir turto 
Tėvų ir protėvių senų 
Šimtmečiais tverto ir Įkurto.... 
Ten liko krūvos pelenų.... 
O ten maži vaikai 
Be tėvo ir be duonos.... 
G ten šalis, laukai 
Pavirto į dirvonus, 
Ten rauda pakelyj našlaitė, 
Netekus tėvo ir mamos. 
Nežino kur toliau jai eiti, 
Kas ją priglaus ir kas globos... 
Nakties tamsoj nelaukianti ryto, 
Tirštai prigrudę vežimus, 
Jie traukė vienas paskui kito, 
Palikę tėviškės namus, 
Laukus derlingus želmenų •— 
Į liūdesį tamsių dienų.... 
O iš šalių seni 
Sodiečiai sunkiai žengė 
Jie ilgesio pilni, 
Raukšlėtus veidus dengia 
Nusiminimas. Kur jie eina? 
Kur jie galų gale sustos? 
Ar jie išgirs tėvynės dainą? 
Ar jie ilgai svetur vaitos? 
Gal svetimi kapai 
Altajuj, prie Uralo^ 
Juos pasitiks šaltai, 
Sulauks kelionės galo.... 
Nepamatys daugiau tėvynSs, 
Už laisvę jos kovon nestos 
Kai spinduliai aušros a»uksinės 
Apšvies kėlius brangios tautos. 

(Tęsinys ii pereito nr.) 

Senpiles Ruškys, išgirdęs apie (Erdvi
lo trusą, nusiuntė jam į talką savo porą 
pulkų. Atėjo pulkas ir iš Krusuviškių. 
Žalioje girioje prasidėjo sunkus metai to
kiems kurie mėgsta gyventi svetimu dar
bu ir krauju. 

Gižų apielirikėje į pelėnus pairto plė
šikų pilaitė. Svirnaviečių ir Varnupių pi
lys, nors ir atstangiai gynėsi, tapo sude
gintos. Žiurio vienok negalėjo vyrai ras
ti, ir bylos apie išsimainymą neliko. Ypač 
šitos bylos kas sykis naujinosi, kada Erd
vilui, sugryžus namon, tekdavo ilgiau pa
sišnekėti su Skuču. Jisai nesislėpė tuo 
kad jam patinka jaunas plėšikų vadas. 

•—Na, tavo bendrams teko šiuo ruo
žtu vienas smūgis viršiaus negu šun, — 
kalbėjo sykį Erdvilas, sugryžęs į Norkūno 
pilį. — Stebėtina tiktai jog mes iki šiol 
negalim atrasti Žiurio. 

— Turėjo jį nugabenti į mano pilai
tę, «— tarė Skučas, — dėlto ir nerandat. 

— Na! Jau tai sykį mes jį vis rasim! 
— Vargiai! Mano pilaitė ne arti, tai 

viena; o antra, ir ne lengvai paimama. 
— Ne lengvai! Visos ne lengvai pa

imamos, o vienok visas paėmėm. Kad tik 
rastume. 

— Mano pilis ne iš šipulių, kaip kitos. 
— Ir kitos ne iš šipulių buvo. Var

nupių gana stipri buvo.... 
—- Ir Varnupius paėmėt? — paklau

sė, kaip matėsi^ truputį nustebęs Skučas. 
— O kas čia stebėtino? — atversda

mas atsiliepė Erdvilas. — Paėmėm! 
— Laimė jusų! Jeigu aš ten bučiau 

buvęs, nebutumet jųs jos užvaldę! 
— Norėčiau aš pažiūrėti kaip tu at

gintum pilį nuo manęs, — pasistatė Erd
vilas. 

— Kaip? Psileisk, pamatysi ! 
— Atiduok Žiūrį, tave paleisiu. 
— Mielai aš atiduočiau. Bet pats ži

nai kad Žiurys ne mano rankose. 
— Tai paliepk savo plėšikams atiduo

ti jį. 
— Kaip aš paliepsiu čia kalėjime bū

damas? 
— Duok ženklą. 
— Ženklu netikės. Sakys, nužudė ir 

ženklus iš nužudyto paėmė; kankinimu 
privertė išduoti ženklų žymėjimą. 

— Na, ar tu žinąs, tai viskas tiesa. 
Bet kaip gi padaryti? 

— Duokit man pasimatyt nors su vie-* 
nu plėšiku ir bus atlikta . 

— Hm! — numykė Erdvilas. — Pasi
šnekėti! Tai galima padaryti lengviau 
negu manytum, — kalbėjo Erdvilas, mąs
tydamas apie plėšiko žodžius. — Vakar 
vyrai paėmė du jaunu plėšiku ir norėjo 
jau nugalabinti kaip ir kitus, bet man pa
gailo jų, liepiau užlaikyti juos gyvus. Vie-
n3 iš jų, jeigu nori, aš atleisiu, bet matai, 
tada pulko vyrams reikės už jį užmokėti, 
reiks nuo jų jis išpirkti. 

^— Na! Apie tai ir kalbėti nėra ko,— 
sutiko ir Skučas. — Užmokėta bus. 

Sutarė Erdvilas su Skuču taip jog 
ant tų pėdų atsiųs vyrą pasišnekėti, kad 
galėtų rytoj jau keliauti kur jį siųs vadas. 

Kažin ką butų vienok pamanęs Erd-
jeigu jisai butų patėmijęs kaip gar

džiai ir paniekinančiai nusišypsojo Sku
čas, lydėdamas akim išeinant jį iš kalėji-
n*°". P Skučo net akys virė iš džiaugsmo, 
kuri jisai slėpė kiek galėdamas nuo Erd
vilo. 
^ - Jaunas plėšikas su savo. vadu gana 
ilgai šnekėjosi ir po pašnekai pasileido 
stačiai į rytų šalį per girias. Nors Erd
vilas ir draudė, vienok pulko vyrai ilgai 
sekė vado pasiuntinį, vildamiesi nors kiek 
atsiminti kur jo priestotis. Bet plėšikas, 
girios paukštis, ir nepasergėtas mokėjo 
mėtyti savo pėdas. Ir mėtė. Beveik iki 
pačiam Nemunui ėjo jisai vis į rytų šalį, 
Čia gi staiga pasuko į žiemius, šito ne
matė ir nesusekė Erdvilo vyrai ir sugryžę 
namon su nusistebėjimu vieni kitų klausė: 

— Argi ištikrųjų Skučas butų iš ana-
;pus Nemuno? 

— Et ir jųs navatnėliai! — nutrau
kė jaunus vyrus senyvas Akelis. — Jeigu 
plėšikas eina į rytus tai manyk visada jog 
jam reikia eiti į vakarus. 

— O kur gi čia jis galėtų vakarų pu
sėje prisilaikyti-? r- užmetė Katilius, vie-

A N T A S 
nas pulko vyrų. — Girios čia eina nepla* 
čiai ir visos dabar iškrėstos.... 

— Taigi matai koks jis vylus. O jau 
jeigu vakarų šalyje nėra kur jam laiky
tis tai rytų krašte nėra nei ko jieškoti. 

— Kur gi tavo numanymu gali buti 
gūžta tokio paukščio kaip Skučas? ne
siliovė Katilius. 

— O aitvaras jį žino! 
—Na, velnias gal ir žino, bet tu? • 

jau erzindamas Akelį kalbėjo Katilius. 
—- Aš ne aitvaras tai aš ir nežinau, —• 

ramiai ir lėtai atsakė senis. 
Tuo tarpu, sutemus, kalėjimo šešėly

je, ties jo langu, stūksojo kokia ten esy
bė. Dievai žino iš kur ji atsiradus. Sto
vėjo ta esybė didelėje atsargoje, nes kaip 
tik pakilo Akelis kad eitų į tą kraštą, ta 
esybė išnyko vienoje akimirkoje. O se
nis turėjo ką nors patėmyti. Jis stačiai 
nuėjo į tą vietą kur buta esybės. Nusekė 
jisai ir toliau. 

— Visur mėnesiena, — niurnėjo jisai 
sau po nosia, — jeigu butų šita žmogysta 
kur nors kitur ėjus, ir aš ir kiti butume 
patėmiję. Ji galėjo tiktai Erdvilo nam# 
išnykti, pasislėpti. Ne kitaip! Bet kai 
gi tai galėtų buti? — klausė pats sa
vęs senis. — Argi tai mergaitė kokia? 

Senis Akelis tą naktį prieš visus sa
vo papratimus nakvojo ne viduje, tiktai 
ant kuoro. O po teisybei ant kuoro nuėjo 
jisai ne nakvoti tiktai saugoti ar nepasi
rodys ir vėl ta žmogysta ties kalėjimo lan-
gu. 

Erdvilas ne sykį lankė Skučą jo ka
lėjime. Porą sykių su juo kalėjime buvo 
ir jo sesuo, Žvingilė, pažiūrėti koks t aft 
plėšikų vadas. 

Bet ar galėjo tikėtis Akelis jog jis 
ties Skučo langu pamatys Žvingilę ?! 

Kaip tiktai aptilo visa pilis, apimta 
miego, praviro Erdvilo namo durys; per 
duris šmėkštelėjo Žvingilė, kurią pažino 
ne tiktai iš ugio bet ir iš blizgančios auk
su pakaklės-vainiko. Nors ir manė ji jog 
niekas jos nemato, vienok atsargumui ji 
vis tik tuoj puolėsi į užtemdintą trobomis 
vietą ir trobų paunksniu slinko prie kalė-
jimo. . „ . 

Ilgai mergina šnekėjosi su Tplėšikų va
du, bet ką šnekėjo, negirdėjo niekas. Ake
lis nedryso nei pasirodyti. Jis jautė jog 
iš tokių paslaptingų pašnekų jaunos mer
gaitės su plėšiku negali išeiti gero, bet kiš
tis į kunigo šeimos darbus buvo pavoiin-
gas dalykas. 

Praslinko taip savaitė, antra, o iš pa
sikalbėjimo Skučo su paleistu plėšiku ne
buvo girdėti jokių pasekmių. Kažin iš 
kur ir kaip, tarp Norkūno pilies gyvento
jų pasklido kalbos kad pas plėšikus Žiurio 
nesą. šitie paskalai daėjo ir iki Erdvilo 
ausų. 

— Ar stai teisybė ką pas mus kalba, 
jog sveikas mane tiktai vilioji? — klausė 

'Erdvilas Ekučo, inėjęs į kalėjimą ir išpa
sakojęs išgirstą nuo pulko vyrų žinią. 

— Nei aš patvirtinti, nei užginti" ga
liu, — ramiai atsiliepė plėšikų vadas. —*• 
Aš nieko nežinau. Kada kalbėjau su sa
vo vyru tai Žiurys dar buvo gyvas ir bu
vo mano pilyje. 

— Už jį tu man savo fHfvasčia atsa
kysi! -- užriko Erdvilas išeidamas iš ka
lėjimo ir trinktelėjęs durimis, kurias už
rakino didele ir stipria spyna. 

Jausdamasis apgautu, Erdvilas įpy
kęs ryžosi kratyti girias ir naikinti plėši
kų veislę. Jis tikėjosi kur nors atrasti 
nors Žiurio pėdsakų ir gauti žinių apie jo 
likimą. Tiktai išreto gryždavo jisai na
mon pasilsėti truputį, permainvti drabu
žį ir pasiimti maisto. Bet veltu buvo Er
dvilo trusas, sugautieji plėšikai nieko jam 
negalėjo pasakytu apie Žiūrį. Ar tai jie 
slėpė, ar ištjkro ir patys nežinojo, nega
lėjo 'to suprasti nei akylas ir klastus Ake
lis. 

. Per rugpjutę Erdvilas su pulko vy
rais sugryžo į pilį poilsiui. Pulko vyrai 
parnešė daug naujienų, tiktai neparnešg 
dar jokios žinios apie paimtą Žiūrį. 

fBus daugiau) 

•ARKLIAI Amerikos ukėse pradėjo mažė
ti nuo 1915 metų ir mažėjimas jų skaičiaus kas 
met pasikartojo. 1915 metais buvo 21,431,000 
arklių ukėse, fgi 1942 metais — 9,678,000. 


