
4 D I R V A  

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

TZATALIKŲ dienraštis Draugas chuligano drąsa pra-
*** dėjo lyginti tautininkus su komunistais, vien už taį 
kad tautininkai pasakė teisybę ką jie mano apie tą ta
rybininkų konferenciją, kurią Draugo redaktorius su
sitaręs su cicilikų vadu Grigaičiu Pittsburghe rengia. 

Draugo priekaištai apie Dirvinių ir komunistų uni
ją — tai paskutinio nedorėlio pasielgimas, su teisybe 
nesiskaitymas, skleidimas melų nekaltų katalikų tarpe. 

Draugo vadai drysta smerkti mus už tai ką mes 
NEpadarėme, bet tuo pačiu reikalauja kad mes užgir-
tiime tą ką jie PAdarė — jų susibučiavimą su socialis
tais, kuo ir dori katalikai šlykštisi! 

Draugas ir jo redaktoriai susidėjo su komunistų tė
vu Grigaičiu, monopolių daužymo "garbe" apvainikuo
tu trukšmadariu, kuris per visą savo Amerikoje gyve
nimo laikotarpį atsižymėjo katalikybės niekinimu, ku
nigų pajuokimu, bažnyčių terliojimu. ' 

Koks skirtumas tarp komunistų ir socialistų, m 
kuriais pastarais Draugo redaktorius p. Šimutis susi-
buciavo ir sudarė uniją, kai mums tautininkams prime-
tinėja tai ko niekad nebuvo, nėra ir nebus? Krikščio
nišku požiūriu, tokia vieša melagystė, artimo šmeižimas 
ir apjuodinimas, paslėpimui savo piktų darbų, yra ar
šiau pikčiausios nuodėmės! 

* * * 

Eikime dar toliau. 
Pakalbėkhne atvirai kas ištikro su feoimmfstais vei

kė Lietuvai pražūtį užtraukti — tai vis to paties Drau-
£0 ideologijos žmonės, ir tų žmonių politiką, jų darbų 
tąsą matome čia Amerikoje vykdant Draugo redaktorių 
ir jo kamarotus. 

ŠTAI: 
Ne tiek cicilikai kiek krikdemų aukštieji vadai Lie

tuvoje laukė Sovietų raudonosios armijos į Lietuvą at
einant — vildamiesi bolševikų pagalba prašalinti tau
tininkus nuo Lietuvos valdymo, o su komunistais pa
flirtavus, gauti Lietuvos valdžią į savo rankas! 

Kada Sovietų armijos inėjo j Vilnių, Lietuvą oku
puojant .1940 m. Birželio mėnesi, yra liudininkų jog Lie
tuvos krikdemų vadai. Kunigas Krupavičius ir Kunigas 
Šmulkštys buvo matyti Vilniuje raudonais marškiniais 
apsivilkę, rodą bolševikams savo prielankumą ir reiškią 

Apie Tautininkus ir 
"Tautininkus" 

jiems draugiškumą. Kada kiti Lietuviai bėgo nuo tos 
raudonosios plėgos į svetimas šalis, tiedu kunigai del
nais trynė kad taip "lengvai" atsikrato tautininkų val
džios, ir dar labiau atplėtę raudonais marškiniais ap
temptus savo pilvus, džiaugsmingai šypsojosi kai Kal
mukai ir Mongolai okupavo Lietuvą Maskvos įsakymu. 

Bolševikai jų neareštavo ir neištrėmė į Sibirą — 
matomai, jie buvo tinkamiausi pasitarnauti Maskvos 
šnipams išrankioti ir ištremti bei nužudyti geruosius 
Lietuvos žmones. Gal kada paaiškės iš kur bolševikų 
šnipai gavo sąrašus ištrėmimui ir nužudymui reikalin
gų žmonių.... 

Kitas gyvas faktas: tasai atsibastėlis, neva kata
likas Gabaliauskas, kuris Amerikoje krikdemų ir politi
kierių kunigų finansuojamas kad daugiau ir šlykščiau 
niekintų Lietuvos Prezidentą A. Smetoną, taip pat bu
vo nubėgęs į Vilnių ir prie Sovietų komisarų sukinėda
masis, jieškojo progų, jų globoje, užsidėti Vilniuje di
delį biznį ir patapti Lietuvos kapitalistu. Tik pajutęs 
kad komunistų planai tokių biznierių nereikalauja, įsi
kibęs į savo žmonos sijoną laimingai galėjo atsibaladoti 
čia Lietuvių vienybę griauti, gerus žmones šmeižti. 

Drauga tai kas čia pasakyta, be abejonės, apšauks 
"šmeižimu" "garbinki! žmonių". Tačiau, yra gyvų žmo
nių kurie tą matė savo akim. Tuli jų randasi Ameriko
je, daugybė liko Lietuvoje, šimtai jų išliks gyvi, kurie 
laikui atėjus liudys tautai kas buvo jis išdavikai. 

\7IENYBĖS redaktorius Juozas Tysliava, Gegužės 30 
v Brooklyno tautininkų konferencijoje pasakė, vos 

diena prieš tai sugryžęs iš Bostono, kad jis matęsis su 
p. Bagočium. kuris buvo gavęs iš Grigaičio grasinantį 
laišką susiljykyti nuo agitavimo už šaukimą Amerikos 
Lietuvių bendro seimo Lietuvos gelbėjimo reikalais, nes, 
anot p. Tysliavos, Grigaitis tikrinęs tame laiške p. Ba-
gočim jog "į seimą atvažiuos Karpius su Smetona ir sei
mą užvaldys". * 

Ta cicilikų baimė sulaikė nuo šaukimo visų Lietu
vių seimo; tos priežasties delei Grigaičiui pavyko pri
kalbinti katalikus rengti tik savo siaurą tarybininkų 
konferenciją — ir keista dabar kad pats p. Tysliava ba
ra tautininkus už nedalyvavimą toje konferencijoje, ku
ri, ji§ gerai zino, nutarta rengti grynai tarybininkų 
savai politikai, tautininkus aplenkiant. 

Keista ir šitas faktas: Tarybininkai esą nesiuntė 
niekam bendro kvietimo į konferenciją vykti. Tuomi 
mat norima pateisint kodėl buvo ignoruota Lietuvai Va
duoti Sąjunga. Vietoje bendro kvietimo, kiekviena ta
rybininkų klika — katalikai, socialistai, ir sandariečiai, 
kvietimus atlikinėję kas sau, tarp savo srovės ištikimų 
žmonių. Taip tai nebuvo kam kviesti tautininkų, vie
toje to, Tarybos vadas Šimutis apkrikštijo liaudininkus-
sandariečius "tautininkais", neva įrodymui buk ir tau
tininkai prisidėjo, ir tą "krikštą" Sandaros redaktorius 
Vaidyla mielaj priėmė; mat, tautininko plunksnom ap
sikaišius daugiau biznio (žiur. Sandara, nr. 33.) 

Kadangi toks kvietimas j konferenciją yra naujo
viškas, aišku tos trys klikos nori išbandyti savo jįegas, 
kuri daugiausia atstovų joje turės. 

Keista tik kad delegatų cenzorium paskyrė Grigai
ti, tą monopolių daužymo gadynės "narsuolį". 

Draugui pavadinus Sandaros 
redaktorių "tautininku", tas 
pasijuto išbudęs lyg iš sapno 
kuriame glamonėjosi su kokia 
gražuole, ir pacitavęs ką Dr-
gas pasakė, užbaigia: "Klausi
mas ištikro įdomus ir vertas 
plačiau panagrinėti". 

Na tai panagrinėkime. 
Draugas pasigiria radęs sau 

talkininkais Sandaros vadus, 
ir jų tarpe pirmuoju pastoto 
M. Vaidylą, sandariečių "dva
sios vadą" ir sako, "Musų ma
nymu, jie atstovauja tikruo
sius Amerikos Lietuvių tauti
ninkus. Tuos tautininkus su 
kuriais katalikai dirbo pirmo
jo pasaulio karo metu — T. 
Naruševičių, B. Balutį, P. Nor
kų, J. O. Sirvydą ir daug kitų. 
Sandara ir sandariečiai — tai 
yra jų palikimas. Todėl, kaip 
anais laikais taip ir šiandieną 
katalikai dirba Lietuvai lais
vinti darbus bendrai su tau
tininkais". 

šis pareiškimas p. Vaidylą 
tikrai pastate kaip septintame 
danguje. Tas žmogelis pasi
juto ne tik sandariečių "dva
sios vacjas" bet net ir tauti
ninkų diktatorius; Vargšas, to 
nežinojo iki Draugas jam akių 
neprakrapštė I % 

Buti Įpėdiniu ko ko o Balu
čio tai yra didelė garbė! 

Pažiūrėkime betgi faktams i 
akis. Tuos tautininkus kuriuos 
Balutis, Norkus, Sirvydas ir ki
ti atstovavo su katalikais dir
bant už Lietuvos nepriklauso
mybę ano karo metu, sandarie
čiai galutinai paneigė, kaip ir 
patį Balutį ir Sirvydą ir kitus, 
porą ar trejetą savo seimų pa
gret priimdami savo platforma 
Kauno valstiečių liaudininkų 
programą. Su 3926 metų Lie
tuvoje perversmu Sandara — 
organas ir organizacija — nu
sviro kairėn visai, išmetant iš 
organizacijoj J. O. Sirvydą, 
Dr. K. Drangeli, K. S. Karpių, 
ir paneigiant patį Balutį. Ki
ti tautininkai iš Sandaros pat-
tys išstojo. Sandara liko gry
nai valstiečių liaudininkų at
stovė Amerikoje. Kada p. Vai
dyla, socialistų šulelis, iš Nau

jienų perėjo redaguoti Sanda
rą, nuo to laiko Sandara ir jo 
klausantieji sandariečiai visai 
atsitolino nuo tautininkų, V#ir 
dyla gi visą laiką bernavo Gri
gaičiui patarnaudamas jam ir 
SLA valdyti, kad ta organiza
cija daugiau neatitektų į tau
tinės srovės žmonių rankas, ir 
Amerikos Lietuvių Tarybojej •• 
gelbsti Grigaičiui manipuliuoti 
katalikus. Katalikai liko trys 
prieš šešis tarybos atstovybėje, 
nors finansiniai ir visuomenės 
daugumo atžvilgiu neša visą 
naštą ant savo pečių. 

Be abejo, su p. Vaidylos pa?-
galba Grigaitis pagrąsino ka
talikams nesidėti su tautinin
kais, nes cicilikai pasitrauksią 
iš tarybos, o tada, likę vieni su 
tautininkais, , katalikai butų 
"pasmaugti". 

Taigi, Draugui patartina ne-
1 apsigauti besidžiaugiant sah-
dariečiu Vaidyla kaip "tauti
ninkų" atstovu ir p. , Balučio 
Įpėdiniu. ' 

Kaslink p. Vaidylos džiaugi
mosi kad jis apšauktas tauti
ninku, štai ką pasakome: 

Mes žinome kad bolševikai 
visokiausiais svetimais vardais 
apsimetę prigaudinėja Lietuvių 
visuomenę. Nejaugi dabar p. 
Vaidyla Įsilindęs į tautininko 
kailį pradės bolševikų amatu 
verstis ? 

Ponas Vaidyla vienas tų ką 
visą laiką ardė visas pastangas 
Įvesti tautinėje srovėje susita 
rimą, kas buvo bandoma dary
ti jau nuo 1934 metų. Jis at
stovauja organizacijai iš šim-
telio-kito narių, todėl negali 
turėti jokių pretenzijų į tauti
nės srovės vadus, dar labiau 
neturi teisės atstovauti tauti
ninkų. 

/ / / 

Dr. Vincas Pietaris 

 ̂L G | M A W T  ̂
(Tęsinys iš pereito nr.). 

Teks Pasibučiuoti! 
Įdomu kaip musų katalikai 

susitaikys su cicilikais pradė
jimui savo konferencijos Pitts
burghe. Praeityje, už Lietu
viškų konferencijų ir seimų 
pradėjimą, kur dalyvaudavo 
maišytos grupės, kildavo net 
karštų ginčų ar pradėti posė
dį su malda ar be maldos. 

Dabar, ar katalikai nusileis 
cicilikams ir pamynę savo prin
cipą atmes maldos klausimą, 
ar jie spirsis pradėti su malda, 
savo papročiu, ir privers cici-
likus stotis ar klauptis ir kal
bėti maldą, prieš cicilikų be
dievišką niiižstatymą ? 

Išeitis iš to pasiūloma, štai 
kokia: vietoje maldos ir vie
toje ne-maldos, katalikams su 
cicilikais pasibučiuoti. 

DARIUS IR GIRĖNAS 
(Iš dainų apie Darių ir Girėną, kai 
jos buvo dainuojamos Lietuvoje, po _* 

žuvimo ir parvežimo į Lietuvą jų 
lavonų palaidoti.) 

Vakar juokas mus kuteno, 
Linksmo veido šypsena, 
Šiądien skamba liūdnas aidas, 
Verkia motina sena 

Už Atlanto vandenyno, 
Prie tėvynės Lietuvos, 
Žuvo Dirius ir Girėnas — 
Liūsta širdis mus tautos.... 

Augalotos miške pušys 
Ralba-šneka paslapčia, 
Klausinėja viena kitą 
Kas užmigo amžiams čia.... 

Laukė tėvas Nemunėlis, 
Laukė Neris, Dauguva, 
Ir Šešupė, ir Dubysa — 
Laukė visa Lietuva. 

Ir sulaukė minių minios 
Parskrendant, juos lėktuvu: 
Nusileido jie ties Kaunu — 
Ir iškėlė du grabu.... 

Verkė minios tų didvyrių, 
Verkė giminės, draugai, 
Juos į amžinastį leido, 
Graudžiai gaudė jiems varpai. 

Oi kaip skauda, gelia širdį — 
Gaili kožnas Lietuvi — 
Kad jau Dariaus-Girėno 
Niekad daugiau nematys.... 

(Prisiuntė Adelė Karpa.) 

Kada jam atvedė žirgą, Erdvilas ap
sirengęs išėjo iš vidaus, metė akim į pilį, 
į tą apygardą ir .tarė į susirinkusius -Vy
rus : 

•*- Aš joju ilgam. Loki! tavo ir Ake
lio valiai palieku pilį ir visa kas pilyje ir 
aplinkui yra gyvo ir negyvo- Jeigu ne-
grysiu namon po dešimčiai metų ir neduo
siu jokio gando tai žinokite jog manęs gy
vo nėra ir darykite su pilimi ką nori, o 
geriausia,^ paveskit ją Senpilės Kuškiui. 
Dabar likit sveiki! 

Ir pirm negu vyrai spėjo ką atsakyti 
pilies valdovas buvo jau už vartų- • 

— O Žvingilė ?.... buvo beklau-
siąs Lokis-

— O su plėšikais? — išsitarė Elnytis. 
Bet jau šitie šauksmai pasklido tada 

kada Erdvilo žirgas lėkė per lauką, neš
damas savo valdovą į pietų šalį. 

Vyrai susirinkę ties perkaso tiltu be
vilti ngai ir lauksčiai žiurėjo į jojantį val
dovą. 

Tuo tarpu jų užpakalyje pasklido rik
smas: 

— Užkankino! užkankino! Uhu! hu! 
Tai rėkė Kurpė, verkdama ties atriš

ta ir apalpusia Žvingilė. 
I Kurpės riksmą iš stubų išbėgo mer

gos ir moterys, nuo tilto atėjo vyrai. Pa
kilo baimė del žvingilės. Šeimyna, nete
kus valdovo, visą savo viltį dabar sudėjo 
į likusią kunigytė, nors tas" truputį ir ne
sutiko su Erdvilo įsakymu. Bet viena: 
širdis rie visada klauso išminties, o antra, 
ir aršiausia nesantaika tarp brolių ir se
serų dažniausia su laiku išdyla. Kaip ten 
buvo taip, bet kana to jog visų aipinama 
žvingilė po valandėlei pravėrė akis ir pa
prašė gerti-

Kurpės džiaugsmas buvo neišpasaky
tas, kada ji pamatė jog jos mylima kuni
gyte gyva. 

— Kur brolis? — tarė atsipeikėjus 
truputį Žvingilė. 

— Išjojo! — paskubino atsakyti Lo
kis. - Ilgai negryš! — pridėjo ištyko. 

— Aldona! — šuktelėjo pasilsėjus dar 
valandėlę kunigytė. — Vesk mane i gry
čią. 

Aldona buvo dabar jau visai atsipei
kėjus ir išgirdus kunigvtės žodžius, kaip 
kūdikį ją paėmė į glėbį ir-nunešė į vidų, 
kur paguldė į lovą. 

—; Tu tiesą kalbėjai! — kuždėjo jai 
nusiminus kunigytė. — Negerai padariau 
kad neklausiau tavęs.... 

•Aldona atsakymo vietoje nubraukė 
nuo kunigytės veidų ašaras ir atnešė šilto 
pieno ąsotėlyje jai gerti. 

— Gerk! — skatino ji jauną savo ku
nigytė, glostydama jos galvą. — Apsilpai 
labai. Pasidrūtink pirma, o paskui pasi
šnekėsim .... 

.— Ar brolis labai supykęs ant manęs 
išjojo? — klausinėjo po valandėlei Žvin-
gilė. 

— Nemačiau aš jo išjojant. Tiktai 
taip manau jog ne taip piktas kaip buvo 
išpradžių.... 

Žvingilės veidas visai nušvito ir ji su 
paskubiu paklausė: 

— Delko tu taip manai? 
— Išsykio jis liepė tave pririšti ir sar

gą ties tavim pastatyti, kad niekas nedry-
stų nei arti prieiti. Suvis taip kaip apsi
ėjo prieš Lauro nužudymą. O išjodamas 
apie tave nei žodžio neištarė nei pik
to žodžio..:. 

Žvingilė dabar atsiminė jog ji nuo 
brolio niekad iki šiol negirdėjo jokio ne 
tik pikto bet ir rustaus žodžio.... Atsi
minė jog ji pati kalta visame, ir graudu 
jai^ pasidarė neišpasakytai. Ašaros ėmė 
pačios ristis per veidus. Ilgai verkė mer
gina. Bet viskas turi galą; ir jos verks
mas pasibaigė. Beverkdama užmigo. Pa
budus jau po pietų, pasijuto daug stipres
nė esanti. Pati nuėjo į brolio gryčias, kur 
rado jo mylimą sakalą, nelesintą nuo va
kar djenos. Iš ten nuėjo į svirną, kur ant 
sienos rado kabantį motinos sidabrinį sei-

Tėvo kilpinis'čia jau kabojo. 
_  — O t  v i s i  m a n o  g i m i n ė s  d a b a r !  —  t a 

rė mergina liūdnai ir nusinešė tuos daik
tus į savo kambarėlį. 

• t # žvingilės būdas nuo tos dienos stip
riai atsimainė. Išnyko giesmės, ką pirma 

skambėjo kur ji pasisukdavo, išnyko nuo 
jos veido linksmybė. 

Erdvilas išjojo iš namų pirmiausia 
atlankyti savo giminietį, Senpilės Ruškį. 
Taip manė ir visa Norkūno pilies šeimy
na, kad jis ten jos, nes senas Ruškys nei 
į medžioklę, nei į kovą neskubus, o mėgs
ta vaišinti, mėgsta jaunus vyrus pas save 
rinkti. 

— Priims ir mane, — pamanė sau Er
dvilas ir patraukė į Senpilę. 

Krusuviškyje sėdėjo kitas nors ir to
limas Erdivlo giminė, taipogi Ruškys. Ir 
šitas ne ką buvo jaunesnis už Senpiliškį, 
ir taipogi aptingęs, kaip anas. Pas jį ry
žosi užjoti Erdvilas, kad duoti žirgui pa
silsėti ir kad apmąstyti kas toliau daryti. 
Nėra ko nei pasakoti jog Ruškys priėmė 
vyrą maloniai. Diena ir antra pralėkė 
kaip viena valanda, Krusuviškių gyvento
jams. Erdvilas, stiprus vyras ir pratęs į 
visokius kareiviškus žaislus, atgaivino ir 
sujudino visus pulko vyrus. 

— Tai kad tu butum pas mus! — kal
bėjo ne vienas Ruškio vyrų. 

— O ir ištikrųju, — tramdė ir pats 
Ruškys, — pabūk pas mus ilgiau. 

.Erdvilas vienok nesiryžo Krusuviš-
kiuose pasilikti. Jam taip rodėsi Jog čia 
bus vistiek ką ir likus namie. Kęst', skurst 
visą amžių be galo, be naudos ir sau ir ki
tiems. 

— Gyventi ilgą amžių be vilties kada 
nors pamatyti linksmybę ir džiaugsmą ne
verta, — manė sau vaikinas. — Kas iš to
kio gyvenimo? Ot nukeliausiu ten kur 
nors į pietų šalį, kur piktas Gudų kuni
gaikštis Romanas plėšia musų svietą, ten 
arba galvą padėsiu ir umai pabaigsiu savo 
vargus, užstodamas savo viengenčius, ar
ba atsižymėsiu, įgysiu garbės ir jausiu 
linksmybę, kad ir, aš dar kam nors atne
šiau naudą, užstojau nekaltą, draskomą 
viengenti ne brolį, ne seserį, bet vis 
tik savą žmogų.... šita mintis gal vis 
tiktai mane šiek-tiek suramins. O gal 
tarp svetimų užsitarnausiu, jog mane pri
ims už brolį, už giminę.... 

— Ne, neliksiu čia! — paantrino ap
mąstęs viską vyras. — Čia papjaus mane 
laukstumas, širdgėla..., 

Labai ant jo užsipuolus ir vyrams ir 
šeimininkui, kad jis liktųsi, Erdvilas atsi
minė apie tai ką jam sakė Skučas, jog jo 
pilaitė ant Vygrių ežero salos. Ir dėlto 
išsitarė jog liktis čia negali, nes turi dar 
pabaigti su vienu plėšiku kurio gūžtą su
žinojo. 

— Tai ir mes su tavim! — sušuko 
Krusuviškių pulko vadas. 

— Ir mes! — šaukė visi, o tarp jų ir 
Radusis ir Domeika, tiedu jauni, stiprus 
vaikinai, apie kuriuos žinome iš anksčiau. 

Tokiu budu netikėtai Erdvilas prieš
akyje pulko vyrų išjojo iš Krusuviškių pi
lies, Vygrių ežero link.. \ : ' 

Radušis ir Domeika ištikrųjų nepri
gulėjo į Ruškio pulką. Jiedu nepersenai 
atkeliavo iš Alytaus, atnešdami užprašy-
mą Ruškiui atlankyti Alytaus valdovą įli-
jų dieną. Atlikę šitą pasiuntinystę jie, 
kaip Erdvilas, ryžosi jieškotis kur jiems 
kaipo kareiviams butų daugiau darbo ir 
pelno. Menkas, tartum, žygis Skučo pilį 
paimti vis jau jiems išrodė darbu, palygi
nant su bereikalingais jodinėjimais iš pi
lies į pilį pasiuntiniais. Tat įite taip no
riai ir pristojo prie Erdvilo. • " 

— Sunku bus tiktai surasti ant kurios 
salos ta pilaitė, — prakalbino Erdvilas 
prijojus nepertoli nuo ežero. — Ar nenu
manote kuris nors jusų ant kurios salos 
ji galėtų buti? 

— Apie tai nėra ko nei rūpintis, — at
siliepė vienas iš vyrų. — Ties ežeru yra 
kaimelis. Tai to kaimelio gyventojai ne
gali nežinoti. 

Sekdamas šituos žodžius, Erdvilas, 
apsukęs didelį gana ežero galą, įjojo Į kai
mą. 

Kaimo gyventojai, pamatę ginkluotų 
vyru pulkelį, išsyk dikčiai nusigando ir 
griebėsi patys už ginklų, bet kada patėmi-
jo jog svečiai nieko pikto neima daryti, 
padrąsėję pradėjo klausinėti ko jiems rei
kėtų. 

(Bus daugiau) 


