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pAKALBĖSIME dabar apie dinastijas. Dinastija yra 
* tai vienos šeimos eilė, dažniausia valdovų, kuri pa
ima šalies valdymą vienas po kito: sunus po savo tėvo, 
ir tt. 

Nuo to kai Amerikon atvyko Lietuvos Prezidentas 
Antanas smetona, musų socialistai pradėjo žodį "dinas
tiją" primesti tautininkams, kurie remia ir palaiko p. A. 
Smetoną. Socialistus kai-tais paseka ir katalikai ir bol
ševikai tautininkams pravardžiuoti tuo # žodžiu, tačiau 
didžiausiu malonumu Dirvą, jos redaktorių ir kitus tau
tininkus "dinastijos garbintojais" vadinti mėgsta socia
listų dienraščio Naujienų redaktorius P. Grigaitis. ^ 

Jo protavimu, jei tautininkus reklamuoja dinastijos 
šalininkais" ar "palaikytojais" ar kitaip kaip, tuomi la
bai juos pažemina, paniekina, įžeidžia. Bet tautininkai 
tuomi visai neužsigauna. Tautininkai žino kokia nelai
mė ištiko musų tėvynę Lietuvą, kurios nelaimės valan
doje prezidentu pasitaikė buti tautininkų ideologijos 
vadui, Antanui Smetonai. Ponas A. Smetona atvyko 
pas savo ideologijos žmones ir jie jį priėmė draugiškai, 
jie jį globoja, gerbia, kaip ir pridera — kaip butų pa
darę ir socialistai,. arba katalikai, jeigu butų atvykęs 
jų srovės žmogus, Lietuvos Respublikos Prezidentas. 

Antano Smetonos ilgas gyvenimas nužymėtas pra
kilniais darbais savo tautai, už ką pati tauta jį pagerbė 
išrinkdama pirmutiniu Lietuvos Prezidentu, ir vėliau 
vėl rado jį tinkamu užimti Prezidento pareigas, kada 
socialdemokratai, krikdemai ir kiti Lietuvą buvo nu-
stumę ant pražūties kranto. Antanas Smetona ir vėl 
pasirodė tinkamas Lietuvą vadovauti ir pakėlė ją tarp 
žymių, stiprių, pažangių valstybių pasaulyje. Jis kaipo 
laikraštininkas, publicistas, rašytojas, vadas ir mokslo 
žmogus mažai turi kitų sau lygių Lietuvių savo amžiuje. 

Tokį žmogų gerbti, remti ir sekti jo keliais yra gar
binga kiekvienam tautininkui ir bepartiniam patriotui 
Lietuviui. 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt širvydas. 

Gerai Padarytas Darbas 
Lawrence, Mass., veikėjas, 

M. Stakionis vertas pagarbos 
už gražiai padarytą Amerikos 
Lietuvių istorijai darbą. Drau
gų ir kitų padedamas, jis su
rinko vardui visų Lawrence 
Lietuvių, kurie tarnauja Dėdės 
Samo eilėse. Tokių pasirodė 
esama 362. Vienas jų, Frank 
Boris, žuvo submarine: kiti 
du, broliai ir Johh Patrick šim-
koniai, žuvo su laivais. Trys 
kiti Japonų nelaisvėje, vienas 
buvo Italų paimtas, išvežtas 
Vokietijon. Kai kurie, pasiro
do, Dėdei Šamui tarnauja po 
24, po 22 ir po 19 metų. 

Nėra abejojimo, didžioji to 
jaunimo dalis Amerikoje gimę. 

Butų gerai jei kitų koloni
jų vekėjai Stakionio pavyzdį 
pasektų. 

t r r  

ma. Kas uždirbtais dolariais 
pasistatė gražių ihoderninių 
nuosavybių išnuomavimui, tie 
vargsta, nes dabar jos tuščios, 
niekas negyvena. Jaunesni dar 
šiaip taip susigraibsto darbų." 

Kietųjų anglių srityse dir
bu ir gyvena daug Lietuvių. 

# # # 

Rašytojas Gryžo 
- Del nesveikatos, iš Ameri

kos kariuomenės tapo atsar 
gon paleistas rašytojas Anta
nas Vaičiulaitis, pabėgėlis iš 
Lietuvos nuo bolševikų okupa
cijos. Jis čia buvo paimtas 
kariuomenėn, bet po kelių mė
nesių turėjo buti paliuosuotas. 
Tikimasi, jo plunksna vėl mu
sų spaudoje pasirodys, kur ge
rų plunksnų taip maža. 

'# # / 

Dabar pažiūrėkime į Monopolių Daužytojų "dinas
tijos" įsteigėją — Pijušą Grigaitį. 

Juodu ant balto yra užrekorduota, kaip Dirvoje bu
vo patiekta dokumentai, kad Pijušas Grigaitis buvo "ka
raliukas" monopolių daužytojų "dinastijos". Jis tokiu 
ir nasiliko. .To p-vvenimo darbai tušti — visas io erabu-

socialrevcliucijonieriški skvmai užgrobti viešas organi 
zacijas, .užvaldyti, ir jose nachališkai "viešpatauti". 

Taigi, Amerikos Lietuviai turi dvi "dinastijas" — 
viena iš jų garbinga, tautai naudinga ir reikalinga, o 
antra — liekana iš 1905 metų, kuri yra gėda ir apmau-
da Amerikos Lietuvių išeivijai: ji atsižymėjo kunigų ir 
tikėjimo niekinimu, bažnyčios išjuokimu, Lietuvių gy
venimo ardymu, naehališkų skymų vykdymu. 

Kurie šios "dinastijos" "karaliuką" seka, visi yra 
tokie pat kenksmingi, žalingi tautai, — jie net dabar 
prisilaiko nusistatymo: "Lietuvai nei cento!" o Lietu
vos neva gelbėjimo darbų imasi tam kad pasidaryti sau 
daugiau biznio, prišlijus prie patriotinės musų visuome
nes. 

O EPUPLIKONŲ partijos vadų tarpe eina nepapras-
- ^ tas bruzdėjimas del partijos tarptautinės politikos 
ateinančių 1914 metų prezidento rinkimais. Del to klau
simo, sakoma, gali partija net plyšti. Kuomet Pre
zidento Rocsevelto šalininkai pasiryžę jį statyti rinki
mams ketvirtam terminui, Republikonams aišku kad 
Roosevelt ir taip jau vieną terminą perdaug preziden
tauja, taigi nori savo partijai sulipdyti tokį programą 
kuris butų gana stiprus pastumimui Roosevelto į šalį. 

Repubiikonų vadai ruošia savo suvažiavimą Rugsė
jo 6 ir 7, Mackinac Saloje, Michigan valstijoje, kur tu
rės buti nutiesta 1944 prezidento rinkimų ir partijos 
platforma. Del tos platformos ir vyksta nesusiprati
mai: tarp jų vadų eina tąsynė kaip pelningiau butų, ar 
Amerikai susidėti su kitomis šalimis pasaulinei taikai 
palaikyti, ar atsisukti nuo visko ir skelbtis jog nesiki
šimas į svetimus reikalus vėl "išgelbės" Ameriką iš sve
timų "bėdų".... Dabar, kada karas dar tik įpusėjęs, 
kada visuotinas pasvirimas yra į nugalėjimą priešų, ge
riau yra prisilaikyti politikos kurią veda Rooseveltas. 
Tačiau, _ jeigu _ dabar nustatys platformą 1944 metams 
kuri reikalauja kišimosi, bendradarbiavimo su kitomis 
šalimis, o karas kitą metą baigsis, ta platforma netiks, 
ypač del to kad Republikonai vėl norės pasielgti taip 
kaip padarė po ano karo: skelbdami jog pigiausias bū
das, mažiausia taksų teks mokėti jeigu žmonės balsuos 
už Repubhkonus, kurie atitrauks Ameriką nuo "įsipai
niojimų" į svetimų šalių reikalus — į ką Demokratai ir 
l i o o « e v e l t a s  A m e r i k ą  į t r a u k ė . . . .  

Tokios tai kovos prieš Demokratus Republikonai 
nori, tik dabar nėra drąsu tokią platformą paskelbti. 

• 
|yiASKVA turi paruošus planus ir gatavai suorgąni-
; 1 zuotas valdžias užvaldyti Lietuvai, Latvijai, Esti
jai, Lenkijai, Vokietijai, Prancūzijai, Jugoslavijai, — 
žodžiu, visai Europai, net Anglijai ir Amerikai. 

Ar didieji alijantų vadai, kurie yra partneriai su 
Rusija šiame # kare, Roosevelt ir Churchill, sutarė ką 
tikrai rimto ir reikšmingo pagelbėti paskiroms Euro
pos šalims, nors apie grąžinimą pavergtoms šalims lais
vės paviršutiniai kalba ir iš peties kariauja sutriuški
nimui visokių agresorių. 

Trečia Karo Paskola 
Rugsėjo 9 prasideda U. S. 

Iždo Departmento vajus par
duoti 15 bilijonų dolarių Tre
čios Karo Paskolos bonų. 

Amerikos Lietuviai, kurie 
pereitais vajais parodė savo 
nuoširdžią meilę Amerikai vėl 
bruzda. New Yorko Lietuvių 
Komitetas (pirmininkas Tėvy
nės redaktorius P. Bajoras) 
pasiryžo parduoti bonų už mi
lijoną dolarių. Bostono Lietu
viai imasi uždavinio parduoti 
$400.000 vertės. Planus da
ro Worcester, Mass., Philadel-
phijos ir Chicagos Lietuviai. 

Amerikos Lietuviams nerei
kia abejotinų "konferencijų" 
suraginti juos mylėti Ameri
ką ir jai padėti karo pastango
se. Jie pasirengę bent kada, 
rankoves atsiraitoję, Amerikai 
visomis išgalėmis padėti. 
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Tarp kietųjų anglių 
K. E. šiurmaitienė SLA or

gane Tėvynėje rašo: "Kietųjų 
anglių srityse ekonominė gy
ventojų padėtis blogėja. Ka
syklos užsidarinėja. Kur ang
lis išimta, namai į žemę griū
na. Naujo kasyklų neatidaro-

Rušis, Ne Vardas Svarbu 
Katalikų Amerika mano jog 

knyga "Timeless Lithuania" 
butų įgijus "kitokios reikš
mės" jeigu ją butų leidę ne 
patys Lietuviai bet kokia nors 
didžiule Amerikonų knygų lei
dykla. 

Gali buti, bet tikrenybėje 
svarbu ne leidykla bet knygos 
rūšis. Gera knyga visada sa
vo vaidmenį atliks. Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos valdyba, ne
abejojame, darė tai kas sąly
gose buvo galima. Ameriko
niškos knygų leidyklos nesi
skubina imti leisti knygų ku
rios liečia kokią mažą tautą 
ir yra taikomos tos tautos in
teresų apgynimui. 

Kur buvo musų katalikai 
kada L. V. Sąjunga pasiėmė šį 
drąsų darbą (veik nei cento 
išleidimui neturėdama) ? Kur 
buvo tos "didžiosios organiza
cijos" ir "reikšmingos grupės", 
kurias musų Katalikų Federa^ 
cija matė Amerikos Lietuvių 
Taryboje? žinote kur — na
gi iš 1 rijų zero dirbo vieną! 

Prie progos, tenka paklausti 
kas atsitiko su New Yorko Lie
tuvių Tarybos proponuota kny
ga, kurią prirašyti -turėjo vi
sa eilė rašytojų, o redaguoti 
Prof. Pakštas ? 

# / / 

Numeris Penktas 
Išėjo Nr. 5 Lietuvių Tauti

nės Tarybos leidžiamo Lithua
nian Bulletin. Didžiąją jo da
lį sudaro Prof. Pakšto stiprus 
straipsnis apie nazių barbari-
nį siautimą Lietuvoje. Tas ra
šinys savo laiku tilpo Lietuvių 
spaudoje, ir mes tada sakėme 
geriau butų buvę jį skelbti 
Amerikonų laikraščiuose, ar
ba Angliška kalba. Geriau vė
liau negu niekad. 

A L G I  
(Tęsinys iš pereito nr.). 

Iš PRANO VAIČAIČIO EILIŲ 
Kad pažinti miestą blogą — 
Viską aš beveik mečiau: 
Kaimą gimtinį ir stogą 
Prastą, po kuriuo gimiau. 

Tavo ašakos, mamele! 
Negalėjo užlaikyti 
Mano gimtiniai nameliui, 
Negalėsiu jus matyt! 

Kaip gražiai javai juruoja 
Mano gimtinės šalies, 
Mergos kaip gražiai dainuoja 
Ne! aš neturiu dalies! 

Oj kaip šiądien vargas spaudžia, 
Nėr kam nei pasigailėt, 
Nieks prie savęs čia neglaudžia, 
Ir tavęs nenor girdėt. ... 

Dainos, jus nekaltos mano! 
Vamzdžio atgarsis meilus! 
Linksminote jųs dar mane, 
B e t  n ' i š g i r s i u  j a u  i r  j u s . . .  

Ak! kam ašaros mamelės 
Negalėjo užlaikyt! 
Ak! jųs, gimtiniai nameliai, 
Negalėsiu jus matyt! 

— Nuo vieno iš plėšikų, — atsiliepė 
Erdvilas, — aš sužinojau jog čia ant sa
los esanti plėšikų pilaitė. Ot bukite taip 
geri, parodykit, arba pasakykit, ant ku
rios salos ta pilaitė. 

— Jokios čia pilaitės nei ant vienos iš 
salų nėra, — atsiliepė žmogus. 

— Ar tu visas jas gerai žinai? — to
liau klausė Erdvilas. k 

Tai dabar nežinosiu! čia gimęs, 
čia augęs! —% kalbėjo kaimietis. 

— Nesigirk! — pertraukė jį kitas 
kaimo vyras. — Visas salas mes gerai ži
nome, tai tiesa, bet išėmus-Šventąją. Ant 
tos niekas iš musų nebuvo. 

Na, teisybė, jog išėmus Šventąją, 
bet ir pats žinai kad ant Šventosios žmo
gui ne vieta. 

— O delko gi? — pažingeidavo Erd
vilas. 

— šventa vieta! todėl! — atvertė pir
mas žmogus. 

— Šventa tai šventa! Iš ko vienok 
jųs numanote kad šventa? — klausė to
liau vaikinas. 

~ Iš to kad ten vaidenasi. Užpernai 
Sereika laike vėtros bandė išlipti ant tos 
salos, tai kaip jį užklupo meška O iš 
kur imtųsi meška ant salos, jeigu ten ne
sivaidentų? Ar matote! 

Ką kiti manė, jų dalykas, bet Erdvi
las ryžosi atlankyti šitą salą. Meška ga
lėjo buti, jo nuomone, ir prijunkyta, na
minė. 

- Na, jeigu tai šventa sala tai vis 
jau ką nors aukaujate tenai? — paklausė 
pamąstęs Erdvilas. 

Žinomas dalykas! — atvertė kai
miečiai. — Ir per tai musų apygardoje nei 
žirgų nevagia, nei jokių piktadėjysčių ne
atsitinka. 

— O laimingai kelionei ar gelbsti.? — 
paklausė Domeika, pradėjęs suprasti Erd
vilą. 

— Labai gelbsti! Labai! — paskubi
no kaimietis. 

Na, tai. vyrai, jeigu taip tai mums 
daugiau nieko nelieka kaip tik paaukau
ti ką nors salos dievams ir joti toliau, — 
atsiliepė Erdvilas, ypatingai mirktelėjęs 
savo vyrams. 

— Labai gerai! — pritarė ir tie. 
Dabar reikėjo tiktai gauti ką paau

kauti ir rasti pergus nuplaukti visiems. 
Erdvilas išprašė iš gyventojų pergus 

ir nupirko gana jau paugėjusį veršiuką 
aukai. 

— Gana butų ir vištos; veršiukas be-
siburzdydamas gali dar pergą apversti,— 
patarė kaimo vyras. 

— Musų čia daug, taigi auka turi bu
ti nemaža, — atvertė Erdvilas. 

Ant dviejų sujungti! pergų padėję, 

Vincas Pietaris 

A N T A S 
nors stiprios, vienok umai išvirto sutarti
nai stiprių vyrų verčiamos. Priemenėje 
sutiko juos du ginkluoti vyrai* 

— Pasiduokit! — užriko jiems Erd
vilas. 

— Pasiduodami — atsiliepė tie, pama
tę jog dvieje negalės išsilaikyti prieš di
doką pulkelį. 

— Kur žiurys? — pirmiausia parei
kalavo Erdvilas. 

— Ar tai sveikas tiktai ne Erdvilas iš 
Norkūno pilies? — užklausė vienas paim
tų vyrų. 

— Taip! Erdvilas! — atrėmė tas. 
— Na aš ir maniau jog taip bus, — 

traukė toliau vyras. 
Man ne pasakos reikalingos, — at

kirto Erdvilas. — Kur Žiurys?! 
— Čia jisai, čia! Aitvaras negriebė, 

keikdamas parodė į duris užkluptasis. 
.— Žiury! — sušuko Erdvilas. 
Šauksmas vienok ligosi be atsakymo. 
— Žiury! — šuktelėjo dar sykį ku-

nisras. 
Tuo tarpu paimtieji šoko lauk bėgti 

pro vyrus. 
— Laikykit! — sušuko visi. 
Kambaryje kur sakė randasi Žiurys, 

niurnėjo meška ir žvangino retežius, ku
riais buvo prirakinta prie sienos. 

Nors smarkiai metėsi bėgti paimtieji, 
vienok sulaikė juos uždaryta vartų spra-
gut#. Čia juos vyrai vėl sugavo/ 

— Nukirst galvą tam kuris pamela
vo! — paliepė Erdvilas. 

— Dovanok! — sušuko tempiamas į 
kiemo vidų imtinis. — Viską pasakusiuf 

— Tegul sako! — šuktelėjo vėl Erdvi
las, kuris, kaip matyti, visai nenorėjo žu
dyti paimtų vyrų. 

— Žiurys rūsyje prikaltas! — atsi
liepė dabai* paimtasis. s 

— Kur rūsys? 
— Priemenėje. 
Suėję į priemenę ir pravėrę duris, vie

name asfcs krašte vyrai įžiūrėjo duobę, o 
joje žmogystą. Tai buvo'Žiurys 

Jisai sykį ir antrą bandė pašaukti 
vyrus, bet per riksmą jo silpno šauksmo 
niekas negirdėjo. 

— Mums čia nėra ko daugiau veik
ti, — tarė Erdvilas, kada nupjovę saitus 
palirosavo Žiūrį. — Ant pergų! O jųs su 
mumis! Lydėkit iki krantui!"— įsakė jis 
suimtiems. 

Meška jau laukė anapus vartų ir dra
skė nagais,vartus. Dešimts draueinių pa
kilo vienu sykiu ir suleido savo geluonis į 
žvėrį. Ta nulaužė kelis ir gulė ant vyrų. 
Dabar tiems prireikė pavartoti kirvius; 
tačiau apsiėjo ir be to: užsilikę drauciniai 
padarė savo darbą. Perverta meška nu
virto su mirtingu riksmu. Į jos riksmu 
atsiliepė ir kita prikaltoji viduje. 

Namon! — įsakė vyrams Erdvilas. 
pririšo vyrai veršį ir nuplaukė į ežerą. Vyrai bematant pasileido irtis i tą 
Dalis Erdvilo vyrų nusivedė visų vyrų žir- vietą kur jų laukė, žirgai. 
gus į girią ganytis. Bet jeigu kaimiečiai 
butų geriau žiūrėję tai butų pamatę jog 
Erdvilo vyrai nujojo aplink ežero galą ir 
sustojo gana toli nuo kaimo ir arti nuo 
Šventosios salos. Sustoję nepaleido žir
gų ganiavai, tiktai, pasislėpę, stovėjo su 
jais ant sargybos. 

. Tuo tarpu Erdvilas su aukos veršiu 
artinosi prie Šventosios salos, degdamas 
kadugio šakelę ir giedodamas aukos gies
mę. Taip jis plaukė su savo vyrais, kad 
pristoti prie salos kranto; krūmai paslė
pė juos visus nuo'kaimiečių akių. 

Dar nespėjo Erdvilas lemtai pristoti 
prie kranto kaip jaii pasirodė meška. Ver
šis paleistas ant kranto bliaudamas, nusi
gandęs meškos, pašoko bėgti per salą, o 
meška paskui jį. 'Vyrams to tik ir reikė
jo. Palikę porą sargų ties pergais, visi 
puolė ant salos. Čia tankių' krūmų guote 
jie patėmijo bakūžėlę " Bakūžėlė vie
nok pasirodė tuščia. Per kokią porą šim
tų- žingsnių nuo kranto buvo ąžuoliniu 
medžių kalėjimas su stipriais vartais. Vy
rų laimei vartuose radosi pravira spragu-
tė. Per ją skubiai suėjo vyrai į kiemą ka
lėjimo ir uždarė spragutę. Toje akimirko-
koje suriko vienas iš vyrų. Paleistas iš 
kilpinio šūvis sužeidė jo ranką. 

Vyrai, kartu! Prie durų! — sušu
ko Erdvilas. 

I šitą riksmą prišoko jo vyrai prie du
rų namo esančio kiemo viduryje; durys 

Žiūrėkit! žiūrėkit! — šuktelėjo 
vienas iš Erdvilo vyrų. — Kaimiečiai ren
giasi mus vytis. 

— Vyrai! Gulkite ant irklų! vary kites 
visa jiega! — skatino Erdvilas. 

— O ką jie mums padarys? — užme
tė Domeika. 

— Ne tame darbas ką, jie mums pa
darys. Tik tame jog bus bereikalingas 
savo žmonių kraujo praliejimas, — atver
tė Erdvilas. 

—  H m ! —  n u m y k ė  Ž i u r y s ,  m e t ę s  a k i s  
į Erdvilą. — Jaunas o kalba tartum žilas 
senis, — praniurnėjo toliau sau po nosia. 

Keli kaimiečiai bėgo krantu į tą šalį 
kur nuvedė Erdvilo vyrai žirgus ganytis. 
Pora dešimčių kaimo vyrų ant pergų ir 
luotų vijosi Erdvilo pulkelį, stengdamiesi 
užplaukti jiems už akių, manydami kad 
žirgai ganosi artimoje pievoje tarp krū
m ų /  

Tai matydami'Erdvilo vyrai pradėjo 
šiepti iš kaimiečių. 

— Varykimes smarkiau į krantą! — 
sušuko Erdvilas vėl. — Kol mes ne" ant 
žirgų, tol šaipymasis gali piktam išeiti. 

Dalis vyrų paspaudė vėl irklus. 
Atplaukę per geras varsnas, vyrai su 

nusiminimu patėmijo jog tie kaimiečiai 
kurie bėgo krantu, dabar raiti pasileido 
krantu aplink ežerą. Pavojus pasirodė 
didelis. Raiteliai galėjo pasiekti vyrų žir
gus anksčiau negu Erdvilas. 


