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NELIEČIAMYBĖS 
^yriSUOMENĖJ ir politikoj yra visa eil" 

dalykų, kurių kartai^ nenorima liesti 
viešose diskusijose. Tas "neliečiamybes" 
būtų galima beveik visas surūšiuoti j tris 
grupes. 

Viena grupS — dalykai, tiesiogiai su
rišti su politinių siekimų strategija. Kitaip 
sakant, dalykai, kurių iškėlimas j viešas 
diskusijas pakenktų tikslo siekimui. Pavyz
džiui, kovoj dėl Lietuvos reikalų šiandien 
gali būti ir, be abejo, yra dalykų, kurių 
viešas diskutavimas atidengtų juos Lietu
vos priešams ir tie daug lengviau galėtų 
sukliudyti sumanymų vykdymą. Tokie da
lykai yra ir turi būti neliečiamybėmis vie
šose diskusijose. 

Kita grupė — įvairūs nebaigti ir, gal 
būt, niekad neįmanomi pabaigti ginčai tarp 
visuomeninių bei politinių grupių apie to
limos ar artimos praeit;es nesusipratimus 
bei įvykius. Tai nėra tikros neliečiamybės, 
kurių palietimas būtų nusidėjimas. Tik, 
kada visuomenė nori vieningiau sukaupti 
jėgas dabarties bei ateities uždaviniams, 
knisinėjimasis po reikšmės nustojusius, ar
ba bent šios dienos uždaviniams tos reikš
mės neturinčius dalykus pamatuotai yra 
laikomas nereikalingu ir nenaudingu. Dis
kusijos tokiais klausimais atitraukia dė
mesį ir energiją nuo aktualiųjų uždavi
nių, kenkia visuomenės vidujinei santaikai 
bei vieningumui, pagaliau, jokio apčiuo
piamo tikslo nepasiekia. 

Vis dėlto, nors visi" tą žino, diskusijos 
tokiais klausimais protarpiais atgyja, kaip 
liepsnelė iš pelenų... Tai šen, tai ten kas 
nors ima ir grybšteli kieno nors tikrą ar 
tariamą nuodėmę, nors jau ir aptrauktą 
keleto, keliolikos, kartais net keliu dešimčių '  7  t - l  
metų dulkių sluoksniu. Aišku, atsiranda, 
kas jaučiasi turįs dėl to atsikirsti ar at
kirsti ir... Na, tai jau perdaug pažįsta
ma istorija! 

Kartojame, kad tokie praeities dalykai 
nėra iš principo neliestini. Nuomones, 
ypač sąžiningas nuomones tokiais klausi
mais reikia palikti, kaip medžiagą istorijai. 
Bet į susipykimą vedančios diskusijos to
kiais klausimais šiandien nepateisinamos, 
todėl pamatuotai rekomenduojama šioje 
srityje, jeigu ne visiška neliečiamybė, tai 
bent galimai didesnis santūrumas. 

Pagaliau trečia grupe — tariamos ne
liečiamybės. Tai dalykai, kurie priklauso 
viešajai opinijai svarstyti ir vertinti, ku
riuos tačiau kai kas bando paversti lyg 
šventenybėmis, leidžiamomis tik girti ir 
garbinti. 

* * 

PRIE PASTARŲJŲ "neliečiamybių" 
daug kas norėtų priskirti ir Vliko bei jo 
pareigūnų žygius. Kiekvienas tų žygių pa-
kritikavimas, ar net tik nepagyrimas su
silaukia priekaištų, esą, tai yra pamazgos 
ir purvai, pilami ant pasiaukojusių žmonių 
veidų, kenkimas Lietuvos išlaisvinimo dar
bui ii- tt. 

Jokiu būdu su tokiomis nuomonėmis 
negalima sutikti. Visų pirma todėl, kad 
Vliko uždaviniai yra dabarties ir ateities 
uždaviniai. Vien todėl jo darbai, kiek jie 
neįeina į pirmosios rūšies neliečiamybių ka
tegoriją, turi būti lietuvių visuomenės 
svarstomi, kritiškai įvertinami, ir dėl jų 
turi būti daromos vienokios ar kitokios iš
vados. Tiesa, Vlikas nėra čia, šioje gele
žinės uždangos pusėje esančios lietuvių vi
suomenės rinktas organas, taigi formaliai 
ir negali būti atsakingas prieš šią tautos 
dalį. Bet žinome gi, kad Vlikas sudarytas 
tokiomis aplinkybėmis, kuriose iš viso ne
galėjo būti kalbos apie rinkimus. Žinome 
taip pat, kad didžioji tautos dalis, esanti 

į anapus geležines uždangos, nieko negali 
; pasakyti apie Vliko darbus — negali nei jų 
pagirti, nei kritikuoti, negali net apie juos 
daug ir žinoti. Todėl praktikoje vienintelis 
Vliko kontaktas su lietuvių visuomene yra 
tik šioje geležinės uždangos pusėje. Tad 
šios lietuvių visuomenės dalies viešoji opi
nija tegali būti Vlikui kontrolinė rodyklė 
jo veikloje. Ta rodyklė reikalinga, kadangi 
nėra pagrindo manyti, jog Vlikas turi ko
kią Stebuklingą neklaidingumo dovaną... 

* * 
YRA PALINKIMŲ, nors ir mažiau, 

Amerikos Lietuvių Tarybos veiklą taip pat 
laikyti tokia tik pagirti leistina neliečia
mybe. Kai kam atrodo, kad kiekvienas žo
dis, kuris nevisai sutinka su jos viršūnių 
nuomone, jau yra ir pasišventusio darbo 
neįvertinimas, ir to darbo kliudymas; ir 
vienybės ardymas ar dar kažinkas. 

Šitokia pažiūra į dalykus nieku ne
siskiria nuo diktatoriškų valdžių pažiūros 
į visuomenės balsą apie jų veikimą. Net ir 
tos ne visur ir ne visada laiko save tokio
mis neliečiamybėmis. Todėl šiuo atveju no
ras bent moraliai įpareigoti visuomenę ap
siriboti vien tik glostymu ir gyrimu, gana 
keistai atrodo. 

Šios savaitės pabaigoj Amerikos Lie
tuvių Taryba susirenka labai svarbaus po
sėdžio. To susirinkimo darbai ir nutarimai, 
o ne kas kitas, tegali nulemti, ar ji arti
miausiu laiku sukels visuomenės pasigėrė
jimą ir entuziazmą, ar nusivylimą ir nepa
sitenkinimą. 

* * 

KIEKVIENAS kritiškas pareiškimas 
mūsų tarpe, ypač ginčo pobūdžio diskusijos, 
turi vieną neigiamą pusę. Tai duoda progos 
maskviniams agentams pasidžiaugti, girdi, 
'žiūrėkit, kaip jie jau dabar pešasi — o 
kas būtų, jei jie galėtų Lietuvą tvarkyti T 

Taip, vieno pono paklusniųjų tarnų tar
pe viešų ginčų ir nuomonių skirtumų ne
būna ... Nėra šiandien jokių nuomonių 
skirtumų ir lietuvoj: visi privalo garbinti 
tą patį poną! 

Bet tas "savo pono tarnų" pasidžiau-
gimas mūsų tarpe kartais pasireiškiančiais 
nuomonių skirtumais mus ko mažiausiai 
teturėtų jaudinti. Nes laisvas ir atviras 
nuomonėmis pasikeitimas yra laisvų žmo
nių ypatybė, o tas jų raminimasis, esą, mes 
' pešamės", yra ne daugiau, kaip vergų pa
guoda ... 

# ¥ 

LIETUVOS ir kitų mažųjų tautų ne
priklausomybės priešai dažnai iškelia ir ki
tą argumentą prieš tas tautas, sakydami, 
kad jos, būdamos nepriklausomos, negali 
susitarti tarp savęs dėl visokių ginčų: dėl 
sienų, dėl praeities nesusipratimų ir tt. 

Kaip vienas iš tokių pavyzdžių kartais 
nurodomi ir Lietuvos ginčai su Lenkija dėl 
Vilniaus arba ginčai su Vokietija dėl Ma
žosios Lietuvos. 

Iš anų pusės ir dabartiniu" metu daž
nai esti primenamos jų sienos pretenzijos. 
Bet iš mūsų pusės tai nutylima, net į pre
tenzijų pareiškimus nereaguojama. Ar ir 
tie dalykai įvedami į neliečiamybių kate
goriją, norint pasirodyti labai taikingais 
ir nekeliančiais jokių ginčų? 

Tokia baimė — būti palaikytiems ne
sukalbamais — nedaug turi pamato, o pa
kenkti ji gali. Nes kitų propaganda daro 
savo, o tylėjimas prieš ją visada yra po
zicijų apleidimas. 

Todėl šią savaitę susirenkanti Ameri
kos Lietuvių Taryba turėtų atkreipti ypa
tingą savo dėmesį į tą klausimą, ypač kad 
visuomenė savo susirinkimuose pabrėžti
nai reiškia savo pageidavimus bei susirū
pinimą tuo reikalu, kaip, pvz., ALT Są
jungos skyriaus susirinkimas Clevelande, 
visa eilė tremtinių susirinkimų ir kiti. 
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PrfeS 'koki mėnesf laikrašti
ninkas George F. Eliot, Sign 
žurnale, atpasakojo pasikalbėji
mą su imigracijos inspektorium, 
tikrinančiu keleivius, atvyks
tančius iš Europos lėktuvais. 

— Matot šitą vyruką? — sa
ko inspektorius. — Aš ką tik 
praleidau jį su tranzitine .viza. 
Kur, manote, jis vyksta: j Ka
nadą, į Meksiką? Nieko pana
šaus. Tik j Lake Succes, į Jung
tinių Tautų štabą. Ar jūs ma
note, kad Lake Succes yra nebe 
Jungtinėse Valstybėse? 

Toliau inspektorius ftiStrifia, 
kad, jeigu tas keleivis vyktų į 
Kanadą ar Meksiką, tai jo pase 
būtų atžymėta atvykimo data 
ir, jeigu per tam tikrą laiką tas 
keleivis nepasirodytų prie sie
nos, kur jam reikia toliau ke
liauti, tai jo paieškotų ir papra
šytų pasiskubinti... Bet čia — 
su tais Jungtinių Tautų "tranzi
tiniais keleiviais" visai kas ki
ta. Aišku, jie juk negyvens visą 
laiką JTO rūmuose — ten ir 
vietos jiems nėra. Jie gyvens 
New Yorke, jie keliaus, kur no
rės, pasiliks tiek laiko, kiek jy 
valdžia čia juos laikys, ir nie
kas jų neturi teisės ko nors 
klausti. Nei įvažiuojant, nei iš
važiuojant negalima tikrinti, 
kas jie tokie, ką jie atsiveža ir 
ką išsiveža..... 

— Na, tai kas? 
To paklaustas inspektorius 

pradeda pasakoti apie tai, kaip 
jam tenka tikrinti uoste atvyks
tančius tremtinius. 

— Matytumėt, kiek jie tikri
nimų praėjo, kol į laivą pateko. 
O mes "tikrinam, uostinėjam, 
nors jau nei plaukelio nebegali
ma rasti. O čia ... 

Minėtas laikraštininkas pri
simena, kad protarpiais Ameri
koje vis pasigirsta balsų, kurie 
skleidžia baimę, esą, tremtinių 
tarpe gali būti bolševikų agen
tų, šnipų ... 

Jis čia psrt smulkiai išskai
čiuoja, kiek tikrinimų turi pra
eiti kiekvienas į Ameriką at
vykstąs tremtinys. Jų yra ma
žiausiai trylika, o keturiolikta
sis Čia uoste. Sako, praėjęs šį 
paskutinį tikrinimą tremtinys 
dažnai susiduria su mįsle: ko
dėl šis keturioliktasis tikrini
mas vadinasi... "pirmutine ins
pekcija" ! j 

Visi tie tikrinimai yra ne 
šiaip jau formalumai, o daugelis 
jų yra tikri tardymai, kaip 
stipriai įtariamų nusikaltėliu. 
O vis dėlto dar kai kas suka pal
vas, ar tik nepralenda trem
tinių tarpe bolševikų šnipų ... 

Tuo pačiu metu, kaip minėto 
pasakojimo autorius nurodo, 
svetimų kraštų agentai atvyks
ta be jokių patikrinimų, neva 
tik pro sali važiuodami, bet fak
tiškai važiuodami i Amerika ir 
joje pasilikdami. Laikraštinin
kas sako: "Aš čia kalbu ne apie 
JTO sekretoriatą kurio perso
nalas gerai patikrintas, bet apie 
delegatus, jų sekretorius ir jų 
tarnus." šiuo metu toki esą 295 
diplomatinėmis teisėmis. 263 
sekretoriai ir 116 tarnų, čia ne-
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minimas diplomatinių atstovy
bių personalas Washingtone. 

Jungtinių Tautų delegacijų 
personalas gana dažnai keičiasi. 
Vien per 1949 metus jų atvyko 
ir išvyko tik pro New Yorko 
uostą 2,049. 

Autorius užveda minti, kad 
čia kaip tik gali bfifci visokių 
žmonių ... Ir sako: 

;— Taigi, ar tik ne perdaug 
mes rūpinamės užpakalinėmis 
durimis, pro kurias įeina DP, 
sukeliantieji tiek dauk kalbų, 
kada mes galime bent gerai jsi-
žiūrėti,^kąą tokie pro tas duris 
įeina. V i " 

Galbdt nepakenktų, jei me? ir 
primirštumėm apie tas užpaka
lines duris, o verčiau pažiūrė
tumėm į paradines, kurias lai
kome taip nerūpestingai atda
ras. Galėtumėm bent įsidėmėti 
tuos, kurie įeidami nesišluosto 
kojų... Kai kurie iš jų gali 
palikti purvinų pėdų salięmo ki
limuose ... 

* * 

Kad tarp tremtinių visai ne
galėtų patekti joks net ir bol
ševikų agentas — to užtikrinti, 
žinoma, negalima. Patyrimas 
rodo, kad uolusis tikrinimas sun
kiausiai užgula kaip tik tuos. 
kurie bėgo nuo bolševikų, kaip 
nuo maro, bet ne visiems tikri
nimas toks uolus ... 

Tačiau George F. Eliot tei
singai pastebėjo, kad šnipams 
atvykti yra daug lengvesnis ke
lias pro ... paradines duris. To
dėl 14 tinklų prie "užpakaliniu 
durų" darosi nebe labai pras
mingi, kai prie "paradinių" nė
ra jokio tinklo. Vienam gale 
nepaprastas uolumas ir atsar
gumas, o kitam — nieko ... 

TAIKLIOS PRIEMONĖS 
Prancūzijoj prieš kiek laiko 

susikūrė organizacija, užsibrė
žusi kovoti su komunistų propa
gandiniais jnelais. Pradžioje, sa
ko, komunistai į tą užsimojimą 
pasižiūrėjo, kaip Galijotas į Do
vydą, tačiau pasirodė, kad dabar 
jiems reikia rimtai susirūpinti. 

Pavyzdžiui, neseniai, kai susir
go komunistų vadas Thorezas, 
ir jam gydyti iš Maskvos buvo 
atsiųstas gydytojas, ta organi
zacija išsiuntinėjo visiems Pary
žiaus gydytojams lapelius, ku
riuose sakoma: "žiūrėkit, mūšy 
"tautos sūnus" —taip komunis
tai vadina Thorezą — neberanda 
Prancūzijoj gydytojo, kuris bū
tų vertas jį gydyti!" Tai sukėlė 
didelį triukšmą ir padarė komu
nistams daug nemalonumo. (Da
bar Thorezą rusai vistiek pasiė
mė gydyti (?) į Maskvą). 

Dar gražiau išėjo su karinės 
tarnybos prailginimu iš 12 i 18 
mėnesių. Svarstant tą klausimą 
seime, komunistai išleido atsi
šaukimus : "šalin 18 mėnesiu ka
rinė tarnyba!" Kitą rytą pasiro
dė atsišaukimai:" šalin 18 mėne
sių karinė tarnyba! Mes norim 
trejų metų, taip, kaip Rusijoj!" 

Po to komunistai apie karinę 
tarnybą tyli, ka/ip vandens į 
burną prisisėmę ... 

A N G L Ų  K A L B O S  
; neįmanoma ISmokti be vadovėlių ir žodynų. 

Didžiausias šios rūšies literatūros pasirinkimas 
yra Lietuvių Spaudos Centf? "Gabijoje" 

V. PfiTERAITTS, Maiaiii lietuviikal angltfkas žodynat, su tar
timi, 418 psl., daugiau kaip 12,000 žodžiu- Kaina $2.00 

V- PfiTERAITIS, Didysis lietuviikal angliikas žodynas, daugiau 
kaip 30,000 žodžių, 580 psl., didelio formato. Kaina $ 5.00 

A4HERLITAS, Angliikai lietuviškas žodynas, 400 ps. Kaina $ 3.00 
A. LALIS, Lietuviškai angliškas ir angliškai lietuviškas žodynas, 

2 tomai kartu Kaina $ 14.00 
J. KUKANAUZA, Angly kalbos gramatika lietuviams, 192 psl.. 

Kaina $2.00 
V. MINKUNAS, Anglų kalbos skaitymai, 184 psl. Kaina $1.20 

Anglų kalbos mokytojas, 17 4 psl Kaina $ 2.00 

Su ažsakymu, pridedant po 15 centų smulkiais pašto 
ženklais persiuntimui, siųsti kartu ir pinigus, čekius ar 
Money Order, adresuotus: 

G A B I J A  
340 Onion Ave., Brooklyn N. Y. 
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NUOMONES 
Bartoloni ir Zechini. 

B. K. Naujokas praleido ty
lomis tokią Vliko pirmininko pa
reiškimo vietą, dėl kurios, man 
atrodo, nereikėtų tylėti. 

Tai yra ta vieta, kur sakoma, 
kad Vatikane niekas nepriekaiš
tavo Vliko delegacijai dėl nun
cijaus Bartoloni iš Lietuvos per 
24 valandas išsiuntimo. Tad, 
vietoj Vatikano, Vliko pirminin
kas pats stengiasi papriekaiš
tauti, sakydamas, kad nuncijus 
"kaip koks kriminalistas buvo 
išlydėtas iš Lietuvos ribų". 

Manau, kad šis priekaištas 
Lietuvai visai nepelnytas, žino
ma, M. Krupavičius jį taikė ne 
pačiai Lietuvai, o ano meto Lie
tuvos vyriausybei, bet nema
nau, kad tai būtų Vliko pirmi
ninko pareiga tuo užsiiminėti, 
Lietuvos atstovavimo Romoje 
proga ... 

Kiek pamenu, nuncijui bar
toloni savo laiku Lietuvos vy
riausybė pareiškė, jog jis tapo 
"persona non grata" dėl to, kad 
nuncijus per toli peržengė ribas, 
kurių privalo laikytis visi diplo
matiniai pasiuntiniai. Policijos 
palydėjimas, turbūt, buvo pa
vartotas ne kaip '"kokiam kri
minalistui", o kaip nustojusiam 
teisės krašte pasilikti svetim
šaliui. Kitur ne tik palydi, bet 
ir į "ašarų salą" nusiunčia... 
Jei Lietuvos vyriausybė pasi
elgė taip griežtai, tai, matyt, 
turėjo atitinkamų faktų. Nebu
vo girdėti, kad bet kuri Lietu
vos vyriausybė tokių žygių bū
tų griebusis dėl menkniekių. 

Kiekvienu atveju, jei Vatika
nas po keliolikos metų norėtų 
priekaištauti dėl to įvykio, tai 
jis tą padarytų ten pat Romoje 
esančiam min. Lozoraičiui, bu
vusiam užsienių reikalų minis-
teriui tos ministerijos, kuri nun
cijų Bartoloni atmetė, kaip ne-
bepageidaujamą asmenj. M. Kru
pavičius Vatikane galėtų susi
laukti visai kito priekaišto. Bū
tent, priekaišto už tai, kad Lie
tuvoje, M. Krupavičiui esant 
valdžios viršūnėse ir krikščio
nių demokratų partijai laikant 
valdžios vairą, kitas Vatikano 
nuncijus — arkiv. Zechini susi
laukė kiaušinių mėtymu "padai
lintos" demonstracijos, kuri bu
vo pakurstyta minėtos partijos 
spaudos .., Tai buvo demons
tracija ne tik prieš nuncijų, 
bet ir prieš patį Vatikaną, ir 
surengta ne kokių nors Vatika
no priešų. 

Tačiau ir to dabar Vatikane 
niekas M. Krupavičiui neprimi
nė. Nuostabu, kaip M. Krupa
vičiui galėjo ateiti į galvą to
kia mintis, kad Vatikano di
plomatai ar pats popiežius imtų 
ir išrėžtų: "Aha, jūs su mūsų 
pasiuntiniais nebuvot manda
gūs, tai ir gerai, kad dabar lie
tuvius bolševikai naikina!" Po
piežius ir jo bendradarbiai dar 
supranta, kad būtų nevietoj 
priekaištavimas tautai už vie
nos ar kitos vyriausybės ar ko
kios įsikarščiavusios grupės pa
matuotus ar nepamatuotus, bet 
nemalonius pasielgimus. Iš to 
man aišku, kad M. Krupavičius 
netiktų į Vatikano diplomatus. 
Po tokio turinio jo pareiškimų 
atrodo, kad, turbūt, nebetinka 
ir į Lietuvos diplomatus ... 

K. D., Chicago, 111. 

Neužgauliokime 
Aš manau, kad visi Dirvos 

skaitytojai su įdomumu seka 
vieną po kito B. K. Naujoko ir 

Br. Railos straipsnius, kuriuose 
paliečiami aktualūs lietuvių kul
tūriniai, visuomeniniai ir poli* 
tiniai reikalai. 

Paskutiniuose Dirvos nume
riuose ir vienas ir kitas savo 
straipsniuose tiesiogiai ar ne
t i e s i o g i a i  u ž k l i u d ė  V l i k ą  a r  j f ^  
sudarančius asmenis. 

žinoma, gal ir geras dalykas 
kartais pajudinti vyriausias Lie
tuvos laisvinimo institucijas, 
bet tuose užkliudymuose netu
rėtų būti vietos užgauliojimams 
ir pašaipai. 

Rimtame straipsnyje Vliko 
pavadinimas Vlikingenu skirti
nas tikrai prie pašaipos ar net 
Užgavimo. O kitame vėl —•> 
svarstymas asmens tinkamumo 
užimamai' vietai, mano suprati
mu, irgi nėra rimtas dalykas. 
Politinių grupių atstovai vieną 
ar kitą asmenį iš savo tarpo iš
sirenka, o mums, siekiantiems 
Lietuvai laisvės, belieka tik tos 
ininstitucijos veiklą remti. Gali 
vienas-kitas kam ir nepatikti, 
bet turime nusileisti daugumos 
valiai. 

Bėdavojamasi, kad Vlikas di
dokai lietuvių daliai tėra menkai 
pažįstamas. 

Viena iš blogesnių savybfrf 
yra nuolatinis pylimas pamazgų 
ant tų galvų, kurie, pamiršę sa
vo asmeninius reikalus, iš širdies 
dirba bendriesiems mūsų tau
tos reikalams. Taip masė tik
rojo institucijų ar joms vado
vaujančių asmenų veido ir ne
mato, kadangi jis nuolat yra vis 
apipurvinamas. 

Savo nuveiktais ir atliekamais 
darbais Vlikas tikrai yra išva
ręs plačiausią barą Lietuvos va
davimo bei jos reikalų gynimo 
darbe. Tad, mažiau priekaištu 
o daugiau paramos. \ 

L. V., Dayton, Ohio 

RFDAKCIJOS PASTABA. Vokietijos 
užsieniu reikalu ministeriją gana 
rimtuose raštuose dažnai vadindavo 
Friedrichf trasse. Anglijos — Dow
ning Street, Prancūzijos — Quay 
d'Orsay. Tai yra pavadinimai gatvių, 
kuriose yra ir buvo tos jstaigos. Ita
lijos vvriausybę vadina Kvirinalu — 
0 tai tik vyriausybės būstinės rūmų 
vardas. Rusijos vyriausybe vadina 
Kremlium. Amerikos prezidentą — 
Baltaisiais Rūmais! Ir to niekas ne
laiko paSaipa. 

Pfullingeno miesteli, berods, pran
cūzai pirmieji praminė Vlikingenu, 
ir to vardo visai nesikrato nei patys 
Vliko nari.?i. kai tuo vardu figūriškai 
kas r>ati Vliką pavadina. Todėl L. V. 
be pamato šj dalyką, per jautriai 
priima. 

Dirvos 3G numeryje mes labai mie
lai spausdinome iš Eltos biuletenio 
Vliko pirmininko M. Krupavičiaus 
pasikalbėiimą su žurnalistu Sehwei-
zeriu. navadindami ta pasikalbėjimą 
LIETUVIŲ NUOMONE. Tai buvo 
drąsūs, atviri, realiu faktų vertini
mu paremti pareiškimai. 

Dabartinio pasikalbėjimo, kurj Vli
ko pirmininkas patiekė spaudai per 
Eltą, nei nespausdinome, nes, kaip 
eilėje straipsnių jau išdėstyta, tai yra 
"nelemtai nepavykęs", bet vis dėlto 
viešumos vertinimui patiektas pa
reiškimas. 

M. Krupavičiaus pareiškimo verti
nimai jokiu būdu neliečia faktinųjų 
Vliko nuopelnu. Nuomonės, kad Vliko 
pirmininkas šiuo atveju pasireiškė 
taip. kaip iš Vyr. Liet. Išl. K-to pir
mininko nesinorėtu sulaukti, dėsto
mos motyvuotai. Negalima sutikti su 
L. V. nuomone, kad, jeigu Vlikas turi 
išsirinkus pirmininką, tai niekas ne
turi teisės kritiškai jvertinti jo vieną 
ar kitą žygi. Tai nėra nei "pamaz
gos", nei daugumos valios paniekini
mas, jei šiuo atveju iš viso galima 
apie kokias nors daugumas kalbėti. 
Savo laiku prezidentas Trumanas pa
sakė apie 80-ąji Amerikos Kongresą, 
kad tai buvęs blogiausias kongresas, 
koki Amerika kada nors yra turėjusi. 
1 tai jam buvo atsakyta, kad Truma
nas yra blogiausias prezidentas, kokį 
Amerika kada nors vra turėjusi, O 
juk ir Kongresas ir Trumanas buvo 
daugumos" išrinkti... 

Visai sutinkame su L. V. siūlymais: 
'^neužgauliokime, nesišaipykime, bet 
jsemkime". Tik prie to reikia dar pri
dėti: "ir reikalaukime, kad vadovau
jantieji organai ar asmenys išlaikytų 
prideramą orumą ir rimti". Nes tik 
tuo būdu masėms išryškės nuošir
džiai remtini veidai ir vardai. 

D I R V A ,  L i t h u a n i a n  Weekly, published by Ohio Lithuanian Publishing 
Company, 6820 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio. Phone: ENdicott 1-4486. 
Issued in Cleveland every Thursday. Editor Vincas RASTENIS. Assistant 
Editor Balys GAID21UNAS. Entered at Second-Class matter December 6th, 
1915, at v.he Cleveland Postoffice under the act of March 3, 1879. > 

SubsbscripHon per year in advance: in the United States #4.00, 
in Canada — $4.50 (5:00 Canedian dollars), elsewhere ~J 

/ 
D I R V A  i š e i n a  k i e k v i e n ą  k e t v i r t a d i e n i  C l e v e l a n d e .  L e i d ž i a  O h i o  L i e t u v i ų  
Leidybos B-ve. Prenumeratos kaina metams, mokant ii anksto: Jungtinė** 
Amerikos Valstybėee — $.4.00, Kanadoje — $4.50, (5.00 kanadiiki doleriai), 
kitur — $5.30. Galima mokėti ir dalimis, pradedant bet kuriuo metų laiku. 

XTTTT" 

 ̂ vSk + t Jt e* Mvf A. tL 'f ff \ 

'•••' 
v S • v -A J- sJ~t. « ' ' 

t  
•d 

-him H 


