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Kultūrinio bei kūrybinio mū
sų čionykščio gyvastingumo ap
raiškos, kaip ir visa kita, ne kar
tą mėginamos vertinti grynai 
materialistinio pelno ir nuostolio 
plotmėje. Ir todėl dažnai pasi- 
klystama, net pačiam kultūri
niam ir kūrybiniam polėkiui 
kenkiama, kai su užsidegimu 
puoselėjama tik tai, kas duoda 
konkretų piniginį pelną, o atsi- 
žegnojama net pirmarūšio ir iš
liekančio dalyko, jeigu tik jo įgy
vendinimui turi kas nors pinigo 
dar pridėti.

O reikėtų labai aiškiai įsisą
moninti, kad literatūra, dailė ir 
muzika yra žmogaus, dvasinių 
gelmių vaisius, ir jfs sunkysta, 
kai laukiama iš jo vien pinigo, 
bet bręsta ir puikiai prinoksta, 
kai pačiam kultūriniam podirviui 
pinigo nesigailima, nors ir ži
nant, kad pinigas pinigu atgal 
nesugrįš. Tačiau, gal būt, ne 
kartą sugrįš muzikos, literatūros 
ar mosklo veikalu, pasiliekančiu 
ir padedančiu tautai ilgiau už vi
sas valiutas išlikti gyva.

Ne vienas čia gal pasakytų, 
kad reikia surasti daugiau skaity
tojų knygai, reikia, kad mūsų 
spektaklių sales užpildytų publi
ka, tada net ir piniginio nuosto
lio nebus. Bet ką daryti, jeigu ir 
vieno kito pakankamai nėra? Ar 
knygų visai neleisti? Ar scenos 
uždangos visai neatskleisti? Ar 
dirigentui visai padėti batutą, o 
dailininkui teptuką? Kuo tada 
pateisintume savo buvimą čia? 
Ir ar būtume aplamai dar gyvi?

Pagaliau gali būti ir spektak
liai kupini publikos, bet pastaty
mų išlaidos toli gražu nepadeng
tos. Tokių pavyzdžių jau apsčiai 
turime. Užtenka tik prisiminti 
pastarojo Kultūros kongreso me
tu pastatytus du naujus Dariaus 
Lapinsko veikalus: operą “Marą” 
ir kantatą “Mindaugą”. Spektak
liuos publikos netrūko, bet išlai

dos vis tiek prašoko pajamas. Tai 
kas tada buvo: pelnas, ar nuos
tolis? Rengėjams Chicagoje pi
nigine prasme buvo nuostolis, bet 
viso mūsų muzikinio gyvenimo 
įnašine prasme buvo didelis pel
nas, nes abu veikalai buvo pa
rašyti ir atlikti išskirtinai aukš
tame lygyje, lietuviškas temas iš
radingai ir kūrybingai įterpiant 
į šių dienų muzikinę raidą. Ant
ras pavyzdys — praėjusiais me
tais Čiurlionio simfoninės poe
mos “Jūra” atlikimas Orchestra 
Hali Chicagoje ateitininkų kong
reso dienomis. Koncertas rengė
jams atnešė piniginį nuostolį. 
Bet koks gi buvo visai lietuviš
kai visuomenei tiesiog nepasve
riamas dvasinis pelnas išgirsti 
lietuviškojo genijaus kūrinį tokio
je vietoje ir taip atliekamą, kad 
visų širdis užtvindė pasididžiavi
mo jausmas.

O kur mes stovėtume, jeigu ši
tokių viršūnių mūsų kultūrinia
me gyvenime nebūtų? Ogi trep
sėtume tik vakarienių, kavučių, 
gimtadienių ir kitokių pagerbtu- 
vių užustalėse, kol gyvenimas taip 
ir pasibaigtų tik valgymu ir gėri
mu.

Bet kas palaikys negausioje ir 
svetimoj aplinkoj gyvenančioje 
išeivijoje anų minėtų kūrybinių 
viršūnių prasistiebimą savoje 
bendruomenėje. Laisvose tauto
se, ypač Europoje, kultūrinio gy
venimo aukšto lygio palaikymas 
yra remiamas valstybiniu mastu, 
iŠ to grąžinant tautos iždan ne 
pinigini, bet dvasinį pelną. Tur
tingoje Amerikoje aną valstybinę 
pareigą atlieka gausūs ir dosnūs 
mecenatai. O į ką kreipti akis iš
eivijoje mums?

Visai neabejoju, kad tomis me- 
cenatinėmis pareigomis turėtų 
labiausiai mūsuose rūpintis Lie
tuvių fondas. Jau eilę metų jis ši-
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Lietuvių tarpe surinkti žurna
listinės kilmės straipsnius ir juos 
pakartoti atskira knyga vis dar 
neįprasta. Pirmasis iš gyvųjų 
tuos savo raštus pakartojo Vaiž
gantas, ir susilaukė gana nepa
lankaus žodžio, nors tie Vaižgan
to straipsneliai lietė mūsų įvai
rius kultūros ir laisvės kovų rei
kalus ir buvo tikrai būtini tiek 
literatūros, tiek kultūros istori
kui. Antras, kuris gyvas išdrįso ir 
pakartojo savo senuosius straips
nius, buvo tuometinis Lietuvos 
prez. Antanas Smetona. Nors ir 
daugelis gal dažniau vien dėl 
politinio nusistatymo, iš tų 4 di
delių tomų ir pasišiepdavo, bet 
vis tik didžioji tų raštų dalis bu
vo reikšminga ir verta pakartoti, 
juo labiau, kad1 ir patys anksty
vieji leidiniai buvo jau retoki. Pa
našiai straipsnių pakartojimo ke
liu nuėjo ir prof. M. Biržiška, su
lasiojęs ir pakartojęs 2 tomus kul
tūros ir literatūros istorijos klau
simais straipsnių, kartu darbą at
likęs ir su visu kruopštumu, pvz. 
nurodydamas ir visas korektūros 
klaidas knygų paraštėse.

Visi kiti mūsų didieji žurna
listai ir rašiusieji savo straipsnių 
nekartojo. Taip ir liko neper
spausdinti nei dr. J. Purickio, dr. 
L. Bistro, Ig. Seiniaus-Jurkūno, F. 
Kiršos, J. Keliuočio, A. Merke
lio ir kt., kurių straipsniai tikrai 
verti buvo išleisti atskiromis kny
gomis, nes vis lietė ne eilinius ir 
ne kasdieniškus reikaliukus bei 
pasižodžiavimų kronikas. Taip 
pat ir šiame krašte dar iki mū
sų dienų nepasirūpino niekas su
rinkti nei kun. A. Miluko, dr. J. 
Šliūpo, nei J. Bačiūno, Br. Balu
čio, dr. P. Grigaičio, L. Šimučio 
ir kt. raštų, kurie turi didelės 
reikšmės ne vien tik mūsų seno
sios išeivijos, bet ir lietuvių kul
tūros bei Lietuvos laisvės reika
lams.

Iškilus ir labai rašus žurna
listas Br. Raila nuėjo kitu keliu. 
Dar nepriklausomoje Lietuvoje, 
įkopęs į “Lietuvos Aido” ir kitas 
tautininkų pasostes, buvo paruo
šęs savo straipsnių rinkinį, kuris 
dėl okupacijos sąlygų dienos ne- 
beišvydo.

Tremtyje bei išeivijoje Br. Rai
la taip pat daug rašė. Ir jis pir
masis iš lietuvių sugebėjo išleis
ti atskiromis knygomis savo raš
tus.. Iki šiol tokių knygų jau pen
kios pasirodė. Pirmosios turi nu
rodymus, kur ir kada straipsniai 
spausdinti, atrodo, kad mažai te- 
taisytos. Paskutinioji, taigi Vers
mės ir Verpetai jau kitokia, nu

trynusi visus pirmuosius ženklus, 
todėl dažnai nelengva atsekti ir 
pirmutinį tekstą, kuris buvo 
spausdintas Dirvoje. Žodžiu, vi
sos tos Akimirksnių kronikos įga- 
vusios naują ar išvalytą drabu
žėlį, todėl daugeliui reikalų su
vokti vėl bus neišvengiama žvelg
ti į senąjį Br. Railą, į jo pirmi
nį tekstą, kuris dar neišsicenzū- 
ruotas, todėl jam būdingesnis ir 
padeda kartais suprasti vieno ga
balo prieštarybes kitai to paties 
rašto vietai.

Šioje knygoje Br. Raila atrin
ko nemaža straipsnių Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjungos die
noms paryškinti, nes pats leidi
nys dienos ■ ŠvioSą išvydo vieno 
jų, a.a. Br. Budgino lėšomis, tik
rai nuoširdaus ir idealisto lietu
vio kovotojo, deja pakankamai ir 
įvade dar neišryškinto. Visas šis 
LLKS skyrius, nors vietomis ir ga
na vandeningai išsiverpetavęs, 
todėl praradęs visas kovos vers
mes, yra pats vertingiausias mūsų 
laisvės ir kultūros istorikui. Taip 
pat nemaža knygos dalis skirta 
ir visaip nuvėtytiems ryšiams su 
okupuota tauta bei kai kurioms
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tų ryšių gana suktoms bolševi
kinėms meškerėms paryškinti. Ir 
trečioji knygos dalis priklauso se
nam Br. Railos jautukui, įniršu
siam vis prieš Vliką ir kitus veiks
nius, kurie iki šiol nepriima jo

siūlymų ir visokių receptų, kurie 
netiki vis jo liberaliniais ir li- 
beralistiniais postringavimais ir 
kitais jo nuoširdžiais žodžiais ir 
t.t., nes vis prisimena ir tebema
to tą patį Br. Railą, kuris gana 
piktai ir pagal savo liberalizmo 
matą tiek “Vaire”, tiek “Lietu
vos Aide” mokė visus apie supu
vusią ir išsigimusią demokratiją, 
ko neužmiršo nė dabar (67 p.).

Versmių raiste ir akivaruos

Pirmoji knygos dalis skirta Lie
tuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos 
istoriniams apmatams (26-80 p.), 
kuriuos jis buvo paruošęs dar 
1946.8.25 Paryžiuje ir dabar kiek 
taisyti bei naujai papildyti, kas 
sudaro dar pastabinius 3 psl. 
Šiam skyriui dar priklauso ir 
“Kaip dužo legenda”, kur su St. 
Žymanto ir V. Rastenio talka pla
čiai liečiamas į sovietines rankas 
patekusio LLKS vieno iš steigėjų 
ir vadovavusio atfmens J. Deksnio 
žodis (99-138 ir 225-235 psl.).

Prieš daugiau kaip 20 m. ra
šyti LLKS istoriniai metmenys 
yra gražiai apdailinti savos pro
pagandos reikalui, kuriuose užte
pama pikto deguto nekenčiamai 
krikščioniškajai srovei ir teisina
mi saviškiai. Savo partinius prie
šus Br. Raila niekina palaipsniui, 
tai metodas būdingas ne vienai 
tetalistinei propagandinei pra
monei. Taip jis, kalbėdamas a- 
pie Lietuvių Aktyvistų Frontą,pa
žymi, kad Lietuvoje kai kurie as
menys “buvo nusistatę ją (rezis
tenciją, m. įterpta) panaudoti 
vieno siauresnio politiškai ideo
loginio bloko specialiem uždavi
niam pasiekti...” (29 p.). Kiek 
vėliau, rašydamas apie sukilimą 
ir Laikinąją vyriausybę, vėl už
simena, kad rezistencinės kovos 
vaisiais viena ideologinė grupė 
norėjo pasinaudoti “prieškarinio 
partijų bloko naudai” (32 p.), 
bet ir dabar jos vardo dar ne

minėjo, tik telkia neapykantos 
spūdį ateičiai. Ir tik aiškindamas 
LLKS atgimimą pasako, kad as
menys, patekę į aukštus ir aukš
tesnius postus, “skubėjo panau
doti savo padėtį krikščionių sro
vės interesam, tiek naują admi
nistraciją komplektuojant, tiek ir 
kitose, ypač švietimo įstaigų (m. 
p.), srityse” (33 p.). Puolimas ir 
degutavimas atliktas tikrai vyku
siai ir, primena dr. V. Kudirkos 
eilėraštį, kur jis įspūdį telkia pa
brėždamas “gražu, gražiau ir 
gražiausia”. Deja, kaip ten 1941 
vasarą buvo Vilniuje, kur veikė 
vietos komitetas ir tvarkė visus 
reikalus. Tam Vilniaus miesto ir 
srities piliečių komitetui vadova
vo LLKS neeilinis žmogus, bū
tent, St. Žakevičius. Tai kieno 
pastangomis buvo iš senųjų pa
reigų išstumtas prof. R. Šalčius, 
t.y. nebegavo 1940 m, pavasarį 
turėtų, nors Laikinoji vyriausy
bė skelbė, kad visi grįžta į prieš 
bolševikų okupaciją turėtas pa
reigas. Taip pat, kodėl Vilniaus 
univ. bibliotekos direktoriaus pa
reigų turėjo atsisąkyti prof. Vcl. 
Biržiška, taip pat neteko ir ten 
skaitytų kursų. Laikinosios vy
riausybės žmonių dėl šių asme
nų, kiek žinau, nebuvo jokio pa
tvarkymo, bet abu profesoriai bu
vo išstumti vietinių, o prof. Vcl. 
Biržiškai vėliau V.D. Univ. Fi
losofijos fak. buvo įsteigta Biblio- 
logijos katedra ir jis paskirtas jos 
vedėju. Taigi, prof. Vcl. Biržiš
kai buvo sudarytos naujai sąly
gos Kaune kaip tik krikščioniš
kosios srovės žmonių (dekano 
prof. dr. Z. Ivinskio, vicedekano 
doc. dr. A. Maceinos ir Laikino
sios vyriausybės e. pirm. pareigas 
bei švietimo ministro prof. J. Am
brazevičiaus, doc. dr. J. Griniaus 
ir kt.;. Todėl iš visa kokios is
torinės tiesos teturi visas toks bū
dingai kartojamas šiuose metme
nyse tas piktas teigimas. Ar kar-
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tais tiems švietimo ministerijos 
pertvarkymams nebuvo didesnio 
pagrindo kaip politinė neapykan
ta ir savų žmonių iškėlimas? Vie
nų metų bolševikinė maišatis ir 
prievarta mokytojus buvo įstū
musi į visokias agitacijas ir pa
reigas, todėl ir patys mokytojai 
prašėsi perkeliami, sumaišomi, 
kad išvengtų nereikalingų skun
dų ir t.t. Antra, tą švietimo m-jos 
tarnautojų ir mokytoji} išmaišy- 
mą ir perkėlimų didžią daugumą 
atliko jau švietimo tarėjas dr. Pr. 
Germantas, vėliau nukankintas 
Stutthofe, kaip tik jau ne iŠ 
krikščioniškojo. sparno žmogus, 
bet lietuvis, norėjęs gelbėti kitus, 
bolševikiniais metais daugiau už- 
siplėšusius.

Ir nors toks teigimas gana pa
galbus LLKS atsteigimui parem
ti (33,.), bet visa terodo vien tik 
jų siaurą ir aklą partiškumą, dar 
daugiau, kad tie atsteigėjai ir vi
sokį šturmavikai 1941 liepos m. 
nesuprato ano meto Lietuvos pa
dėties ir negalvojo valstybiškai. 
Tai visa išlenda kitose šių isto
rinių metmenų vietose. Pvz. met
menyse kaltinami kai kurie LAF 
vadai, turėję iliuzijų dėl Vokieti
jos reikšmingo faktoriaus ir to
dėl reikėję naujos rezistencijos, 
norint “visiškai ir atvirai išsilais
vinti nuo kai kurių prieskonių ar 
kenksmingų hipotekų, Laikino
sios Vyriausybės padarytų” (33 
p.). Tai ir vėl tik kaltinimas, 
nors toji Laikinoji vyriausybė 
kaip tik ir sulaikė savo veiklą, 
kad nesutiko daryti vokiečiams 
nuolaidų, t. y. hipotekų. Paga
liau ir LAF, kuris, 1941 rugpjū
čio mėn. uždarinėjo savo pada
linius, vokiečių civilinės valdžios 
buvo uždarytas 9.22, išvakariai 
suimtas LAF vadas L. Prapuole
nis ir jis išvežtas į Vokietiją, jau 
neminint visos eilės kitų represi
jų (pvz. neleidimas Laikinosios 
vyriausybės pirm. pik. Škirpai at
vykti į Lietuvą ir t.t.). Matyti, 
kad ir LAF tikrai buvo padaręs 
“hipotekų”, jei susilaukė tokių vo
kiečių valdžios “pagerbimų”, ka
da nepavyko visokiems geštapo 
Kurmiams laimėti 7.24 naktį su 
LNP talka. Todėl 32-34 p. įman
trūs rašymai vis tiek tėra tiktai 
propaganda, kuria nuoširdžiai 
norįs rašyti 1941.6.23-9.22 Lie
tuvos istorijos tarpsnį niekuo ne
galės pasinaudoti. Viena tik pas
taba čia gana įdomi, kur mini
mas iš LAF išsiskyrimas LNF ir 
LLKS, kada LAF likęs vienos ide
ologinės organizacijos. Taip, ats
kilus LNP ir LLKS tikrai buvo 
LAF viena ideologinė organiza
cija, būtent lietuvių, kurie siekia 
nelygstamai nepriklausomybės ir 
moka smulkius asmeninius inte
resus išjungti Lietuvos labuf. 
Antra, ir tada LAF liko toliau 
taip pat masinė organizacija, nes 
savo eilėse turėjo dar daugiau 
kaip 15 kartų 'narių negu abi pa
bėgėlės (LNP ir LLKS) drauge. 
Ir uždarytasis LAF savo vardą 
keitė (1941 spalio mėn.) ne dėl 
kokių “hipotekų”, bet jau grynai 
saugumo sumetimais, nes leisti 
slaptus atsišaukimus LAF vardu 
buvo tolygu siūlyti gestapui su
imti daugiau LAF žmonių, kai 
Lietuvių Frontas jau galėjo būti 
ir nauja organizacija, užėmusi 
labai kietą ’ laikyseną okupacijos 
atžvilgiu.

Tikrąją LLKS iš LAF atskili
mo priežastį šie metmenys den
gia ir suktai slepia LNP epizodo 
panaudojime (34-35 p.). Seniai 
buvo žinoma, kad kai kurie ne
patenkintieji iš LLKS sparno, sa
ve vadiną liberalais, atskilo dėl 
labai paprastų priečasčių: LAF 
neįvertinęs jų genialių pasiūlymų 
ir gana liguistų reikalavimų, bū
tent nepaskyrė į Laikinąją vy
riausybę ir kitas vietas vadovau
jančiais, todėl mūsų antžmogiai, 
vedami savo liberalistiškai libe

ralinio nusistatymo, susidėjo su 
LNP žmonėmis ir kartu vertė 
“npliberalinę” Laik. vyriausybę, o 
tam nepavykus, vėl LNP plana
vo kitus žygius. Tikrai įdomus jų 
liberalizmas, išplaukęs dar iš 
paskutinių nepriklausomybės me
tų vadizmo, kada tie patys as
mens planavo visuotinį centra
lizmą, pvz. įjungdami net L. šau
lių s-gą į tautininkų partiją (šau
lių s-gos pirm. turėjo būti ir tau
tininkų centro valdybos nariu), 
nes tiems asmenims atrodė, kad 
ir prez. A. Smetona neturi kietos 
rankos bei noro suvaldyti demo
kratinių partijų pusiau slaptą 
veiklą. Dabar tie patys “kietos” 
rankos planuotojai vėl negavo 
valdyti, vėl buvo nustumti. To
dėl savo veiklą jie ir pradėjo 1941. 
7.24 puču, išsiskyrimu iš LAF, 
vėliau iš LNP iki sudarė naujai 
LLKS, per kurią tikėjosi kada 
nors paimti valdžią j savas ran
kas. Prasidėjus naujai sovietinei 
okupacijai, tie patys planuotojai 
Vakaruose vėl jautėsi nuskriaus
ti, nes VLIKas nepakluso jų “li
beraliniams” planavimam, todėl 
atsirado BDPS, VLAKas ir kt. 
susigrupavimai bei persitvarky
mai su išvystyta ir sisteminga 
tiek žodžiu, tiek spaudoje VLIKo 
niekinimo veikla.., kurios sekoje 
LLKS neteko tremtyje daugelio 
tikrų ir idealistų laisvės kovoto
jų, o tie patys antžmogiai nesu- 
sirado pakankamai visuomenėje 
atramos ir teliko keli lyg Anykš
čių Šilelio kelmai bei svyruojan
čios pušelės...

Grynai propagandai priklauso 
sakinys, kad LLKS buvusi pirmo
ji liu P-) rezistencinė organiza
cija Lietuvoje ir Pabaltyje(35 p.). 
Teiginys įdomus, bet kas tada bu
vo LAF iki jį vokiečiai uždarė ir 
kas tada buvo iš LAF išriedėjęs, 
jau 1941.10.2 (?) Lietuvių Fron
tas, kuris šiuo vardu pasisakė 
prieš naujas vokiečių šunybes. 
Paliekant dėl eilės LLKS istori
nių metmenų pasisakymus atei
čiai, tenka pasidžiaugti, kad LL 
KS pirmą kartą davė ir apytikrį 
prisiekusių savo narių skaičių 
1943 m. — apie 3000, kai me
nu, jog 1942 jie aiškino turį per 
20.000 savo tikrų narių, tuo no- 
rėdama nuvertinti LF, kuris ta
da buvo kelis kartus gausesnis, o 
po jo jau 1942 gale sekė Lietu
vos Laisvės Armija. Įdomūs ir jų 
spaudos tiražai bei įsigijimo prie
monės. Atrodo, spausdinimo 
priemones visi tuo pačiu būdu 
įsigijo, visų ranka renkamosios 
raidės buvo išvogtos iš įvairių se
nųjų spaustuvių. “Laisvės Kovo
tojo” tiražas vis tik nepriklausė 
prie didžiųjų. “Į Laisvę” spaus
dindavo gerokai daugiau vis po 
15.000; jos nemažas kiekis buvo 
siunčiamas ir mūsų batalionams. 
Įdomesnės žinios, kad “Laisvės 
Kovotojas” buvo renkamas spaus
tuvininkų ir kartais spausdi
namas viešose spaustuvėse. Įdo
mi ir kartu akiplėšiška rizika, ku
ri galėjo kaštuoti daugiau aukų 
negu toks žygis vertasl Vokiečiai 
apytikriai tai buvo suuodę ir tik 
dėka gudraus ir tauraus lietuvio 
eksperto A. Puskepalaičio buvo 
sumaišyti; tas neatpažindavo se
nųjų šriftų, aiškindamas, kad 
bolševikų okupacijos metu jie 
buvo išmaišyti, išvogti ir tt. 
Taip pat reikia pažymėti, kad 
tas Tilžės apl. lietuvis A. Puske- 
palaitis mūsų rezistencijai parda
vinėdavo ir reikalingų dažų. Mi
nint Vilniuje leistą “Laisvą Žo
dį”, buvo galima jau parašyti, 
kad jis buvo spausdinamas vie
šoje “Vaizdo” spaustuvėje, kuri 
tuomet priklausė J. Kapočiui. LL 
KS spaudos nuopelnų priklauso ir 
čia nesuminėtam a. a. dr. Pr. An- 
cevičiui, kuris daug ką LLKS pa
rūpino net iš Berlyno.

Sunkoka tikėti, kad LLKS bu
vo geriausią organizuotas spau
dos platinimo tinklas (4l pi.).

Kažin ar ne geriausią tinklą tu
rėjo “Į Laisvę”, kurios egz. pa
siekdavo maždaug per 20 vai. 
Mažeikius, Rokiškį, Tauragę ir 
Vilnių, o per 2 dienas net Šven
čionis. Minėtieji UK pažymėji
mai iš Spindulio spaustuvės iš
keliavo lygiai tiek pas LLKS ir

Abstraktiškoji fotografija. Nuotr. Algirdo Ghšgaičio

LF tuo pačiu keliu ir ta pačia 
siunta. Tai buvo visų lietuvių gel
bėjimo reikalas, kurį atliko a.a. 
Taškas, aiškiai apsisprendęs LF 
ir žuvęs po karo nuo eilinio plė
šiko, kurio pavardė tenka nuty
lėti, nes jis vogė ne vienas. Pa
našiai ir pasų reikalai (44 p.) 
buvo tvarkomi tiek LF ir LLA, 
tik LF pavyko tų laikinų pažy
mėjimų atspausdinti to paties 
Taško talka dar 1941 rudenį 
Spindulyje...

Lietuvos Šaulių S-gos atgaivi
nimas 1943 tuo pačiu vardu ne
buvo protingas žygis. Taip pat ir 
“Lietuvos Laisvės Trimito” lei
dimas nebuvo gerai apgalvotas. 
Visa tai galėjo būti pretekstas ne
reikalingiems ir masiniams senų
jų šaulių areštams ir naikinimui, 
kad būtų padaryta vokiečiams 
daugiau erdvės...

Įdomios sumos LLKS rezisten
cijai (49 p.). Tikrai 350.000 RM 
eilinė suma trejų metų laikotar
piui, ypač pridėjus dar apygardi- 
nes ir apskričių savarankiškas a- 
pyvartas, taigi apie pusę milijono 
popierinių markių, kurias paver
tus tikresne preke, tai apie 250- 
350 karvių arba iki 500 kiaulių 
ano meto juodosios rinkos urmo 
kaina, kuri buvo artima ūkiuo
se superkamiems gyvuliams. De
ja, suma visai Lietuvai ir tokiai 
organizacijai nėra didelė, nes po 
200 kiaulių ne vieno Lietuvos 
valsčiaus ūkininkai iškeitė gink
lais. O žemaičiai dar po daugiau, 
todėl pas juos ir laisvės kovos il
giau nusitęsė ir buvo įnirtesnės, 
nes jie buvo dažnai geriau gink
luoti negu kitos Lietuvos dalys. 
Antra, tiek LF ir LLA sumos ge
rokai įdomesnės, nes pvz. įkliu
vus vienam LF finansų skyriaus 
asmeniui, teko duoti 54,000 RM, 
o LLA ginklam pirkti 1944 vasa
rį (per vieną mėn.) sutelkė Vil
niuje per 150,000 RM; iždinin
kas čią, JAV, tik neturiu dar tei
sės jo pavardės minėti.

Sunku dar ir dabar teigiamai 
vertinti LLKS bolševikinės oku
pacijos grėsmės slėpimą 1944 (63 
—64 p.). Tada LLKS skelbė, kad 
anglai išsikels Palangoje ir bol
ševikinis pavojus nebegresia. Ka
žin ar ši melagystė nebus virtu
si tautai daliniu genocidu ir tik
rai beprasmišku. Tas tvirtinimas 
man primena vieno LLKS atsto
vo VLIKe paskutinį atsišaukimą, 
kurį jis įteikė rezistencinės spau
dos atstovams Kauno gelž. stoty
je ir išvažiavo tiesiog į Berlyną 
1944.^11 pirmosiomis dienomis. 
Tame VLIKo atsišaukime tauta 
buvo reikalaujama nepalikti sa
vo sodybų ir trauktis kovai į miš

kus. Bet tada daljs ir VLIKo na
rių, kurie buvo pažadėję likti 
drauge su tauta ir buvo atsakin
gi už šio atsišaukimo .turinį, maž 
kuo vėliau atsirado Berlyne, kai 
tuo tarpu LF atstovas liko ir ko
vojo.

Su metmenų autoriais tenka 
visuotinai sutikti, kad “Laisvo
sios Lietuvos” siųstuvas buvo di
delis laimėjimas ir prieš jo orga
nizatorius, tuos drąsius LLKS vy
rus, tikrai tenka nusilenkti. Jiems 
priklauso ir ryšio su Švedija su
mezgimas ir kiti geri žygiai, ku
rių niekas neneigė ir neneigs. 
LLKS turėjo nemaža drąsių ir 
sumanių idealistų, kurie dirbo 
Lietuvai, bet ne partijai; jie ne
sirūpino nė LLKS politinėmis gai
rėmis, kurios čia pridėtos 51 ir kt. 
psl., nes jie dirbo laisvai Lietu
vai kaip kariai ir mylėjo laisvą 
žmogų. Bet mylėdami laisvą žmo 
gų, jie nepripažino nė visokių 
šturmavikų, panaudojančių juos 
kartais saviems įgeidžiams. Dide
li idealistai buvo a.a. J. Rudo
kas, kurio čia nei metmenyse, nei 
prierašuose pakankamai neišryš
kino. Tai buvo kietos ir apdai
rios kovos vyras, pripažinęs lais
vę kiekvienam asmeniui ir §avo 
valios nepiktnaudojęs kitam, 
žmogus pasiryžęs mirti, bet ne 
plepėti. Todėl juo pasitikėjo ne 
tik gen. štabo mjr. Vytautas 
Bulvičius, kuris jį pažino dar iš 
1938, bet ir kiti LAF karinio or
ganizavimo nariai. A. a. Juozas 
kietas ir nekalbus išliko ir gešta
po kalėjimuose, kur tardytojai 
jam degino ir karštu elektriniu 
lygintuvu dailino nugarą. Jam 
šiuose metmenyse turėjo būti 
skirta daugiau vietos. Kietas ir ne- 
savanaudis tikrai buvo ir a.a. Br. 
Budginas, taip pat žemaitis. 
Prieš jo pagarbą žmogui ir tiesai 
bei laisvei, jo drąsai ir sugebėji
mui laimėti rezistencijos metu 
žmogų tenka lenktis. Deja, šios 
knygos įvade jis nėra dar pakan-

(Atkelta iš 1 psl.)_
tai realiai ir sąžiningai vykdo. 
Ne kam kitam, o tik tam jis ir 
buvo įsteigtas ir toliau visos mū
sų visuomenės aukomis remia
mas. Tiktai jau kelerių metų 
praktika parodė, jog Fondui rei
kia daugiau lankstump ir greites
nio susidariusių sąlygų išnaudo
jimo. Todėl artėjančio Lietuvių 
fondo suvažiavimo proga ar ne
vertėtų pasvarstyti ir apie kai ku
rių statuto paragrafų pakeitimą, 
kad ateityje fondo rolė būtų dar 
efektingesnė, kad sprendimą būtų 
galima daryti ir tą ar kitą kultū
rinį užmanymą paremti ne tik 
metų pabaigoje, kai skaičiuoja
mas ir skirstomas metinis Fondo 
pelnas, bet ir kiekvienu, paties 
gyvenimo išnaudoti pakištu mo
mentu ištisų metų bėgyje.

karnai išryškintas, nors Kaune jis 
buvo ta neramioji dvasia, kuri 
turėjo suėmusi daug slaptų siū
lų spaudos ir kitais reikalais, ku
riuo žmonės pasitikėjo kiek ir J. 
Rudoku. Reikėjo, nors ir pasta
bose šiek tiek plačiau suminėti 
ir Valiulis, vienas iš didžiųjų ry
šio ieškotojų su Baltijos kaimy
nais. Tai vyras vėl daug gera 
įrašęs LLKS.

Jono Deksnio legendikėse

Buvęs vienas iš LLKS steigė
jų ir didelės veiklos vyras, įkliu
vęs' į okupantų rankas J. Deks
nys, 1960.2.20 “Tiesoje” išspauS- 
dino bolševikinio darbo laišką, 
kurį dar kruopščiai pertvarkę 
kažkokie draugai, matyti iš Mask
vos MGB ar kito vardo, bet tos 
pat žmonių perdirbimo ir sunai
kinimo įstaigos. Laiškas, kuriuo 
J. Deksnys sakosi nutraukiąs san
tykius su visais kovojusiais dėl 
Lietuvos laisvės, kaip ir kiekvie
nas bolševikų pramanas, todėl 
gal ir nereikėjo skirti jam tokios 
reikšmės. Dabar į tą laišką at
siliepė straipsniais šiame krašte 
trys artimi jo draugai, kurie sa
vu laiku planavo drauge su juo 
LLKS, BDPS ir kitais vardais jun
ginius ir kartu kovojo prieš de
mokratinį VLIKą, nevertinusį jų 
išganingų planavimų bei kitų li
beralių nurodymų. Visų jų raši
niai: Stasio Žymanto, Vinco Ras- 
tenio ir Br. Railos sudėti į vie
ną skyrių. “Kaip dužo legenda” 
įdomius skyrius, praskleidžia 
mums gana naujos medžiagos ir 
kartu parodo ne vieną iki šiol 
nesuprastą LLKS vingį. Br. Rai
los straipsniai čia duoda daug 
naujos šviesos tiek VLAKo, tiek 
BDPS genezei ir kartu patvirti
na, kad VLIKas teisingai elgėsi, 
nesileisdmas į tas avantiūras. Iš 
Br. Railos straipsnių matyti le- 
gendiškai įdomus, ir nesaugąs sa
vo kailio J. Deksnys (plg. 112p.), 
drąsus kovotojas ir nuostabus bei 
išdidus idealistas, bet vis tik nu
tylėtos kai kurios jo silpnybės.

(Nukelta l 3 psl.)

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
uždaryta. Ligoniai priimami susitaru. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. AVAlbrook 5-5076

Resld. Telef. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
*5449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susttarlma. 
lel neatsiliepia skamblltl 374-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 Weet 6Srd Street 
Kampas 6S-čios Ir Caltfornla 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vakaro 
Šeštadieniais 2—4 vai. 

Crečlad. Ir kitu laiku pagal sutartj 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. YVAlbrook 6-3048

Taipgi tų remtinų darbų apim
tį reikėtų gerokai praplėsti, pra- 
matant ir daug ekstra atsirandan
čių ir nepraleistinų progų. Štai, 
pavyzdžiui, akademinis jaunimas 
Chicagoje užsidegė šiemet rude
nį surengti Jaunimo centre studi
jinio ir rečitalinio pobūdžio trijų 
dienų mūsų poezijos festivalį. Bet 
užmojui įkūnyti jau reikia turė
ti bent pora tūkstančių dolerių. 
O kiek to pinigo yra pačių stu-

0R. C. K BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKI 

Chirurgija 
Tel 695-053 — Elgin 

425 No. Liberty Street 
Route 25, Elgin, Illinois 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 IVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv.. 1 Iki 7 popiet; 
antr., penkt. 1 -6, treč Ir šešt. tik 
susitarus

Dr. Ant. Rudoko kabinetą. per6m6

DR, EDMUND E. CIARA
OPTO M ET R I ST A S 

2709 VVest 51st Street 
TEL. GR. 0-2400

Vai.: pagal susitarimą. Plrmad. Ir 
ketv. 1-—4 Ir 7—9: antrad. Ir penk
tad. 10-4; šeštad 10-2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960

DR. E. DEGKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE į 
SPECIALYBE — NERVU IR

EMOCINES LIGOS 
GRAVVFORD MEDICAL BUILDING

6449 So. Pulasld Road 
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija Ir moterų Ilgos 

Ginekologinė Chirurgija 
6132 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670 

Valandos pūgai susitarimų Jei ne
atsiliepia, skunibiutl: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Mamų — rezid. — PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai. Ir nuo 6 Iki 8 
vai. vak., šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs. PO 7-6000 Rez. OA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd*Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 8 ! 
Iki 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta ' 

Ofiso Ir buto tel. OLympio 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 491h Court, Cicero
/ai, kasden 10-12 Ir 4-7. Trečiad h 
eštad. tik susltarue,____________

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECIALYBE
5540 St. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą 
Skambinti — 585-2525

Telef. veikla 24 vai.

Tel. — REllance 5-1811
DR. WALTER*J. KIRSTUK j

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3925 VV. 59th Street 
Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. lt 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6—8 t 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
*lrmad., antrad., kevlrt. Ir penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p p. Ir nut ! 
S—8 vai. vakare. Trečiad, nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p., šeštad 

11 vai. ryto Iki I vai. p. p.
Ofiso telef. RE 7-1168 

Rez. teL 239-2919

Tel ofiso Ir buto OLymptc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien — S vai. Ir 6—8 vai. vak 
Išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. M ARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO3

2817 VVest 71st Street 
Tel. fiLEmlock 6-3545 
(Ofiso ir rezidencijos)

v<lendo» qeu?mI mivttArlma

dentų kišenėse, manau, kad aiš
kinti nereikia. Ir dėl tų dviejų 
tūkstančių stokos festivalį reikėjo 
atšaukti. O kiek turėtume nau
dos, kad panašiais atvejais būtų 
lankstesni ir fondų statutai ir 
minkštesnės įvairių kitų mecena
tų širdys, kai mūsų jaunimas už
sigeidžia ne tik lenciūgėlį pašok
ti ar gatvėje pademonstruoti, bet 
ryžtasi ir labiau akademiniam da
lykui.

Bendroji išvada būtų tokia: 
dvasinės kūrybos pelną ar nuosto
lį neseikėkime vien tik materiar 
Iistiniu pinigu, geriau patį pinigą 
sudvasinkime, kultūriniam sek
toriui jo negailėdami.

k. brd.

Ofiso HE 1-1818. Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Ofisas laikinai uždarytas, aplo at|. 

darymą_bus pranešta vėliau._____

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 VV. 71st St. — Tel. 7S7-514S 
Tikrina akis. Pritaiko akintus Ir 

“contact llnses“
Vai pagal susttarlma Uždaryta treč

DR. A. PUSTFLNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

5159 South Daiuen Aveuue 
Tel. Ofiso PR 6-7B00; Namų 925-7691 

Valandos tik pagal susitarimą 
Trečiadieniais uždaryta

Telef. _ 428-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 South Kedzie Avenue
Vai. plrmad.. antrad., ketvlrtad b 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. b 
Šeštad. 8 v. r. lkl 8 vai. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Tel. 737-2290; ofiso Ir rezideneljot
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment;

0R. LEONAS SEIBUT’S
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2656 IVest 63rd St. 

Vai.: antrad. nuo 1-4 popiet, 
ketvirtad nuo 5-7 vakare 

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-55*8

DR. i. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63 r d Street

Ofiso tel. REllance 5-4410 
Rez. GRovelliUl 6-0817

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
lkl 2 vai. p. p. Ir nuo 7 lkl 8 v. vak 
antr. Ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p 
Ir vakarais pagal suBttarlmą.

DR. P STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija
Ofisas 2750 W. 7 Įsi Street 

Telefonas 925-8296
Valandos: 2—8 v. v. penktad 10—Ii 
ryto, 2 lkl 8 vai. vak. Šeštad. 1 Iki 
4 vai. vak. Treč. Ir Sekmad. uždaryta 

Rezid. teL H A 5-3099.

DR.VTT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligot 
Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59tb St 

Tel. PRospeet 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. b 

penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet Ir klDi 
laiku pagal eusJtarlmą.

Of Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-619B
DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Priiminėja ligonius tik Husitam. 
Vai 2—4 p. p Ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(TAŠKAS)

GYDYTOJA m CHIRURGE 
6648 South Aibany Avenue

Val.i pirm., antrad., ketv. 8—8 vai. 
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal susitarimą

TeL ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. Ir 7 lkl 8 v. v. 
Treč. ir Šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road 
Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-485*
Vai.: pirm., antr., ketv. 2—6 ir 6—8; 
penkt 2—6. įošt oaccJ zualtarlm*

*
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Verdi ir Traviatos muzika
Šių metų Chicagos Lietuvių operos sezoną pasitinkant

Viena iš pagrindinių priežas
čių, kuri skatino Verdi parašyti 
Dūmas veikalui muzika, buvo ta, 
kad kompozitorius čia galėjo pa
naudoti gyvenimišką'savo laikų 
temą, o tokio artimo gyvenimiš- 
kumo dar niekas prieš tai nebu
vo panaudojęs operoje. Pradėjęs 
kurti operą I.ą Traviata, Verdi 
rašė savo draugui Cesare de Sam
tis: “Tema iš mūsų pačių laikų. 
Kitas asmuo, gal būt, būtų to
kios operos nerašęs dėl kostiumų, 
dėl laiko, dėl tūkstančio kitų 
kvailų priežasčių, bet aš esu la
bai patenkintas šia idėja. Visi 
protestavo, kai aš pasiūliau pa
statyti kuprelį ant scenos. O man 
buvo vienas malonumas rašyti 
“Rigoletto”.”

Naujas žingsnis Verdi kūryboje.

Traviata yra svarbi tuo, kad ji 
išryškina Verdi muzikinės kūry
bos besikeičiantį subrendimą. 
Prieš vadinamą vidurinį Verdi 
operos kūrybos periodą, jis buvo 
jau parašęs apie penkiolika ope
rų. Beveik visų šitų operinių vei
kalų turiniai yra rimti, niūrūs, 
rūstūs — tai kraujo ir audros ro
mantinės melodramos, pasižy
minčios stipriomis emocinėmis 
situacijomis, greitai sekančiomis 
viena po kitos, su dideliais kont
rastais, su greitu veiksmu, nekrei
piant daug dėmesio į dramatines 
smulkmenas. Verdi reikalavo, 
kad tie turiniai būtų labai kon
centruoti, su riedančiu veiksmu. 
Jis kūrė daug, greitai, nerūpes
tingai, o kadangi tada teatrų im- 
presarijai iš jo daug reikalavo,

SAULĖ JAUTOKAITĖ

Traviatos kūrėjas, garsusis italų kompozitorius Giuseppe Verdi 
(1813-1901)

tai Verdi beveik automatiškai sa
vo operas jiems ir pristatydavo. 
Dėl tokio skubotumo ankstyves- 
niose jo operose užtinkamos dar 
ir tuščios, nereikšmingos melodi
jos, neatitinkančios vykstančio 
dramatinio veiksmo. Jo muzika 
baleto ir balių scenoms bei mar
šai yra dar lėkštoki. Aplamai 
Verdi savo muzikinėje kūryboje 
susikoncentruoja ties žmogaus e- 
mocija, išreikšta jo paties bal
su dainoje. Orkestras niekada ne
vaidina svarbesnės rolės už žmo
gaus balsą. Kompozitorius, pasi
naudodamas žmogaus balsu, su
kuria jausminį grožį ir emocinę 
jėgą, kuri yra paprasta, nesudė
tinga, be jokių filosofinių teori
jų. O šitokį romantišką Verdi 
jau galime rasti jo Traviatoje. 
Nors tuo pačiu laiku sukurtos o- 
peros Rigoletto ir II Trovatore 
dar pasižymi anksytvesniuoju

ja Paryžiaus tuščią, blizgantį gy
venimą. Po to seka neornamen
tuotas paprastumas, išreiškiąs vė
lesnių veiksmų tragediją.

Kai melodijos nustelbia dramą

Traviata yra ne tiktai viena iš 
Verdi geriausių ir labiausiai mė
giamų operų, bet taip pat viena 
iš didžiausių muzikos dramų. 
Kad ji kartais nėra tokia drama 
pripažinta, tai tik dėl to, jog ji 
yra nepaprastai turtinga melodi
jomis. Sis melodijų gausumas už
slopina net pačią dramą, melo
dijos tiesiog paglemžia žiūrovų 
dėmesį.

Verdi “La Traviata” yra taip 
gerai šiandien žinoma, kad mū
suose ji yra beveik tapusi “lietu
viška” opera. Todėl, tur būt, ir 
pritinka šia opera paminėti ope
ros įsisteigimo Lietuvoje 50 me

niūrumu ir žiaurumu, tačiau 
Traviata jau yra rafinuota lyri
nė drama, beveik intymi savo ka
merinės muzikos stiliumi.

Apie Traviatos muziką detaliau

Traviatoje užtinkamos tokios 
muzikinės smulkmenos, kurios y- 
ra labai reikšmingos ir vėlesnią
ją! Verdi kūrybai. Čia orkestras 
jau turi didesnę dramatinę rolę. 
Pirmojo veiksmo baliaus scenoje, 
orkestras duoda ištisinį šokio 
muzikos foną, kai tuo pačiu me
tu eina veikėjų pasikalbėjimas. At
siskleidžiančio preliudo smuikai 
suteikia liūdną, gailesčio kupiną 
nuotaiką, kuri dar pasikartoja ir 
prieš trečią veiksmą, nuteikda
ma žiūrovus tragiškai operos pa
baigai. Taip pat kartas nuo karto 
balsinėse frazėse pastebima dides
nė laisvė melodijose, pradinis iš
sivadavimas iš labai stiprių, re
guliarių ir įprastinių verdiškų 
ritminių formų. Traviatoje taip 
pat yra mažiau išsiskiriantys pa
vieniai numeriai: arijos, duetai, 
chorai ir t. t., — jie labiau išky
la ir susijungia su bendru melo
dijos fonu. Verdi čia, kaip nė 
vienoje kitoje savo operoje, pasi
žymi stipriai išraiškinga kūryba 
styginiams instrumentams, tuo 
suteikdamas visai operai savotiš
ką šiltumą. Violetos koloratūri
niu balsu pirmame op. veiksme 
kompozitorius puikiai atvaizduo-

tų sukaktį, paminėti 15 metų su
kaktį Lietuvių operos Chicagoje 
ir paminėti 70 metų sukaktį nuo 
paties kompozitoriaus Giuseppe 
Verdi mirties.

Verdi Traviatoje randame ge
riausias kompozitoriaus vidurinio 
periodo ypatybes: techninį meist
riškumą, žmoniškumą, psicholo
ginį įsijautimą, muzikinį skonį. 
Kaip Marcei Proust pasakė: 
“Verdi savo Traviata pakėlė Du
rnas “La Dame aux Camelias” 
į meno karalystę.”

Verdi ir Wagneris

Su Verdi Rigoletto, II Trova
tore ir Traviata buvo pasiekta 
grynosios itališkosios operos vir
šūnė. Beiliui mirus, Donizetti e- 
sant netoli mirties, Rossini tebe
gyvenant, bet nustojus kurti, Ver
di neturėjo ne tiktai sau lygaus, 
bet ir jokio kito kompozitoriaus 
konkurento. Jis vienas turėjo at
laikyti ir atsilaikyti prieš bet ko
kią įtaką itališkai operai. Steng- 
dafnasis nesigilinti į kitų tautų 
.kompozitorių muziką, jis tęsė to
liau kompozitorių Bellini, Doni
zetti ir Rossini pradėtą itališko
sios operos tradiciją be jokių sve
timų įtakų. Tuo pačiu laiku jo 
bendraamžis kompozitorius Ri- 
chard Wagner Vokietijoje stipriai 
pradėjo reikštis su savo naujo
kais, originaliomis muzikinėmis 
dramomis. Nuo čia ir prasidėjo 
grumtynės tarp itališkosios ir vo
kiškos, pietinės ir šiaurinės mu
zikos operoje. Dainininkas prieš 
orkestrą, melodija prieš polifoni
ją, paprastumas prieš sudėtingu
mą buvo nesuderinamos priešin
gybės Verdi ir Wagnerio muzi
koje, kurias abu kompozitoriai 
norėjo įkūnyti ir ištobulinti sa
vo operiniuose kūriniuose. 

Kaimietis iš Le Roncole

, Italų kompozitorius Giuseppe 
Verdi nebuvo komplikuotas žmo
gus. Jis vis sakydavo: “Aš esu ir 
visada būsiu kaimietis iŠ Le Ron
cole”. Jis buvo žemės žmogus, tie
saus ir ramaus būdo. Nors ne
būdamas godus, tačiau mokėjo ir 
žinojo, kaip susitvarkyti su pini
giniais reikalais. Nuo pat pra
džios savo kūryba laimėjęs pasi
sekimą, visam laikui užsitikrino 
gerai piniginį reikalą. Nusipirkęs 
didelį ūkį netoli Milano, pava
dintą Vilią Sant’Agata, su savo 
antrąja žmona praleido jame vi
są gyvenimą. Ten jis ne tiktai ra
šė operas, bet taip pat dirbo ū- 
kyje, vaikščiojo ir važinėjo po jo 
laukus.

Bet, Verdi, kaip ir dauguma 
kūrėjų, neliko nepaliestas gyveni
mo nelaimės. Neturėdamas nė 
30 m., jis pergyveno savo asme
ninę šeimos tragediją. Dviejų 
metų laikotarpyje mirė jo sūnus, 
duktė ir žmona. Ši tragedija pali
ko žymes ne tiktai jo asmeninia
me, bet ir kūrybiniame gyveni
me. Nuo to laiko jis vis labiau 
traukėsi nuo triukšmingo did
miesčio į savo privačią pasirinktą 
vietą — Vilią Sant’Agata. Šios 
nelaimės randus randame taip 
pat ir jo kūryboje. Beveik nerasi
me jo operos, kurioje nebūtų at
vaizduota tėvų-vaikų santykiai. 
Ši tema buvo dažniausiai, arti
miausiai ir dramatiškiausiai iš
reikšta jo muzikoje.

Italų tautos herojus

Verdi buvo ne tiktai Italijos 
didžiausias kompozitorius, bet 
taip pat ir italų tautos herojus. 
Nors jo pirmosios operos ir nebu
vo muzikiniai ir dramatiniai stip
rios, tačiau jų libretuose buvo 
išreikšta tuometinė politinė min
tis, norint italams išsivaduoti iš 
Austrijos imperijos ir susivienyti 
į vieną laisvą valstybę. Čia ne 
tiek muzika buvo svarbu, kiek

V. K. Jonynas Aušras Vartą Madona (detalė iš vitražo
Kennebunkporte). Nuotr. V. Maželio

Iš stalčinės poezijos Lietuvoje
KRISTAU. IŠGIRSK MUS

Išgirsk mus, Kristau, šaukiamės Tavęs, 
Kančios ir nuodėmių nakty paklydę.
Visus kelius praėjom ir gatves...
Visi džiaugsmai juose erškėčiais žydi...

Išgirsk mus, šaukiančius karštoj maldoj, 
Ir nenugręžk nuo mūsų savo veido,
Ateik padėti skausmo valandoj,
Nes Tavo žvilgsnis debesis išsklaido.

Už mus geroji Motina kalbės,
Ji mūsų vargą didį Tau parodys...
Tau mūsų tylios ašaros žibės,
Ir sielos skausmas išsilies bežodis...

Išgirski mus, maldauti nepaliausim,
Kol per gyvenimo audras keliausim.

KRISTAU. IŠKLAUSYK MUS

Dažnai mes trokštam laimės laikinos, 
Šventosios Tavo valios nepažinę,
Bet siela žemėj laimės nežinos,
Kol grįš namo į dangišką Tėvynę.

Tau atidavę savo troškimus,
širdžių žaizdas ir sopulius atvėrę,
Mes meldžiam — Kristau, išklausyki mus! 
Leisk mums pažinti amžinąjį gėrį...

Mus išklausyki Mo'inos vardu,
Jojo mes turim Tavo meilės viltį,
Ji guodžia širdis, prislėgtas klaidų, 
Ištiesia ranką trokštantiems pakilti.

Mes — jos vaikai — maldaujame Tavęs, 
Mus išklausyk, paguosk, į dangų vesk!

libretai, vis iššaukiantys patrioti
nius, tautinius jausmus. Vienu 
laiku jis net buvo išrinktas į se
natą. Bet, neišbuvęs nė metų, at
sisakė tos vietos, sakydamas, kad 
nieko nežinau apie politiką, ir ji 
nelabai įdomi.

NeturcdafŪ’ė's” finansini ų rū
pesčių, Verdi daug keliavo, ap

Drumstu verpetu 
sūkuriuos

(Atkelta iš' 2 psl.) 
Legendai kurti šie straipsniai vi
sai gerai tinka, bet kartais tik
rovė legendas ir sugriauna. La
bai gaila, kad J. Deksniui ir šiuo 
kartu teko kalėjimo dalis, ir tai 
trečią kartą. Jis kalėjime pralei
do 1940-41 bolševikų siaubo me
tus, 1944-45 nacių kacete ir vėl 
dabar buvo “perauklėjamas” nau
jais ir pagerintais bolševikiniais 
tardymo būdais kažkuriame Lie
tuvos ar Maskvos kalėjime. Dalis 
tikrai nepavydėtina, kuri gali ir 
kiečiausią žmogų sulaužyti bei su
lankstyti, jei toks kalinys staiga 
išsigąsta mirti. J. Deksnys buvo 
drąsus ir narsus vyras, bet kan
čios bijojo. Pažinau dar iš Lie
tuvos Turizmo s-gos. Bolševiki
nis 1940-41 kalėjimas jį daugiau 
aplaužė. Jis 1941 vasarą skundė
si, kad jo LAF krikdemai neįver
tina, neskyrė į kažkokią aukštes
nę vietą ir tt Tada jis buvo įtū
žęs, kaip moka įtūžti kiekvienas 
neurastenikas. Laikiau, kad šis 
jo skundas ir savotiška baili lai
kysena tėra laikina bolševikų te
roro ir kalėjimo išdava. Susitik
davau ir vėliau, kai jis slapstė
si. Ir pradėjo slapstytis anksti, kol 
tikrai dar juo ir net smulkūs 
Kauno vietiniai vokietukai gešta- 
pininkai nesidomėjo. Tada jis 
manė esąs persekiojamas, seka
mas, ir dažnai eidavo užuolan
komis, bet po Kauną šmižinėjo 
kaip pelikė. Jis vis planavo dide
lius darbus, kurie jam leis iškil
ti į viršūnes, o tada “kriukiams” 
parodysiąs... Šalia didelių suma

KARALIENĖ ŠVENTOJO ROŽANČIAUS

lankydamas Rusiją, Prancūziją, 
Ispaniją, Angliją. Besilankyda
mas Milane, viešbutyje jis staiga 
mirė, sulaukęs 88 m. amžiaus. 
O tai atsitiko 1901 metais. Su 
Verdi mirtimi Italija prarado 
ne tiktai didžiausią melodijos 
meistrą, bet taip pat laisvės my
lėtoją ir tautinės dvasios simbolį.

Kasdien visur pražysta kvapios rožės —
• Žmogaus širdies nevystantys žiedai..

Marija! — Tau maldų gėlyno grožis,
Kurį su meile žemėje ugdai

O karaliene šventojo Rožančiaus,
Tau džiaugsmo, skausmo ir garbės žieduos 
Kartu žydės ir visos mūsų kančios,
Tau mūsų laimės garbę atiduos...

Leisk paslaptį rožančiaus paskutinę 
Su Tavimi mąstyti danguje...
Leisk amžinai paskęsti Tavyje,
Pabaigus žemės kovą nuolatinę.

O melsk už mus, palaimink mūs takus,
Per amžius mes Tau pinsim vainikus!

(Redakcijos pastaba, čia spausdinami eilėraščiai yra 
paimti iš okupuotoje Lietuvoje nuorašais plintančio sone
tų rinkinio, kur kiekv.enam Marijos litanijos kreipiniui 
skirtas atskiras sonetas. Lietuvoje plačiai kalbama, kad 
šis religinės poezijos pluoštas yra parašytas Vinco My
kolaičio - Putino..

nymų ir drąsos turėjo ir vieną 
nedėkingą savybę, nugerdavo ir 
daug kalbėdavo, jei ir neturėjo 
klausytojų. Ir štai 1943 gegužėje, 
(buvo Aldonos vardadienis), pa
lydėjome iš teatro merginas į 
Žaliakalnį Parodos gatve į Vai
čaičio kampą, kur Grajauskų na
muose buvo jų lizdas. Su a.a. J. 
Kaupu ir kitais dviem grįžome 
Aukštaičių g-ve ir radome neto
li vandentiekio stoties J. Deksnį, 
sunkiai ‘vaduojantį’ Lietuvą, kurį 
kėlė kitas girtas vaduotojas J. Žla- 
bys. Taip abu grįžo iš kokių var
dinių ir pavardėmis minėjo ne- 
minėtinus dalykus... Šiaip J. Deks
nys mėgdavo pasigirti daug ži
nąs, turįs svarbios medžiagos. Šis 
bruožas nelaimingai sutapo jo 
arešto metu. Jam P.Ž. buvo da
vęs parašytą tekstą, kurį turėjo 
J. Deksnys paskaityti per Laisvo
sios Lietuvos radiją. Tą tekstą tu
rėjo rašiusiam tuojau sugrąžinti. 
Deja, jo laiku negrąžino, o klau
siamas — pasakė, kad jis tą teks
tą sunaikinęs. Ir tai dar pakarto
jo kitą kartą. Vėliau, suėmus J. 
Deksnį, šis P.Ž. tekstas buvo ras
tas pas Deksnį kišenėje, nes juo 
didžiavosi ir kai kam mėgo pasi
girti, koks jis svarbus asmuo ir 
kokius slaptus raštus turi... Suim
tas J. Deksnys neturėjo a.a. J. Ru
doko kietumo, jis tuojau pasakė 
P.Ž. pavardę, kaip ir kitų. Taip 
ir prasidėjo LLKS ir kitų suėmi
mų grandis. J. Deksnys nebuvo 
kietas ir vėlesnių tardymų metu, 
todėl ir buvo 1946 pagrindinė 
priežastis, kodėl jis nebuvo grą

žintas į VLIKą, kas dar daugiau 
įliejo prieš krikščioniškąsias sro
ves tulžies.

Po karo J. Deksnį sutikau il
giau tik vieną kartą, kada iškilo 
vieno LLKS nario suktas žygis. 
Tas smarkus vyras buvo gavęs iš 
Lietuvių Sąjungos Berlyne nuvež
ti pinigų ir maisto kortelių į Bey- 
reutho kalėjimą. Deja, jis su vis
kuo nuvažiavo tiesiog pro Muen- 
cheną į Austriją, kur visą misiją 
ir užmiršo. 1945 rugpjūčio mėn. 
ir buvo šis vyras iškviestas pasi
aiškinti. Sako, visa sugrąžinęs ir 
dar pridėjęs LLKS gerą auką švei
carų frankais. Tuomet J. Deksnys 
ir kiti buvo susirūpinę dar kitu 
ano K. žygiu, kuris taip pat bu
vo reikalingas aiškinti, o aš bu
vau vienas jo geras pažįstamas iš 
Kauno, galėjęs žinoti apie tai dau
giau. Kiti susitikimai su juo buvo 
atsitiktiniai ir trumpi. Ir mano 
įsitikinimu, šiandien dar ne lai
kas smerkti ar teisinti J. Deksrj, 
bet gal nevertėjo kurti ir tos įvai
rios legendikes, nes jis dažnai ne
buvo toks įžvalgus ir tikras did
vyris: jis niekados nemokėjo kie
tai laikytis ir laiku mirti, kad su
imtas neišduotų kitų. Tai buvo 
didžiausia priešybė a.a. Juozui 
Rudokui, kurio didybę, kurdami 
legendikes, užtemdė J. Deksnio 
gynėjai.

Antra, J. Deksnys grįžęs patei
kė ir suklastotų rezistencijos do

kumentų, ką Br. Raila gerai ži< 
irici. Tokie žygiai jam garbės ne- 
•daro, nors jais atsiremdami kiti

(ir pats Br. Raila) kūrė vėl VLA 
Ko legendikes ir niekino VLIKą.

Gegužiukų spaigleliuos ir 
lizdeliuos

Du nemaži ir labai jautrius rei
kalus liečia skyriai: “Pasakos ir 
tikrovės debatai” bei “Mirties 
troškulio ir kovos įstatymo įtam
pa” (139-247 p.). Jie liečia mū
sų nuo bolševizmo nukentėjusių 
šeimos lizduose išaugusius ir iš
siaugintus gegužiukus, kuriems 
Lietuvos nepriklausomybė nere
ali ir nebereikalinga, užtenką 
tik satelitinio ar jam panašaus 
statuso. Ir tų gegužiukų pas mus 
priaugo labai įvairiai ir margo
mis plunksnomis, koks margas 
šio krašto universitetų liberaliz
mas, dažnai sutapęs su savotišku 
marksizmu bei komunizmu. To
dėl tremčiai nusitęsus, amerikietis 
kam objektyvizmo mitui įkalbė
jus, kad savo akimis matęs bol
ševizmo ir komunizmo piktus 
darbus yra šališkas ir nebegali 
būti obpektyvus stebėtojas, mū
sų vaikai atsisuko dažnai prieš 
mus, išvirto savotiškais gegu
žiukais ir net Lietuvos okupaci
jai pritarėjais. Daugiau tokių ge
gužiukų prisiperėjo kaip tik rezis
tencijos reikalams kurtose jauni
mo organizacijose ir tam tikroj 
“dinamiškoj” spaudoj.

Br. Raila, turėjo lai
mės pažinti “Trečio Fronto” pra
dinę peryklą “Žiburėlio” bendra-

(Nukelta į 6 psl.)
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Kovos su lenkais prieš 50 metų 
Želigovskio puolimas

Bedakcijoe pastaba. Kovos su 
rusais • bolševikais .bermontinin
kais ir lenkais Suvalkijoje mūsų 
laikraščio puslapiuose Kazio Ali
šausko jau buvo minėtos užpernai 
ir pernai. Čia dabar aprašoma Že
ligovskio avantiūra taipgi turėjo 
būti paskelbta praėjusių metų ru
denį, kada kaip tik nuo anų kovų 
buvo suėję lygiai 50 metų. Ta
čiau, mūsų laisvės kovų istorikui 
Kaziui Ališauskui keliais atvejais 
rimčiau susirgus, jo anų kovų ap
rašą skaitytojams pateikiame da
bar.

Lietuvai, turinčiai mažą ka
riuomenę, netekimas kautynėse 
prie Seinų ir Kapčiamiesčio 40 
karininkų ir apie 2000 kareivių, 
3 baterijų ir daugybės lengvų 
ginklų buvo didžiai reikšmingi 
nuostoliai. Lietuva iš viso tuo 
pietų turėjo apie 26-2700 vyrų, 
drauge su neseniai pašauktais j 
kariuomenę naujokais.

Generalinio štabo vieši prane
šimai apie kautynes prie Seinų, 
Beržininko ir Kapčiamiesčio rug
sėjo 22-25 d. buvo labai santū
rūs (žiūr. Karys N. 37, 1930 m.). 
Skelbiama buvo tik, kad lenkai 
pradėjo pulti ir buvome priversti 
pasitraukti iš kai kurių gyvenvie
čių. Tačiau visuomenė greitai su
žinojo, kad ten buvo didelė ne
sėkmė, buvo susirūpinusi, jaudi
nosi dėl Lietuvos ateities. Valsty
bės prezidentas Aleksandras Stul
ginskis 3 dienas negalėjo valgy
ti ir miegoti (tai man pasakojo 
leitenantas K. Matulaitis, kuris 
tarnavo 2 pėšfU'fiūlkc, p. Onos 
Stulginskienės brolis). Taip buvo 
susirūpinęs šis didis Lietuvos pat
riotas.

Lenkai prie Seinų buvo sutel
kė žymias jėgas. Lietuviai rug
sėjo 22 d. turimose pozicijose iš
silaikyti negalėjo, tačiau galėjo 
bent pasitraukti. Pasitraukti ne
sugebėjo, nes vyresnieji vadai 
(fronto ir II-os divizijos vadas) 
pradžioje blogai įvertino lenkų 
puolimo tikslą. Kai vidudienyje 
jiems paaiškėjo lenkų puolimo 
esmė, buvo jau per vėlu ką nors 
daryti. Lenkų manevras pilnai 
pavyko; jie tikėjosi čia sutikti žy
miai didesnį pasipriešinimą. Šiuo 
nepasisekimu mes ir praradome 
Vilnių, kurį vėliau, pasitaikius 
progai, lenkai pasiėmė.

Kautynės prie Druskininkų 
ir Parietės

Rugsėjo 23 d. lenkų kavaleri
jos (7 pulkai perėjo Nemuną 
prie Druskininkų. Tiltą rado ne
sugadintą. Pasipriešino tik ma
žas 8 pėst. pulko dalinėlis. J 
Druskininkus; skubėjo iš Asužos 
(Ožė) majoras J. Petraitis su 
dviem 2 pėst. pulko kuopom. 
Kai tik jis priėjo prie Druskinin
kų miestelio, lenkai buvo jau per
ėję Nemuną. Po trumpų kauty
nių su lenkais Druskininkų pa
kraštyje 2 pėst. pulko 8 ir 9 kuo
pos pasitraukė. Pasitraukusios 
kuopos atsiskyrė viena nuo kitos. 
Viena (8 kuopa) pasuko į Parie- 
čę, 9 kuopa pasuko į pietus — 
per mišką. ‘

Užėmusi DfUskininkus, lenkų 
kavalerija tęsė žygį j Pariečę. Rug 
sėjo 24 d. ir 7 lįfhkų pėstininkų 
pulkai perėjo Nemuną prie Drus
kininkų. Truputį vėliau šios len
kų jėgos buvo dar suištiprintos 
pėstininkais, artilerija ir kavaleri
ja. Perėję Nemuną^ lenkai vykdė 
savo puolimą: Druskininkai, Pa- 
riečė, Nočia, Rodūnia, Lyda 
kryptimi. Lenkų kavalerija buvo 
gera, pulkų vadai daugiausia 
gen. štabo karininkai, žygiavo 
sparčiai, didesnio pasipriešinimo, 
išskyrus prie Pariečės, nesutikda-

Trumpa istorinė 1920 metų karo veiksmų apžvalga
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mi. Kavalerija visur praskindavo 
kelią pėstininkams, tad žygis iki 
Lydos vyko sėkmingai.

Rugsėjo 24 d. lenkų kavaleri
ja sutiko stiprų pasipriešinimą 
prie Pariečės gelžkelio stoties 
(žiūr. J. Petruitis, Laisvę ginant, 
II tomas, psl. 143-148). Čia bu
vo atvykęs 7 pėst. pulko vienas 
batalionas drauge su pulko vadu 
majoru VI. Rėklaičiu. 7 pėst. pul
kas turėjo uždavinį užimti pozi
ciją ir ginti perėjimus per Nemu
ną nuo Druskininkų iki Asužos 
(Ožė). Tačiau pavėluotai gavo

Senoji Druskininkų bažnyčia, kurioje vargonininkavo M. K. Čiurlionio 
tėvas ir kurioje sūnus dažnai jaint patalkindavo.

(Iš Br. Kviklio archyvo)

įsakymą, tad ir nesuspėjo. į Pa- Lenkai užima Gardiną ir Lydą 
riečę pirmutinis atvyko 7 pėst.
pulko III batalionas. Išsilaipinęs Gardinas buvo lenkų supamas 
iš traukinio, jis nužygaivo į A- iš šiaurės ir iš pietų. Rugsėjo 
sužą pakeisti 2 pėst. pulko J. Pet- 25 d. lenkų kavalerija buvo užė- 
ruičio batalioną. Kai į Pariečę muši Naujadvarį ir pietuose nuo 
geležinkeliu atvyko 7 pėst. pulko Gardino Valkaviską. Iš Gardino 
I batalionas, jis čia buvo lenkų rusų bolševikų raudonoji' armija 
užpultas, vos tik suspėjus iš trau- paskuboms pasitraukė rugsėjo 
kinio išlipti. 26 d. Be didesnio pasipriešinimo.

Majoras VI. Rėklaitis tuoj įsa- Lenkai tuoj užėmė Gardiną, 
kė I batalionui užimti poziciją Rusų šio fronto vadas M. N. 
prie Pariečės gelžkelio stoties. Tuchačevskij telkė jėgas prie Ly- 
Lenkai pradėjo puolimą apie 10 dos. Čia sutelkė ne vien pasitrau- 

(val. ryto, rugsėjo 24 d. Mrj. VI. kusius iš Gardino, bet ir daug 
Rėklaitis vadovao kautynėms iš naujų dalių, atvykusių iš Rusijos, 
gelžkelio stoties vandentiekio J. Pilsudskis tai pramatė ir taipo- 
bokšto. Matymas buvo geras tik gi pasistengė sutelkti čia daugiau 
arti Pariečės. Tolumoje mato- jėgų. Į šį barą prie Lydos buvo 
mumas buvo blogas, nes Parie- perkelta ir lietuvių-gudų divizi- 
čės apylinkę supo miškas. Lenkai ja, kuri buvo laikoma viena iš 
pasinaudojo mišku ir įvykdė abi- geresnių ir kovingesnių lenkų ar- 
pusį Pariečės supimą. Tačiau mijoje. Rugsėjo 27-28 d. abipus 
mjr. VI. Rėklaitis išsilaikė Parie- Lydos įvyko aršios kautynės. Ru- 
čėje iki rugsėjo 24 d. vakaro. Kau- sai-bolševikai buvo priversti pa- 
tynių metu žuvo leitenantas Jur- sitraukti į rytus su gana dideliafs 
gis Musteikis. nuostoliais. Naktį iš rugsėjo 28 d.

Pavakarėje ir jau sutemus mjr. į 29 d. lenkai užėmė Lydą. Visa 
Vi. Rėklaitis pasitraukė iš Parie- lenkų ofenzyva pavyko. Persekio- 
čės. Pradžioje traukėsi į rytus, vė- ti rusus lenkai pasiuntė savo ka
liau pasuko į šiaurę, Vilniaus pu- Valeriją, kuri, sutikdama mažą 
sėn. Mjr. J. Petruitis drauge su pasipriešinimą, sparčiai žygiavo 
kapitonu E. Noreika ir 8 kuopos į rytus Minsko ir Maladečina 
likučiais pasuko į pietus — Gar- kryptimis.
dino pusėn. Pakelėje J. Petruitis 
surado savo bataliono 9 kuopą, 
prisijungė prie 7 pėst. pulko III- 
čio bataliono. Susidarė atskira lie
tuvių vora, atsiskyrusi nuo savų
jų. Nugalėdama didelius sunku
mus, ši vora, žygiuodama į rytus 
pro Ežeronis, Naujadvarį, Vosy- 
liškes, Lydą, Ašmenėlę, per 10 
dienų atvyko į Vilnių labai suvar
gusi.

Lenkai Pariečę užėmė naktį iš 
24 į 25 rugsėjo. Tolimesnis len
kų žygis Lydos link vyko be di
desnių kliūčių.

Įdomūs veiksmai šiuo metu bu
vo 1 pėst. pulko. Pulkas turėjo 
uždavinį iš Varėnos žygiuoti į 
pietų rytus ir užiminėti tas vie
tas, iš kurių bolševikai pasitrau
kia pagal 1920 metų liepos 12 d. 
taikos sutartį. Rugsėjo 23-24 d. 
pulkas buvo užėmęs ir stovėjo Sa-

backinės, Vosyliškės, Rodūnis, 
Nočios riboje. Kai tik lenkai rug
sėjo 23 d. perėjo Nemuną ir rug
sėjo 24 d. susirėmė su 7 pėst. pul
ko batalionu prie Pariečės gelžke
lio stoties, 1 pėst. pulko vadas 
tuoj suprato lenkų manevro tiks
lą. Mjr. VI. Skorupskis nebelau
kė nurodymų bei įsakymo iš vir
šaus, bet tuoj atsitraukė į Eišiš
kės, Rudnia, Ūlos upelio ribą ir 
sustojo gintis. .Šiuo pasitraukimu 
į Ūlos upelio pozicijas, mjr. VI. 
Skorpskis pridengė Varėną nuo 
lenkų puolimo. Tebeliko nepri
dengtas, vien tik šaulių saugo
mas tarpeklis tarp Merkinės ir 
Perlojos.

Rygoje vyko taikos derybos 
tarp Lenkijos ir Sovietų Rusijos 
delegatų. Bolševikai darė nuolai
das, rodė palinkimą susitarti. 
Lenkijos kariuomenės pergalė 
karo lauke veikė ir į derybų eigą. 
Įdomu, kad, vykstant Rygoje de
ryboms, Lenkijos vyriausybė su 
savo delegacija Rygoje palaikė ry
šį (telegrafu ir telefonu) per Lie
tuvą visai nekliudoma. Prava
žiuodavo ir paskiri asmenys — 
kurjeriai, lydimi Lietuvos vyriau
sybės skirtų pareigūnų, karių ar
ba civilių.

Žel igovski ados užuomazga

Bolševikai traukėsi į rytus ne 
tik fronte, esančiame arti Lietu
vos, bet ir pietuose — Gudijoje 
ir Ukrainoje. Lenkų pergalė karo
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lauke prieš bolševikus buvo tik
ra. Joks pavojus lenkams negrėse. 
J. Pilsudskis disponavo kai ku
riomis laisvomis jėgomis, rezer
vais. Tuoj kautynėms prie Lydos 
pasibaigus, J. Pilsudskis pašaukė į 
savo būstinę Balstogėje generolą 
L. Želigovski ir jam įsakė paslap
čiomis ruoštis užimti Vilnių 
(žiūr. M. Krupavičius, Tėvynės 
Sargas N.R. 2 (12). Iš Želigovs
kio prisiminimų, psl. 68-72). Tai 
įvyko rugsėjo mėn. pabaigoje 
29-31 d.). Pradžioje gen. L. Že
ligovskio žinion buvo duota lie
tuvių - gudų divizija, kuri stovė
jo Lydos-Varanavo apylinkėje. 
Vėliau buvo duota dar ir daugiau 
dalių, pėstininkų, kavalerijos ir 
artilerijos. Želigovskis tuoj išvy
ko į paskyrimo vietą, telkė kariuo
menės dalis, ruošėsi, bet apie žy
gį niekam nieko nesakė. Paslaptis 
buvo laikoma iki spalio 7 d. va
karo.

Varėnos kautynės

Po rugsėjo mėn. 22 d. kauty
nių prie Seinų, Beržininko ir Kap
čiamiesčio, Suvalkijos fronto ruo
že didesnių kautynių daugiau ne
įvyko. Įvykdavo vien tik žvalgų 
susirėmimai. Lenkai Seinų apy
linkėje paliko vieną diviziją (4 
pėst. pulkus) priedangai nuo lie
tuvių. Jėgų daugumą perkėlė j 
dešinįjį Nemuno upės krantą. 
Suvalkijoj lenkai laikėsi, sustoję 
Seinai, Beržininkas, Veisėjai, Kap 
čiamiestis, Leipalingis riboje. Šio
je vietoje jie buvo perėję mar
šalo Focho demarkacijos liniją, 
kuri tuo metu buvo dar vadina

Mišklngos ir smėlėtos Varėnos apylinkės, kuriose 1920 mietais vyko 
mūsų kariuomenės atkaklios kautynės su Lietuvon besiveržiančiais

(Iš Br. Kviklio archyvo)lenkais.

ma Lordo Cursono linija. Mar
šalo Focho demarkacijos linija, 
Suvalkijoje sutapo su Lordo Cur
sono linija. Lenkai šiame fronto 
ruože laikėsi ramiai.

Tuo metu lietuvių kariuome
nės dalys Suvalkijoje buvo štai 
kaip išsidėsčiusios:

2 pėst. pulko likučiai telkėsi A- 
lytuje. Jų buvo likę nedaug. Pul
ko I ir II batalionai drauge su 
pulko vadu mjr. J. Laurinaičiu 
pateko į lenkų nelaisvę. II bata
lionas (J. Petraičio) buvo nu
blokštas į rytuš — Lydos link. 
Alytuje tebuvo tik mokomoji 
kuopa ir atsargos kuopa — vien 
iš naujokų. Pulką perėmė vado
vauti ir gan vykusiai tvarkė mjr. 
K. Valeiša. Iš atsargos kuopos 
organizavo rikiuotės kuopas, po 
60-70 vyrų, jiems išdavė šautu
vus ir rengė kautynėms. Čia buvo 
labai jaučiamas kadrų - karinin
kų ir puskarininkių trūkumas.

8 pėst. pulko vadovavimą, mjr. 
J. Čaplikui patekus į nelaisvę, 
perėmė mjr. A. Liutermoza. Sau
gojo barą į pietus nuo Seirijų: 
Šlavantai, Paseminko ežeras, 
Zlvulciškiai. Šį barą užėmė dar 
rugsėjo 23 dieną. 8 pėst. pulkas 
mažiau nukentėjo negu 2 pėst. 
pulkas. Daug pulko karių sugebė
jo pasitraukti ir rugsėjo 23 d. su
sitelkė prie savo vadų.

5 pėst. pulkas saugojo barą 
prie plentų, einančių į Seinus iš 
.Seirijų ir iš* Lazdijų, prie Zapsio

šeštadienis, 1971 m. gegužės mėn. 1 d.

Bomantiškasis Nemunas ties Druskininkais. Nuotr. Vyt. Stanionio

ežero.
3 ir 6 pėst. pulkų baruose di

desnių pasikeitimų neįvyko.
Lenkams perėjus Nemuną prie 

Druskininkų, nebesaugus tapo 
Merkinė, Perloja, Varėna ruožas. 
Šį tarpeklį saugojo vien šauliai. 
Ypatingai gyvai reiškėsi Perlojos 
šauliai - partizanai. Karo vado
vybė sustiprino šio baro saugumą 
ir iš Alytaus pasiuntė į šį barą 
1, pėst. pulko mokomąją ir atsar
gos kuopas, kapitonui M. Rėklai
čiui vadovaujant.

2-os divizijos vadui pik. V. Gri- 
galiūnui-Glovackiui išvykus į Vil
nių, aiškintis dėl rugsėjo 22 d. 
kautynių, vadovavimą perėmė 
gen. M. Katche, šio fronto va
das. 2-os divizijos štabas rugsėjo 
23 d. jau buvo persikėlęs į Sim
ną.

Lenkai lengvai privertę bolše-

NEW
RATES

INSURED
'SAFETYI 

IR SAVINGS

PER ANNUM

0N CERTIFICATES 
0F $1000.00 0R MORE

6 Month Matnrity

DIVIDENDS POMPOLNDED DAILY. PAID tJUABTEBLY.

Chicago Savings & Loan Assn.
MBS. Pini.. PAKEL, Pres.

TEL. GR b-7575
JOIIN PAKEL, Sr.. Chairman of the Board

6245 SO WESTERN AVĖ.
H P M T>|, < Thurr ane Pildai w u, » Sėt s i., 12:3'H O |l R S Mnn 12 P M

vikus pasitraukti iš Gardino, at
palaidavo daug jėgų, sutelktų 
Gardinui užimti. Jautėsi saugūs, 
netikėtumų nesitikėjo, ir jų nebu
vo. Rugsėjo 28-29 d. du pėstinin
kų pulkus pro Marcinkonis nu
kreipė į Perloją ir Varėną, norė
dami šias vietoves užimti.

Rugsėjo 30 d. lenkai perėjo U- 
los upelį ir puolė Perlojos kryp
timi. Šis lenkų puolimas buvo at-
remtas. Perloją atkakaliai gynė (ir pavakarėje privertė mūsiškius 
Perlojos šauliai. Spalio 1 d. len- į vėl pasitraukti iš miestelio. Spa-
kai sutelkė daugiau jėgų ir puoli 
mus pakartojo. Pradžioje 1 pėst. 
pulkas lenkus atrėmė, bet vėliau 
buvo priverstas pasitraukti. Pasi
traukė į Mergežeris, Derežny- 
čios upelis, Perloja ribą ir vėl su
stojo gintis. Grėsė pavojus Vafė- 
nos gelžkelio stočiai (žiūr. vyr. 
štabo pranešimai, Karys Nr. 37, 
1930 m. psl. 726).

Spalio 3 d. 1 pėst. pulkas bu
vo priverstas pasitraukti. Varėną 
užėmė lenkai. Varėnos gelžkelio 
stotyje spalio 3 d. per neapdai
rumą lenkams pakliuvo mūsų 
šarvuotas traukinys “Gedimi
nas”. Traukinio tarnyba pa
bėgo. Šis šarvuotas traukinys bu- 
yo pagamintas mūsų gelžkelių 
dirbtuvėse Kaune.

Kariuomenės vadovybė iš Su
valkijos pasyvaus baro, 6 pėst. 
pulką perkėlė į dešinįjį Nemu
no kranto aktyvųjį barą. Spalio 
1 d. 6 pėst. pulkas atvyko į Ned
zingę. Dviem dienoms praslin
kus, į Varėnos barą atvyko ir 3 
pėst. pulkas, kuris buvo nukreip
tas Varėnos link.

6 pėst. pulko gynimosi barą 
Suvalkijoje perėmė saugoti 5 pėst. 
pulkas. Pulko vadovietė įsikūrė 
Lazdijuose. 3 pėst. pulką pakeitė
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10 pėst. pulkas.
Į Alytų iš Kalvarijos persikėlė 

III divizijos vadas ir štabas. Jis 
vadovavo kautynėms prie Varė
nos.

Sutelkus daugiau jėgų, buvo 
nuspręsta pulti ir atsiimti Varė
ną, miestelį ir geležinkelio stotį. 
Puolimas prasidėjo spalio 4 d. ir 
apie 12 vai. Varėna jau buvo už
imta. Lenkai tačiau kontratakavo

lio 5 puolimas buVo pakartotas 
su dar didesnėmis jėgomis. Puo
lama buvo: 6 pėst. pulkas—Per
lojos kryptimi; 3 pėst. pulkas 
centre — Varėnos kryptimi ir I 
pėst. pulkas, kairėje—saugojant 
kairįjį sparną, puola Varėnos 
kryptimi.

Puolimas vyko sėkmingai, buvo 
tikimasi užimti Varėnos miestelį 
ir gelžkelio stotį. Varėnos gelž
kelio stotis buvo labai svarbi tu
rėti lietuviams savo žinioje, pro 
ją vyko susisiekimas traukiniais 
su Alytumi ir Šeštokais (gelžke
lio linija pro Marijampolę buvo 
pravesta vėliau — 1923 m.).

Spalio 5 d. puolimo metu žu
vo 3 pėst. pulko bataliono vadas 
vyr. Itn. T. Šostakas, Aktyviai čia 
reiškėsi ir mūsų aviacija. Vie
nas lėktuvas buvo priverstas nu
sileisti lenkų pusėje. Žuvo ltn. J. 
Kumpis ir buvo sunkiai sužeistas 
ltn. J. Pranckevičius.

Operacija liko neužbaigta, įsi
kišo Tautų Sąjungos kontrolės 
komisija, pasiūlė sustabdyti karo 
veiksmus Varėnos rajone. Varėna 
tebeliko lenkų pusėje. Nors karo 
veiksmai buvo sustabdyti, bet 
lenkai šaudė į kai kurias gyven-

(Nukelta į 5 pusi.)
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Kovos su lenkais prieš 50 mėty
< Atkelta iš 4 psl. 1

vietes, esančias mūsų pusėje, spa
lio 5 ir 6 dienomis.

Tautų Są-ga paskyrė kontrolės 
komisiją rugsėjo mėn. Pirminin
kavo prancūzų pik. Chardigny, 
energingasir judrus, gerai kal
bėjo rusiškai. Lietuvoje pasirodė

tartos paliaubos. Varėnos gelžke- 
lio stotis buvo palikta lenkams, 
kitaip lenkai nesutiko toliau tęsti 
derybų. Paliaubos turėjo prasi
dėti spalio 5 dieną, lietuviai sa
vo puolimą Varėnai atsiimti su
stabdė.
Tolesnėse derybose, Lietuvos de-

rugsėjo mėn. pabaigoje. Pastovios legacijai primygtinai reikalau. 
vietos neturėjo, nuolat kel.auda-1 jant; kad būtų sustabdyti karo 
vo tarp Varšuvos, Kauno ir Vii- veiksmai visur, kur tik susiduria 
maus. Pik. Chardigny nuolatos lktuvių ir ]cnkų kariuomenės, 
lydėjo lenkų pik. M. Mackiewiez, ga[Op buvo susitarta ir nustaty- 
kilęs iš Lietuvos, nuo Ūdrijos ta daĮjnaj sena> dalinai nauja de-
(Alytaus apsk.), gerai kalbąs lie
tuviškai, bet lietuvių nemėgstąs.

Rugsėjo 30 d. ta pik. Chardig
ny kontrolės komisija ir sustab
dė kautynes Suvalkijoje. Drau
džiama buvo net ir žvalgyti, bu
vo leidžiamas tik sekimas. Spalio 
5 d. ta komisija sustabdė kauty
nes ir prie Varėnos. Pik. Chardig
ny tikėjosi šitaip sustabdyti lietu
vių ir lenkų kautynes visur, kur 
tik lietuviai susieina su lenkais. 
Visur norėta pravesti neutralią 
zoną. Jam visa tai tik dalinai pa-

markacijos linija:

L Nuo Rytprūsių sienos iki Ne
muno linija, kurią yra nustačiu
si Aukščiausioji santarvininkų ta
ryba 1919 m. rugpiūčio mėn. vi
duryje (vadinama maršalo Fo- 
cho 3-ji linija); toliau, Nemuno 
tėkme ligi įtekant į jį Gravės upe
liu, toliau Gravės upeliu ligi per
kertant Merkinės-Ratnyčios plen
tą; toliau tiesia linija ligi Skrob- 
lio upelio įtekėjimo Merkio u- 
pėn; toliau, Merkio upe ligi Qe-

Narsiųjų perlojicčlų senoji parapijos bažnyčia, pastatyta fš maume
džio, Perlojoje. ■ (Iš Br. Kviklio archyvo)

vyko. Sukliudė gen. Želigovskio režnicos upelio žiočių; toliau, De- 
avantiūra.

Derybos Suvalkuose ir Suvalkų 
sutartis

Į Suvalkus delegacijos sūvazia- 
vo rugsėjo 29 d. Derybos prasi
dėjo rugsėjo 30 d. Lietuvių dele
gaciją sudarė: V.K. Čarneckis, B. 
K. Balutis, M. Biržiška, gen. M. 
Katche ir majoras A. Šumskis. 
Lenkų—pik. M. Mackiewicz, už
sienio reikalų ministerijos atsto
vas J. Lukaszewicz ir kiti (pavar
dės nežinomos). Delegacijų pir
mininkai buvo kariai: lietuvių 
gen. M. Katche ir lenkų pik. M. 
Mackiewicz. Derybose pirminin
kai mažai reiškėsi, kalbėjosi ir de
rybas vedė visi kiti delegatai. De
rybų eigą sekė vakarų sąjunginių 
valstybių atstovai, karininkai — 
anglas, italas ir berods amerikie
tis. Į derybas jie nesikišo. Įtakos 
deryboms turėjo Tautų Sąjungos 
kontrolės komisijos pirmininkas, 
pik. Chardigny.

*
Pirmame posėdyje lietuvių de

legacija pareikalavo sustabdyti 
karo veiksmus visur, kur tik susi
duria Lietuvos kariuomenė su 
Lenkijos kariuomene. Lenkijos 
atstovai nesutiko. Lietuvos atsto
vai pareiškė, kad daugiau nėra ko 
veikti. Tuomet Lenkijos atstovai 
sutiko sustabdyti karo veiksmus, 
bet tik Suvalkijoje, t. y. nuo Ryt
prūsių sienos pagal demarkacijos 
liniją (maršalo Focho) iki Ne- 
numo. Rytiniame Nemuno 
krante atsisakė sustabdyti karo 
veiksmus. Pavakarėje, rugsėjo 30 
d., buvo duotas įsakymas sustab
dyti karo veiksmus Suvalkijoje. 
Maži žvalgų susirėmimai liovėsi, 
buvo ramu.
Derybom Suvalkuose vykstant, 

lenkai puolė ir užvirė arši kova 
dėl Varėnos ir Perlojos. Į šį rei
kalą įsikišo Tautų Sąjungos kont
rolės komisijos pirmininkas pik. 
Chardigny. Spalio 4 d. buvo su-

režnicos upeliu, perkertant Vil
niaus-Varėnos geležinkelį du ki
lometru į šiaurės rytus nuo Va
rėnos stoties, toliau keliu per Bar- 
telius, Kinčius, Naujadvarį, Ei
šiškes, Paditvę, Gorodenką ir 
Bastūnų stotį, paliekant visą tą 
kelią ir Bastūnų stotį lenkų ži
nioje. Į rytus nuo Bastūnų stoties 
lenkai atsisakė derėtis, kol dar 
vyksta lenkų su bolševikais karo 
veiksmai.

2. Karo veiksmai sutarta su
stabdyti pagal sutartąją demar
kacijos liniją.

3. Susitarta taipgi dėl lietuvių 
traukinių perleidimo per Varėnos 
geležinkelio stotį.

4. Susitarta pasikeisti karo be
laisviais.

5. Sutartis pradeda veikti 19- 
20 m. spalio 10 d. ir galioja ligi 
galutinio visų Lietuvos ir Lenki
jos ginčijamų teritorinių klausi
mų išsprendimo.

Abi delegacijos derybų metu

Mūsų aviatoriai 1920 metais ruošiasi bombarduoti puolančius lenkus (Iš Br. Kviklio archyvo)

lenkų delegaciją, kuri vedė dery
bas su lietuviais Suvalkuose, ir 
sutiko, kad sutartis būtų Suval
kuose pasirašyta (žiūr. Karol 
Leskowiec, Litwa a Polska, Lon- 
dyn 1941 r. psl. 17).

J. Pilsudskis, žinoma, galėjo 
nesutikti ir nebeleisti pasirašyti 
sutarties Suvalkuose, tačiau suti
ko ir leido. Lenkų spauda tai aiš
kina, kad J. Pilsudskis tai darė 
grynai politiniais sumetimais. 
Galėjo būti, t. y. turėti politinių 
motyvų, tačiau turėta ir karinių 
motyvų, pramatant staigiai ir ne
tikėtai užimti Vilnių.

Sutartis buvo pasirašyta spalio 
7 d. 5 vai. ryto. Lietuvos vyriau
sybė tuoj sužinojo ir spauda visa 
tai paskelbė visuomenės žiniai: 
“Šia sutartimi lenkai pasižada lie
tuvių nepulti.”

kaltino pik. ltn. K. Ladigą ne
veiklumu ir nesugebėjimu vado
vauti. Pik. ltn. K. Ladiga kaltino 
pulk. ltn. K. Žuką, kad pastara
sis nebeleisdavo jam turimos jė
gos panaudoti tinkamoje vieto
je reikiamu laiku. Abudu buvo 
nebesilpni vadai Lietuvos tuome
tinėje kariuomenėje, pasižymėję 
kovose dėl Lietuvos laisvės ypa
tingai pik. ltn. K. Ladiga. Tačiau 
tarpe jų vyko ginčai — nesuta
rimas. Napoleonas tokiais atve
jais laikėsi taisyklės ir sakydavo: 
“Verčiau vienas blogas vadas, ne
gu du geri.”
Tapęs armijos vadu, gen. S. Žu

kauskas buvo savarankiškas. Vie
nas spręsdavo visus operatyvi
nius uždavinius, vienas ir vado
vavo armijai. Kariuomenė jį pa
žinojo, tad jo paskyrimą sutiko

mus, susisiekimas gelžkeliu tebeli
ko tik pro Kauną. Tad gen. S. 
Žukauskas, perimdamas armijos 
vado pareigas, kariuomenę rado 
nepalankioje situacijoje Vilniui 
ginti.

2-os divizijos vadas pik. V. Gri
galiūnas-Glovackis buvo atleis
tas. Jo vietoje buvo paskirtas gen. 
V. Galvydis-Bykauvkas, kuris tuo 
metu buvo Steigiamojo Seimo at
stovas. Divizijos štabas' iš Simno 
buvo perkeltas į Kauną.

2 pėst. pulką, mjr. J. Laurinai
čiui patekus į nelaisvę, tvarkė 
mjr. K. Valeiša. Spalio 3 ar 4 
dieną Krosnoje pulką perėmė 

j mjr. J. Petraitis.
5 pėst. pulko vadu tapo paskir- 

i tas mjr. J. Zubrys. 8 pėst. pulko 
vadu buvo paskirtas mjr. A. Liu- 
termoza. Generalinio štabo vir
šininko pareigose pasiliko gen. 
štabo pik. K. Kleščinskis.

(Bus daugiau)

Muziejaus retenybė

PASKUTINIAI NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS LAIKU PRISIMINIMAI! 
.. ..Dar turime,pardavimui baigiančių pranykti lietuviškų monetų.
B litų — J. Basanavičius, 10 litų — Vytautas Didysis, 10 litų — prez. 
A Smetona ir kitos. Kainoraštis pareikalavus.

P. ZABLOCKIS, 2333 Ontario St., Vuncouver, R. C., CANADAkreiptas į Perloją.
3 pėst. pulkas prie Varėnos — 

abipus plento.
1 pėst. pulkas į šiaurę nuo 

Varėnos, kairėje 3-čio pėst. pul
ko.

.Šiam fronto barui vadovavo 
pik. ltn. Ignas Musteikis, III divi
zijos vadas, vadovietė Alytuje. 
Persikėlė iš Kalvarijos spalio 1 
ar 2 dieną.

Vilniuje buvo I divizija, vado
vietė Vilniuje, divizijos vadas — 
gen. St. Nastopka. Jo žinioje buvo 
4, 7 ir 9 pėst. pulkai.

7 pėst. pulkas po nesėkmės 
prie Druskininkų ir Pariečės, rin
kosi Vilniuje. 7 pėst. pulko III 
batalionas į Vilnių atvyko per 
Lydą, labai suvargęs, nors mažai 
nukentėjęs. Pulkui buvo reikalin
gas ilgesnis poilsis.

4 pėst. pulkas stovėjo ir saugo
jo barą priekyje gen. L. Želigovs
kio rinktinės. Pagrindinė pozici
ja: Jašiūnai - Rūdninkai, prie 
Merkio upės. Sargybos stovėjo: 
Stasylos — Šalčininkėliai — To- 
boriškės riboje.

9 pėst. pulkas buvo labai pla
čiai išsisklaidęs. Vięnas batalio
nas stovėjo Vilniuje, vienas sau
gojo barą rtūb lenkų drauge su 
4 pėst. pulkd, ir dar vienas vei
kė Švenčionių apylinkėje.

Raitelių pulkas veikė paskirais 
eskadronais, viso buvo 4 eskadro
nai. Spalio'mėn. buvo stengiama
si pulką sutelkti Vilniaus apylin
kėje.

Artilerijos turėjome mažai ir 
dar 3 baterijų netekome prie Sei
nų rugsėjo 22 d. Baterijos buvo 
skaldomos ir paskirstomos pul
kams būriais.

Todėl tereikia pasakyti, kad 
Lietuvos kariuomenės išdėstymas 

buvo ! Simno gen. M. Katche važinėjo į Vilniui ginti buvo labai nepa-

Deryboms Suvalkuose vyks- paJankjai) išskyrus keletą kari 
tant, Tautų Sąjungos kontrolėsinjnky) kurie vis-jį laikė “lenko-
komisijos pirmininkui pik. Char- manu”. Gen. S. Žukauskas armi-
digny reikalaujant, buvo atskirai jaj yadovavo ąpdairiai ir labai at- 
sutarta savas kariuomenes Suval
kijoje atitraukti po 6 kilometrus 
atgal nuo demarkacijos linijos. 
Tuo būdu Suvalkijoje buvo suda
ryta 12 km. pločio zona. Kariuo
menės, lietuvių ir lenkų, pasi
traukė iki spalio 9 dienos. Tikėta
si, kad vėliau bus pravesta neut
rali zona ir rytinėje Nemuno pu
sėje, Tautų Sąjungai tarpinin
kaujant.

Pasikeitimai vadų tarpe

Armijos vadui pik. ltn. K. La- 
digai atsistatydinus (tikslios da
tos nepavyko sužinoti) reikėjo 
skirti kitą armijos vadą. Šios pa
reigos buvo pasiūlytos gen. S. 
Žukauskui. Pastarasis atsikalbi-

sargiai.
Tuo metu, t. y, spalio 5-6 d., 

Lietuvos kariuomenė štai kaip 
buvo išsidėsčįusi:

10 pėst. pulkas, vadovietė Su
valkų Kalvarijoje, saugojo barą 
nuo Rytprūsių sienos ir plentą iš 
Kalvarijos į Suvalkus.

5 pėst. pulkas, vadovietė Laz
dijuose, saugojo barą abipus Ga
ladusio ežero.

8 pėst. pulkas, vadovietė prie 
Seirijų, saugojo barą jiuo Šlavan
tų iki Nemuno.

Rezerve (atsargoje), 2 pėst. pul
kas (likučiai), kuris iš Alytaus 
buvo perkeltas į Krosną.

Šio baro, nuo Rytprūsių sienos
nėjo, motyvuodamas, jog nebega- į1' Nemuno vadas buvo gen. M. 
lįs, nes jo autoritetas, girdi, yra, Katche, vadovietė Simne. Iš 
sumenkintas, kadangi jis
kaltinamas “lenkomanija”. Ga
lop jis sutiko. Nėra žinios, kurią 
dieną gen. S. Žukauskas perėmė 
ir pradėjo eiti armijos vado parei
gas, tačiau žinoma, kad spalio 6 
d. jis jau buvo armijos vadu. Vy
riausiu karo vadu ir toliau pasi
liko Krašto apsaugos ministeris 
pik. ltn. K. Žukas. Tad ir vėl bu
vo du vadai.

Esant armijos vadu pik. ltn. K. 
Ladiga'. u vyriątriu karo vadu 
pik. ltn. K. Žuku bo'o kai ku
rių nesu'ir'mų. Pa im'kŠdavo

Suvalkus deryboms su lenkais. 
I rytus nuo Nemuno:

rankus. Kariuomenę sutelkti Vil
niui ginti trumpu laiku buvo ne-

6 pėst. pulkas Nedzingėje, nu- įmanoma. Varėną lenkams užė-

MOTINOS DIENA
Sekmadienį, gegužės 9
Pas mus rasite didžiausį pa- 

sirinkimą įvairiausių dovanų 
MOTINAI. Kaip; Asmeniška 
kartoteka, raštines reikmenys, 
Adresų suradimas ir kt.

Ats'minkite ją pasųsdami sveikinl-
Jimo kortelę. Turime pasirinkimą: Moti

nai, Senelei Ir kt. Dirmavonės ir Ko
munijos kortelės.

IAMA STATIONERS
“THE SHOP U-NEED” “THE SHOP U-NEEK”

6305-07 So. Kedzie Tel. PR 6-9102
DoVanos, Kortelės, Raštinės Reikmenys ir Dennison Prekės.

palaikė artimą kontaktą su savo nuomonių skirtumai operatyvinė-
vyriausybėmis. 

Spalio 6 d. J. Pilsudskis savo
būstinėje — Balstogėje priėmė

je srityje. Tik visa tai paaiškėjo 
vėliau, pik. ltn. K. Ladigai at
sistatydinus. Pik. ltn. K. Žukas

Mūsų šarvuotas traukinyje Gediminas 1920 metais.
Br. Kviklio archyvo).

KELIONES Į LIETUVĄ
IR Iš LIETUVOS

Walter Rask - Rasčiausko vadovaujamas kelionių biura3 prane
ša, kad dar yra vietų keturiose ekskursijose į Lietuvą. Pirmosios 
dvi grupės — gegužės mėn. 27 ir birželio mėn. 16 d. — deja, jau už
pildytos. Norintieji prisijungti prie ekskursijų ir dar šią vasarą ap
lankyti gimines Lietuvoje gali registruotis į sekančias grupes: liepos 
mėn. 6 d. (dar yra kelios laisvos vietos), liepos įmėn. 19 d., Iiepo3 
mėn. 26 d. ir rugpiūčio mėn. 9 dieną.

Visos ekskursijos bus Lietuvoje net 11 diėnų — Vilniuje, Drus
kininkuose ir ekskursijos po vieną dieną į Kauną ir į Trakus.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo organizuoti keliones į Lie
tuvą ir jau nuvežė virš 20 grupių..

American Travel Service Bureau per ilgą eilę metų organizuoja 
Šias keliones — yra patikima ir patyrusi įstaiga, jų grupės sujungia 
keliaujančius Amerikos ir Kanados lietuvius. Jei nesate dar Ameri
kos piliečiai — mes Jums patarsime ir paaiškinsime apie kelionei 
reikalingus dokumentus ir padėsime juos parūpinti.

Patyrę palydovai lydi kiekvieną mūsų grupę ir rūpinasi visais 
keliaujančių reikalais. Mūsų grupės pakeliui atgal dar sustoja Ro
moje, taigi ta pačia! proga ne tik aplankysite gimines Lietuvoje, bet 
ir turėsite galimybių apžiūrėti gražiausią Europos miestą.

Nedelskite registruotis — laisvų rietu skaičius kas dieną ma
žėja, o dalyvių skaičius yra ribotas. Visos išvykimo datos garan
tuotos — kainos nustatytos ir yra pigesnės, negu bet kur kitur už 
21-os dienos kelionę.

Visais kelionės reikalais ar iškvietimui giminių 
iš Lietuvos kreipkitės i:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Westem Avenue
Chicago, Illinois 60643 Telefonas 238*9787

įstaigos darbo vaandos: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 vai, ry
to iki 9 vai. vakaro; kitomis dienomis ir šeštadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 5 vai. po pietų.

1971 PLYMOUTH-CRICKET £1915.00
MŪSŲ SPECIALYBE PLYMOUTH - CHRYSLER 

STATION W A G O N 
“Važiuokite su savo vasarnamiu“

BALZEKAS MOTORS
PLYMOUTH — FURY — VALIANT — O T X 

ROADRUNNER — BARRACUDA — DUSTER

4030 Archer Avenue Tel. — VI 7-1515
\...

Duodame paskolas 
namų pirkimui 
bei
statymui

Juozas F. Gribauskas 
Vedėjas

. Darbo Valandos -
Kasdien nuo 9:00 iki 5:00; 
Pirmadieniais nuo 9:00 iki 
8:00; šeštadieniais nuo 9:00 
iki 1.00; Trečiadieniais 
uždaryta.

aint 
thony

avings
1447 South 49th Court / Cicero, Illinois 60650/Phone 656-6330
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Autoritetas prašneko apie 
literatūros įtakas

PR. VISVYDAS

Tik šiandien, balandžiui {pusė
jus, perskaičiau gana įdomią V. 
Kazakevičiaus repliką į mano ra
šinį “Vieni lentynoje, o kiti po
grindyje” (Draugas, 1970.VIII.I.) 
Radau ją š.m. sausio mėn. “Aki
račiuose”, ištisai perspausdintą 
iš sausio mėn. “Pergalės”. Vis 
dėlto greitas abiejų sausių bend
radarbiavimas! O aš “Pergalės” 
dar iki šio laiko nesu gavęs. Pa
girtina, kad “Akiračiai” taip stro
piai rūpinasi lietuvių literatūros 
reikalais, ne kartą leisdami savo 
puslapiuose pasisakyti pačiam 
autoritetui V. Kazakevičiui. Šiuo 
metu jam tik vienam lemta sijo
ti užsienio raštus ir kitokį išei
vių meną. Į Kazakevičiaus per
galingą skydą privalo atsimušti 
visa mūsų išmintis.

Visų pirma noriu padėkoti 
mielam “Pergalės” bendradar
biui už gražų mano trumpos bio
grafijos atspausdinimą. Reikėjo 
tik nurodyti šaltinį — Liet. En
ciklopedijos (rodos, Lietuvoje už
ginto leidinio) papildomą tomą. 
Suprantama, stinga enciklopedi
niame paragrafe kai kurių deta
lių: vokiečių okupacijos metu 19- 
43 m. buvo nugrūstas į rytų 
frontą ir iš ten pabėgo; pirmai
siais pokario metais, kaip vertė
jas, sukosi “Tiesos” redakcijoje 
ir vėl pabėgo.

Su džiaugsmu V. Kazakevičius 
iššifruoja, kad aš “matyt” uni
versiteto nebaigęs. Todėl, jo nuo
voka, esu naivus, nekvalifikuo
tas, su menku intelektualiniu ly
giu. Anot akademinių bokštų,— 
diletantasl V.Kazakevičius dar la
biau paspirgina: “...jo silpną o- 
rientavimąsi lietuviškos poezijos 
reikaluose rodo ir nuvalkioti, į- 
kyrūs, nei iš šio, nei iš to, nie
ko bendro su straipsnio mintimi 
neturintys, brukami tradiciniai, 
vis tų pačių autorių niekinimai”.

Tradiciniai niekinimai!? Jei 
Lietuvos skaitytojai turėtų pa
kankamai laisvės ir galėtų per
skaityti mano minėtą rašinį, jie 
nerastų nė vieno sakinio, nė vie
no žodžio, kuriuo aš būčiau nei
giamai atsiliepęs apie J. Deguty
tę, V. Šimkų, M. Martinaitį, J. 
Jakštą, J. Vaičiūnaitę. Jų ir kitų 
Lietuvos poetų kūryba mane 
nuolat žavi. Žinau, kad jų rin
kinius žmonės bematant išperka. 
Kas kita su partiniais eilėkaliais. 
Straipsnyje uždrožiau, tik stilis
tiniais sumetimais, gera širdimi, 
draugui J. Baltušiui, nes jis savo 
ruožtu yra gražiai pakalbėjęs a- 
pie Amerikos lietuvių sužvėrėji
mą. Šiaip, duodu skauto žodį, 
nei E. Mieželaičio, nei J. Baltu
šio niekinti nenoriu. Jie atidavė 
literatūrai svarią duoklę. Gal 
duos ir daugiau. Jų kūryboje spe
cialistai suras ir blogų, ir gerų 
dalykų. Turiu prisipažinti, pro
tarpiais, kai šventa šeima už
miega, pavartau “Parduotas va
saras” kalbos atgaivinimui ir vie
nos kitos ašaros nubraukimui. 
Mat, ta nostalgija kaimui ir tam 
vargšui piemenėliui dar neišdi
lo krūtinėje.

Mano rašinių stilių V. Kazake
vičius apibūdina kaip “prastą, 
politikierišką”. Kad stilius “po- 
litikieriškas”, sutinku. O dėl 
“prastumo” noriu pasiaiškinti. 
Gyvenant užsienyje, toli nuo 
mylimo Žaliakalnio, ir neturint 
galimybės kasdien klausytis gy
vo lietuviško žodžio, aišku, kal
ba ir stilius ilgainiui prastėja. 
Be to, traktatui parašyti tenka 
po darbo nuvogti kelioliką lais
valaikio valandų. Kas kita V. Ka
zakevičiui. Jam duotos pareigos 
filtruoti užsienio lietuvių litera
tūrą, meną, spaudą. Kaip kasdie
ninis filtras, jis turi daugiau ga
limybių tobulinti stilių. Jis skai
to ir varto ištisas stirtas spaudos, 
kuri šiaip mirtingiesiems Lietu

voje užginta. Už viską gaudamas 
rublinį honorarą, jis gali drąsiai 
vaidinti objektyvų autoritetą.

Savo rašinyje pabrėžiau faktą: 
“...sovietiniai literatūros parei-1 
gūrai da'r vis oficialiojon rinkOn 
neįsileidžia išeivių rinktinės kū
rybos”. V. Kazakevičius mano 
mintį “objektyviai” parafrazavo: 
“Tarybų Lietuvos literatai neno
ri emigracinės poezijos”. Tuo 
būdu jis tyčia sumaišė literatū
rinius pareigūnus (leidėjus, cen
zorius, idėjinio budrumo stebė
tojus ir pan.) su tikraisiais litera
tais tam, kad mano nuomonė 
taptų absurdiška! Visi literatai, 
kferiškas triukas! Visi literatai, 
kaip žmonės ir lietuviai, aišku, 
noriai paskaitytų užsienio lietu
vių lietratūrą ir atrinktų tai, kas 
joje vertingo.

Ne literatai bijo rinktinės už
sienio poezijos magneto, bet pa
reigūnai, sovietiniai ideologai. 
Tokia yra Kremliaus kuorų va
lia. Ji kadaise draudė lietuvių 
spaudą, šiandien, keršydama už 
ideologinį pasipriešinimą ir ne
norėjimą padlaižiauti, neįsilei
džia lietuvių literatūros, gimusios 
egzode. Jiems išeivių literatūra 
tol bus bloga, kol jos autoriai, 
nuvykę į Meką ar Mediną, ne
įtikins aukštųjų tiesos skelbėjų: 
“Štai mes nieku nesusitepę, su va
duotojais taurelių nekilnojom, 
kovojam už taiką, už tautų drau
gystę; būkit žmonės, išleiskite 
mūsų kūrybą”.

Žinoma, tokiai procedūrai i- 
šimčių buvo ir bus. Sovietai gali 
staiga reabilituoti ne vieną užsie
nio rašytoją, išleisti jo knygą 
Lietuvoje be ypatingų išpa
žinčių. Tebūnie ir taip. Lietuviš
ka knyga, kur ji bebūtų išleista, 
priklauso lietuviams ir visam pa
sauliui. Kito, humaniškesnio 
dėsnio aš nežinau. Kas jo nesi
laiko, tas, mano manymu, dar 
vis alsuoja baudžiavos dūmais.

Niekad savęs nelaikiau žinovu. 
Kažkodėl sergu poezijos manija 
nuo pat vaikystės dienų. Nors iš | 
poezijos duonos nevalgau. Rašau I 
straipsnius ne politikieriškais, ne Į 
piktais sumetimais, bet iš meilės 
lietuvių literatūrai. Būtų gera, 
jei atsirastų diplomuoti specia
listai ir nuodugniai panagrinėtų! 
“žemininkų” ir kitų egzodo po-j 
etų įtakas pokariniam, atlydžio, 
metais prasidėjusiam poėzijos at- Į 
gimimui. Kad tokios įtakos eg
zistuoja, parodžiau minėtame ra
šinyje keliais, mano galva, vaiz- 
džiais pavyzdžiais. Žinoma, V. 
Kazakevičių neįtikinau, nes jis 
pageidavo, kad tų pavyzdžių bū
čiau davęs visą krūvą. Tikriau
siai ir tokiu atveju neįtikinčiau, 
nes jam pirmoje vietoje rūpi ta
rybinę literatūrą išlaikyti čysta- 
toje — be jokių priemaišų, be 
kamanų, strėlių, simfonijų, lapk
ričio naktų. Jam regis, kad E. 
Mieželaitis nėra skaitęs net H. 
Radausko “Eilėraščių”.

Ne! Ne! Taip nėra. Įtakos 
buvo ir bus. Vienur jas laisvai 
grobstome iš lentynų, kitur jos 
saugomos pogrindyje. Keistas a- 
bipusiškas pasikeitimas! Esmėje 
lietuvių literatūra prašoka už
sienius ir tarybinius rojus. Ją iš
mintingai vairuoja lietuvių kal
bos gyvybė. Ir jei pasitaiko lie
tuvių rašytojas užsienyje, kurio 
žodžiai įtaigiai nuskamba lietu
vių širdyse ir veikia sąmonę, jo 
kūryba suras, anksčiau ar vėliau, 
vietą visose lietuvių lentynose ir 
liks gyva ilgam laikui.

Prieš įtakas gali užsimerkti tik 
tie, kurie į literatūrą žiūri pro 
pusiau pravertą langą. Juk labai 
pasigendame, skaitydami šiaip 
išsamią ir įdomią kritinių apy
braižų Lietuvoje išleistą knygą 
“Šiuolaikiniai lietuvių literatū
ros bruožai”, atviresnio žvilgs-

Antanas TamųSaitis Tradicija
Iš parodos The Arts Club Gallery, Mcntrealyje. žiūr. Kult. kroniką

Drumstu verpetu sūkuriuose
(Atkelta iš 3 pusi.)

intelektualų seklyčias ir kitus liz
delius, greit sugriebė trečiafronti- 
nius spaiglelius. Ir tuos gegužiu
kų įvairius spaiglelius jis išpeša 
ir parodo tiek aiškiai, kad skai
tančiajam tenka nustebti, kas 
mūsų lizduose išaugo. Ir čia Br. 
Raila nė nenorėdamas įtikina 
kiekvieną, kad tarp tikro libera
lizmo, pripažįstančio visokias lais
ves žmogui, ir šiandieninio po
linkio, to naivaus polinkio į ko
munizmą esama sąsajos: naivus 
liberalizmas darosi savotiška 
nuosklanda į komunizmo garbi
nimą, tikėjimą jo “demokratiš
kumu”, “kūrybiškumu” ir t.t. 
Bet kartu vėl kyla dar vienas 
klausimas, ar ta perdėta mūsų po
litinio susigrupavimo (VLIKo ir 
ALTos) bei partijų kritika, daž
nai nustumianti ir kultūrines pa
stangas, nėra paskatinusi mū
sų jaunimo nuo mūs nusisukti ir 
guostis vienu kitu progiedruliu iš 
pavergtojo krašto, kurio dėl sto
ro komunistinės propagandos šy
do nebegali ir pažinti. Kitais žo
džiais, ta negatyvi ir nuolatinė; 
VLIKo ar ALTos kritika ir tiktai 
kritika, nuo kurios nėra teisus ir

nė Br. Raila, ar kartais nebus da
liai jaunimo suniekinusi ir ne
priklausomos Lietuvos idėjos, kur 
be partijų rietenų ir kitų juody
bių nieko šviesaus nebuvę, taip 
pat ir mūų rezistencijos bei jos 
aukų, nes rezistencija buvo daž
nai paniekiama rašalo baloje, jei 
tik ji ne mano artimų draugų...

Dvidešimties metų nuolatinis 
priešas

Paskutinis knygos skyrius 
“Dviejų pradų verpetai” (248— 
349 p.) skirtas didžiausiam Br. 
Railos priešui VLIKui, kuris ne
klausė ir neklauso jo patarimų 
ir t.t. Šiam didžiajam priešui Br. 
Raila skyrė jau daugiau 20 metų,

bet visų blogybių dar, atrodo, ne
bus išbaigęs, nors ir priminė, kad 
VLIKo raštinėje dirbo šnipė 
(278 p.), tik kažkodėl šiuo kartu 
užmiršo pažymėti, kas ją ten įtai
sė. Birutės Simonaitytės įjungi
mas turi įdomią, gal tik kiek ne
malonią liberalinę istoriją, todėl 
ir buvo nuglostytas, kaip užmirš
ta paminėti kita mergina, dirbu
si Lietuvių S-gos raštinėj ir daug 
ką atidavusi Maskvai, kartu ir 
artimą Br. Railos draugą Anta
ną Valiukėną. Tada gal reikėjo 
prisiminti dar ne tik ALToje 
dirbusį sovietinį šnipą ar agen
tą Albiną Morkų-Markevičių, bet 
ir drauge su J. Deksniu kūrusį 
Lietuvoje BDPS ir užsieniui kraš
to įgaliojimus pasirašiusį MGB 
šnipą gyd. ir Vilniaus univ. asis
tentą Juozą Albiną Markulį. Ki
tų neapsižiūrėjimus primenant, 
reikėtų ir savo grupės “dorybių” 
nepamiršti, nes mūsų rezistenci
jos istorijai yra visi lygios reikš
mės ir vertės, o šiuo kartu vi
sur tie gegužiukai atėjo liberali
nių srovių pastangomis ir kaip 
tik pas LLKS ar jos vaikus. Ati- 
taisinėti šio skyriaus visas netei
sybes trumpai neįmanoma, tiktai 
tenka pabrėžti, kad per 20 m. Br. 
Railos kova su VLIKu ir kitais 
veiksniais liudija, kad tas demo
kratiniais pagrindais sudarytas jo 
priešas tikrai nėra eilinis ir žy
miai Lietuvos laisvės kovai reikš
mingesnis, nes kitu atveju ir la
bai raštingas bei žodingas Br. 
Raila nebūtų skyręs tiek laiko.

Baigiant reikia pažymėti, kad 
“Versmės ir verpetai” įdomi, bet 
dažnai su istorine tiesa prasilen
kianti knyga. Ir nors vienašališ
ka, bet mūsų rezistencijos istori
jai kartais bus naudingas raštas, 
duodąs LLKS kai kuriems ėji
mams netiesioginius atsakymus 
ir nemaža įdomios medžiagos. 
Vertingiausia vis tik jos dalis skir
ta mūsų gegužiukams ir jų ver
petų kritikai.

i Cane laimėjo Poezijos 
draugijos medalį

Melville Cane išleido dvyliktą 
savo poezijos knygą “Elcquent 
April”. Knyga iš spaudos išėjo 

| autoriaus 92-me gimtadieny, 
bal. 15 d. Gi “balandžio 22 d. po
etui Melville Cane buvo paskir
tas šių metų JAV Poezijos 
draugijos aukso medalis. Cane 
yra ne tik rašytojas, bet ir ad
vokatas, itšsispecializavęs “copy- 
ri'ijt” srityje.

Šalia šio medalio, Poezijos 
draugija išdal'co premijomis 
8,6G0 dolerių. Premijas gavo 15 
autorių. Premijuoti: Marčia Lee 
Masters, Cornel Lengyel, Char

les Wagner, Dorothy Lee Ri- 
chardson, Adrienne Rich, Loui- 
se Townsend Rich, prof. Harold 
Bloom, Šalie Nixon, Rernice 
Ames, Joan La Bomtoard, S. 
Gordan Link, *01ga Catoral, Ree 
Gragcnette, Carol Ann Pear.ee, 
Lynn Kelly. Premijas išdalino 
lietuviams daug draugingumo 
parodęs Poezijos draugijos pir
mininkas Charles Angoff.

Staliaus, dažymo ir visus kitu? 
darbus atiteka lietuvis — labai 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615

■ ~r yr.'.-neffnBMMMMHP
NAMŲ TAISYMO DARBAI

WAGNEB & SONS
Typewriters — Addlng Machines — 

Cheekwrlters
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas

NAEJOJE VIETOJE 
5610 S. Pulaski Kd., Tel. 581-4111

“PEL1CAN LAKE BOY’S CAMP”
Speclflcally deaigned for the actlve 

boy. Modern lakeshore vacation 
lodge accomodatlons. Fully super- 
vised. Ali land and water sportą.

Brochure on reąuest.
PELICAN LAKE BOY’S CAMP 

PELICCAN LAKE, U IS.
Phone Llncolmvood, III. 312-077-8351

FLORIDOJE

KIVTDUTTSTIUCTURU 
mumis PAILS

STUt MSI NIK MIK 
lot MAKIMUM KNSION

nio į mūsų poezijos renesansą. 
Žymus dėmesys joje skiriamas 
partijos suvažiavimų nutari
mams, lyg iš jų trykštų kūrybi
nio gyvenimo ištakos ir visi po- 
ptų įkvėpimai. Taip ir lieka ne
paliesta užsienio lietuvių kūryba. 
O ji savo maištaujančio laiko
tarpio dienomis skambėjo didin
gai ir jautriu vibravimu, kad ir 
vėliau (Stalinui mirus), pasiekė 
ne vieno jauno Lietuvos poeto 
kūrybinę membraną. .

Matydamas rimtų literatūros 
kritikų perteklių Lietuvoje, siū
lyčiau bent vienam jų prie pro
gos (tik vargu ar tiesi ir bebaimė 
proga ten įmanoma) nuoširdžiai 
pagvildenti “įtakų” problemą. 
Tai gana plati tema. Negi tik 
vienam V. Kazakevičiui leidžia
ma apie tai kalbėti. Vartant atsi
tiktinai gaunamus “Pergalę” ir 
‘Lit. ir meną”, krinta į akis ki
tų apžvalgininkų ir kritikų žy
miai lankstesnis priėjimas prie li
teratūros. Aš manau, V. Kazake
vičiui dėlioti tas pačias-kaladėles 
ilgainiui nusibos. Juo labiau, 
kad tai yra beprasmis, sizifiškas 
darbas, bet iki juokingumo 
“šventas”, nes partijos įsaky
tas.

Dabar prasideda maloniausias va
sarojimo laikotarpis, ir jūros vanduo 
tikrai viliojantis.

N0RWYN APTS.
126 Ocean Drive 

Miami Beach, Fla. 33139 
Tel. 672-4903

Žymiai atpigino kambarių kalnas. 
Nepraleiskit progos praleisti atosto
gas malonioj LIETUVIŠKOJ dva
sioj gražiausiame paplūdimyje.

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

3314 West 63rd Street
Chieago, Illinois 60629

Telei. PRospect 6-8998

SPECIALŪS 
SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ
PILNAI APMOKĖTA 
Gavėjas nieko nemoka

SPĖČIAU t W7.oo
10 sv. Grynų kiaulienos tau
kų, 10 sv. kvietinių miltų, 
10 sv. ryžių, 10 sv. cukraus.
VERTINGIAUSIA DOVANA. 
KĄ GALITE SIŲSTI JCSŲ 
GIMINĖMS — DIRBTINO 
KAILIO PAI7TĄ.
Fantastiška vertybg — Di
džiausias pasirinkimas Mln- 
kos spalvos paprasto ar dry
žuoto), persiškų avelių ar 
Mouton.
PILNA KAINA TIK $99.00
10 SKARELIŲ $46.80
5 vilnones skareles su dide
lėm ar mažom geiem arba 
turkiškais raštais Ir 5 šilki
nes skareles, visų spalvų. 
Oro paštu, pridekite dar 
$8.50 daugiau.

KOMBINUOTA SPECIALIAI 
DIDELE VERTYBE $126.00
3 jardai medžiagos vyriš
kam žieminiam paltui, 100% 
vilnone, 3 jardai medžiagos 
moteriškam žieminiam pal
tui, 100% vilnone. 3% jar
do medžiagos vyriškam kos
tiumui, 100% vilnonė, 3 
jardai medžiagos moteriškai 
žieminei suknelei. 100% vil
none, 2 paklodes (dvigubo 
dydžio), 2 užvalkalai, 6 tur
kiški rankluoščlal.

REIKALAUKITE MĖSŲ 
NEMOKAMO NAUJO 

ILIUSTRUOTO KATALOGO.
Užsakykite Dabar. 

Užsakykite tik per

INTERTRADE
EXPRESS

CORP.
125 E. 23rd Street

Penktas aukštas
New York, N. Y. 10010

TEL.: 982-1530
NEMOKAMO NACjSV

OJUSTKUOTO KATALOGO.

DENGIAME STOGUS

ALUMINIJAUS RYNOS (Gutters) 
vandens nubėgimui.
Nerūdija ir nereikia dažyti.

TVOROS: įvairiausio alų* 
minijaus, plastikos, plieno, įvai
rių spalvų.

STOGELIAI 
DURYS - LANGAI: įvairių spalvų 
ir kainų.

Naujausi žieminiai balto emalio 
ir “stainless steei" langai.

Apkalame aluminijum medines 
namo dalis.

KOSTAS BUTKUS
Telef. — PRospect 8-2781

.A

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

5V
Mokumas už Vieni, Me

tu Certlficatu sąskaitas
Mininium $5,000.00

I-

5 %
Naujas aukštas divi
dendas mokamas už 
Investavimo sąskaitas.

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

.... PIRMA D. Ir KETVIRTAD........... 9 v. r. tkl 9 v. v.
VALANDOS: ANTRAI), ir PENKTAD.............. 9 v. r. tkl 5 v. v.

6ESTAD » v. r. ikt II v d — TreAlad uždaryta.

Pear.ee
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Išeivijos kultūrinė politika
Lituanistikos Tnstitu'o suva

žiavimo metu, gegužės mėn. 29 
d. vakare, Chicagoje, Mid Amp
lua Inn, 5001 West 79th Str., 
įvyks JAV LB Centro valdybos

* rengiamos svarstybos (simpo
ziumas) tema “Išeivijos kultūri
nė politika”. Svarsybas mode
rnios dr. Kęstutis Kebiys. Kaip 
referentai, jose dalyvaus: “Ai-| 
dų" žurnalo redaktorius dr. Juo
zas Girnius, Lietuvių fondo 
Centro valdybos pirmininkas d r. 
Kazys Ambrozaitis, “Metmenų” 
žurnalo redaktorius dr. Vytau
tas Kavolis ir JAV LB Švietimo 
tarybos pirmininkas mokyt. Jo-

' nas Kavaliūnas.
Klausimai, kuriuos simpoziu

mas svarstys ir ieškos atsaky
mų, yra šie:

1. Kokiose minimalinėse sąly
gose čionykštė mūsų bendruo
menė gali palaikyti kultūrinį 
dinamiškumą? Kokias pastan
gas turime dėti tų minimalių 
sąlygą užtikrinimui?

* 2. Atsižvelgiant į išeivijos ri-

bc us finansinius išteklius ir, 
palyginus, mažą kūrėjų intelek
tualų grupę, į kur mūsų dėme
sys turėtų krypti, turint galvo
je kvalitatyvinj kultūrinį stan
dartą? Čia iškyla esminis klau
simas.- ar organizacinės prie
monės ir finansiniai resursai 
naudotini masiniam lietuvybės 
palaikymui, ar kūrybinės mažu
mos ir kūrybinio kvaliteto vys
tymui ir išlaikymui?

3. Kokiems specifiniams kul
tūriniams reikalams skirtina 
pirmaeilis, kuriems antraeilis 
dėmesys?

Tokios temos ir tokio pobū
džio svarstybos žada būti labai 
įdomios, o prieitos išvados nau
dingos visam čionykščio mūsų 
kultūrinio gyvenimo pulsui. Ne 
(ik Lituanistikos Instituto su
važiavimo dalyviai, svečiai, bet 
ir visi čikagiečiai kultūrininkai 
ir kultūrai neabejingi turėtų 
minėtų svarstybų datos nepa
miršti ir pokalbyje patys daly
vauti.

Muzikų pokalbis Kauno Valstybinės operos 50 .netų sukakties minėjime Kultūrai židiny, New Yorke. Iš 
dešinės į kairę: pianistė J. Iiajauskaitė, Vytautas Marijošius, Vincė Jonuškaitė, Aldona Kepalaitė ir Vy
tautas Stroiia.. Nuotr. Vyt. Maželio

I
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ŠIĄ VASARĄ APLANKYKITE 
GIMINES LIETUVOJE

Jei manote šią vasarą aplan
kyti savo gimines Lietuvoje, 
jums bus įdomu žinoti, kad 
Gordon Travel Service, Pru
dential Plaza, Chicago, Iii. 
60601, ruošia tris grupines eks- 

i kursi jas, Išvykstančias šiomis 
'dienomis: liepos 6 d., liepos 29 
j d. ir rugpjūčio 17 d.
Į Į programą įeina viso vienuo
lika dienų L:etuvoje — aštuo- 
nios dienos Vilniuje ir trys die
nos Druskininkuose. Viešint Vil
niuje, viena pilnos dienos eks
kursija bus į Kauną ir Trakus.

Gordon kelionių biuras jau 
daugelį metų ruošia ekskursijas, 
tikslu aplankyti šeimas Lietuvo- 
ie. Lietuviai labai gerai atsilie
pia apie jų pirmos klasės patar
navimą bei prieinamas kainas.

Kelionių maršruto ir kainų 
smulkias informacijas gausite, 
tik paskambinę Mr. Willam 
Bradt, 644 - 3003, ir pasakę 
jam datą, kada norite ekskursi
joje dalyvauti; arba atvykę j 
Gordon Travel biurą Prudential 
Plaza (į “areade”), Chicagoje. 
Atdara pirmad. iki penkt. (sk.)

R I G H T O N
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATTON

• šį savaitgalį Chkagoje pra
sideda Chicagos Lietuvių operos 
šieme'inio sezono spektakliai. 
Pastatymai vyksta Marijos 
aukštesniosios mokyklos audito
rijoje, Marųuette Parke. Stato
ma Verdi “Traviata”, šia ope
ra atžymima profesinės lietuvių 
operos 50 metų jubiliejus. 1920

4. me'ais gruodžio mėn. 31 d. 
“Traviatos” pastatymu Kaune 
ir buvo pradėtas profesinės lie
tuvių operos kelias, šiemetiniais 
“Traviatos” spektakliais Chiea- 
goje minima ir čionykštės — 
čikagiškės mūsų operos 15 me
tų sukaktis.

“Traviatos” spektakliai įvyks: 
premjera šiandien — gegužės 1 
d. 8 vai. vak.; ry'oj — gegužės 
2 d. 3 vai. popiet ir kitą šešta
dienį — gegužės 8 d. 8 vai. vak.

Pagrindinę Vicietos partiją 
premjeroj ir trečiajame spek
takly dainuoja sol, Daivla Mon- 
girtlai'ė. Antrajame spektaklyje 
(šį sekmadienį) Violetos rolę 
atliks viešnia iš Kanados sol,

| Gina Capkauskienė. Kitose šie
metinių “Traviatos” pastatymų 
partijose: St. Wicik — Alfre
das, A. Brazis — tėvas Giorgio 
Germont, N. Linkevičiūtė — 
Flora, J. Savriinavičius — Gas- 
tonas, B. Mačiukevičius — Dak
taras, V. Marčiukaitis — Mar
kizas. Dekoracijos dail. J. Daug
ėlos. Chormeisteriai — Allce 
Stephens ir Alfonsas Gečas. Di
rigentas - režisierius Aleksand

ras Kučifliias.
• Dail. Antano Tamošaičio 

tapybos darbų paroda balandžio 
27 d. a įdaryta The Arts Club 
Gallery patalpose, 3448 Rue 
Stanley Str., Montrealyje, Ka
nadoj. Paroda tęsis iki gegužės 
14 d. Dailininkas galerijoje yra 
išstatęs 30 savo naujausių dar
bų. Skoningai išleistame paro
dos kataloge Antano Tamošai
čio kūrybą aptaria poetas Hen
rikas Nagys.

• Chicagoje organizuojasi lie
tuvės dailininkės. Iniciatorė yra 
dail. Vanda Balukienė. Jos na
muose balandžio 23 d. ir įvyko 
pirmasis lietuvių dailininkių su
sirinkimas. Būrelyje yra per 30 
narių, Džiugu, kad jtų tarpe 
ypač nemažai jaunų, dar tebe- 
studijuojančių dailę įvairiose 
meno mokyklose.

• Rašytojui Vyt. Sirijos Gi
rai, gyvenančiam Vilniuje, š. 
m. balandžio 12 d. sukako 60 
m. amžiaus. Rašytojas, nepr. 
Lietuvos laikmečiu pasireiškęs 
poezijoje, vėliau^ beveik išimti
nai kūrė beletristikos srity, ver
tė dramas ir kt. Paskutinė ra
šytojo knyga — “Susitikimas 
su Brunhilda". Vilniaus akad. 
dramos teatras tebestato V. Si
rijos Giros verstą A. Millerio 
dramą “Kainą” (The Price).

• Vilniaus universitete š. m. 
balandžio 20 d. apgynė diserta
cijas filosofijos mokslų kandi
dato laipsniui Bronislava Cer-

nienė, jos disertacijos tema: 
“Pirmykštės pasaulėžiūros tyri
nėjimo metodologinės proble
mos” ir Vanda - Danutė Trun- 
caitė - šalogienė — istorijos 
mokslo kandidato laipsniui gau
ti tema: “Spaudos vaidinuo, 
auklėjant Tarybų Lietuvos dar
bo žmones socialistinio interna
cionalizmo dvasia, 1959—1965 
m”.

• Vilniaus “Lietuvos” an
samblis š. m. kovo mėn. gastro
lių buvo išvykęs į Kareliją, be 
to, dar lankėsi Murmanske, Ar
changelske, Jaroslavlyje, Ivano
ve, o balandžio mėn. pradžioje 
koncertavo Maskvoje, ten vy
kus 24-jam Soivetų S-gos kom. 
partijos suvažiavimui.

• Vilniaus valst. filharmoni
jos simfoninis orkestras š. m. 
kovo mėn. buvo išvykęs gastro
lių į Ukrainą, šalia Beę'hoveno, 
Ravelio ir ruso šeedrino veikalų, 
ukrainiečiams dar buvo groti
M. K. Čiurlionio ir V. Barkaus
ko simfoniniai kūriniai. Koncer
tuose dalyvavo ir operos solistė
N. Ambrazaitytė, Chopino kon
kurso diplomantė E. Elinaitė ir 
violončelistas D. Geringas.

• Lietuvoje išleista geografi
jos mokslų daktaro Vyt, Gude
lio knyga — albumas “Kuršių 
Nerija”. Įžangoje pateikta žinių 
apie Kuršių nerijos gamtinę, 
geografinę padėtį. Santrauka ir 
iliustracijų sąrašas pateikti 
anglų ir rusų kalbomis.

• Vilniaus jaunieji moksli* 
ninkai domisi Amerikos lietuvių 
kalba. Tai liudija Liongino Pa- 
žūsio vasario 18 d. Vilniuje, 
universiteto filologijos fakulte
te apgintos disertacijos tema: 
“Fonetinė ir morfologinė ang
liškų skolinių integracija Šiau
rės Amerikos lietuvių kalboje”. 
Pažūšis gavo filologijos moksli) 
kandidato laipsnį. Kitos diser
tacijos tema: “Lietuvių tautosa
kos savitumas ir meninė vertė”. 
Ją apgynė Donatas Sauka.

PETE’S AUTO REPAIR
Taisau MOTORUS, STABDŽIUS, 

Transmisijas Starterius, Alternato- 
rius, Motor Tune-up. ir kitus pa
taisymus. PETRAS PIŠNYS, sav., 
6211- 15 South Damen Avenue — 
TEIj. 737 - 3»88.

Čekoslovakijoje cenzūruoja 
net ir Brechtą

Sovietų okupuotos Čekoslova
kijos komunistų partija taip 
griežtai ėmė kontroliuoti teatrą, 
kad net išcenzūravo Brechtą, 
kuris iki savo mirties sekė par
tijos liniją Rytų Vokietijoje. 
Dabar komunistų partijai Čeko
slovakijoje jau atrodo, kad 
Brechto drama “Motinos ryž
tas” -turi prieš rusišką, prieš- 
ckupacinį atspalvį ir jos pasta
tyme žiūrovų buvo demonstra
tyviai plojama. Dramoje vaiz
duojamas 30-ties metų karas, 
įvykęs 17-me širri kietyje ir nie
ko bendro neturįs nei su rusais, 
nei su komunistais. Tačiau cen
zoriai užriko ten daug įtartinų 
vietų. Pvz. apie karalių Gustavą 
Adolfą, Lenkijos ir Vokietijos 
užkariautoją, vienas personažas 
sako: “Iš pradžių jis tenorėjo 
apsaugoti Lenkiją nuo blogų 
žmonių, ypač kaizerio, bet be
valgant apetitas didėja, ir vė
liau jis užsigeidė apsaugoti visą 
Vokietiją”.

Cenzoriai išbraukė ir dar kai 
kurias vietas iš šios dramos. 
Taip pat raudonieji cenzoriai 
Prahos teatre išcenzūravo C'hr. 
Fry dramą — “Moterys ne de
ginimui” ir J. Anouilh ęlramą 
“Beicfketas”. Visiškai uždrausta 
statyti kūrinius tų autorių, ku
rie nenusilenkė okupacijai. Pvz. 
pakliuvo į ugnį ir vienas geriau
sių čekų dramaturgų O. Krej- 
car, kuris ne tik rėmė 1968 m. 
reformas, bet ir atsisakė savo 
pareiškimus atšaukti bei įsi
jungti į okupacinio režimo pro
pagandą. Netgi buvo atšaukta 
su juo sutartis nuvežti į olim
piadą “Faustą”, ir yra žinių,

kad jam draudžiama vykti į už
sienį.

3,500 metų senumo 
piešiniai

Atėnų Archeologiniame mu
ziejuje išstatyti du priešistori
niai piešiniai, kurie buvo atrasti 
sienoje, atkasus vulkaninius pe 
lenus Egėjaus jūros saloje The- 
ra. Paveikslai res'auruoti., Vie
nas yra gamtovaizdis, antras 
vaizduoja du ibesiboksūojančiu 
jaunuoliu, gi kraštuose — dvi 
stilizuotos antilopės. Prof. S. 
Marinatos stebisi, kad freskose 
vaizduojamų jaunuolių anato
mija ir proporcijos yra labai 
tikslios.

Mirė kompozitorius
Lennie Hayton, kompozito

rius ir Hollywoodo muzikos di 
rektorius, mirė Palm Springs 
mieste, Californijoje, sulaukęs 
63 m. amžiaus, pergyvenęs vi
durių operaciją. Jis buvo lai
mėjęs vadinamus Oscarus už 
savo kūrinius filmams “On the 
Town” ir “Heilo, Dolly”.

IŠ MODELINIŲ NAMŲ MALDAI 
Galima pirkti dalimis ir išmokStinai 

30% iki 50% nuolaida 
SOUTH1VEST FURNITURE CO. 

6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

GĖLES
VestuvOms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

Beverly Hllls Gėlinyčla 
2443 VV. flilrd Street, Chicago, Illinois 

TE U. PR 8-0833 — PR 8-0834

HOME

LORNS

SAVINGS
INSURED

Serving the Lithuanian Communlty 
57 years with personai attentlon.

4071 Archer Avė. (West ot CaJifornla Avė.) 
Chicago, Illinois 60632 Tel. LA 3-8248

E U D E I K I S
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

Laidotuvių Direktoriai
Trys Moderniškos Koplyčios

4330 South Galifornia Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ii I.A 3-9852 

4605*07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YAids 7-1741-7

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

— TĖVAS IR SONUS—
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS;

2533 Wes1 Ilsi St. Telef. GRovehilI 6*2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3*2108*09

AJK8TS AUTOMOBILIAMS STATYTI

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 80. HALSTED STREET Telef. _ CA 5-7282

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSTŲ TELEVIZIJOS,
RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

• Manufacturers
Y01IH MŪHEY BflCK

Kas tik turi gerą skonį,
viską perka pas Lieponj!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

(PLŪS INTEREST)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI f;
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS G. LACK (LACXAWICZ) IR SUNOS
2314 W. 28rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

2424 W. 69th STREET Tel. “REpublic 7-1218
PETRAS BIELIŪNAS

1348 S. CAL1FORN1A AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. UTŲANICA AVĖ. Tel, Y Arda 7-3401

LIEPONIS
FURNITURE 

Marųuette Pk., 6211
CENTE R, INC.
$o. Western PR 8*5875

Pirmadieniais ir ketvirtalieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 Iki 6 va), vakaro Sekmadieniais nuo 12 iki 5 popiet

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rūmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago 

Tel, VIrginia 7-7258 - 59

STANDARD 
FEDERA

SAVINGS AND LOAN ASSOCIAT1ON OI CHICAGO 
4191 Archer Avenue at Sacramento* Chicago, llilnoh 60632 * 847-1140 

ASSETSOVER $149^00,000. MESERVIS OVER $13,500,000.

OFFICE HOURS:

Monday, Tuesday, Thursday & ,'Friday 9 a.m to 8 p.m. 
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wed., no business transactod

’J

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. UTŲANICA AVĖ. Tel, YArds 7-1138- 113V

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 56th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

LEONARD BUKAUSKAS IR SONUS
649 Kast 162nd Street, South Holland 

10821 South Micrigan Avenue, Chicago 
TEL — CO 4-2228
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REDAGUOJA DR. S. ALICNAS

STREIKAI IR STREIKUOTOJAI

MADOS IR JĖGOS
Pavasariais, o ypač motinos 

dienai ar:ėjant, nuolat kyla 
svarbių madinių klausimų, vi
sur tik mini visokius mini, arba 
kokias Hot Pantą, kurias, kad 
gerbamieji Barzdukas, Skar
džius ar Damibriūnas nesibartų, 
pavadinsime karštomis kelnė
mis. Iš viso tai gal ir labai pras
mingas pavadinimas, nes kas gi 
trumpas nešiotų, jeigu šalta 
būtų.

kės savo baliuje premijomis at
žymėjo. Na, o V. Ramonas, nu
taręs, kad viskas niekai, para
šė novelę “Raudona skarelė”.

! Ten, taip sakant, bernui mergi- 
j na prikalė prie pečių raudoną 
skarelę. Skarelė jaučiui nelabai 

. patiko. Dr. Šilbajoris abejojo,
Į ar jautis galėjo pulti berną dėl 
politinių įsitikinimų. Gal būt

Mados surištos su jėga. Mo
terys kovoja už savo teises, bet 
kam joms 1a kova, jeigu jos 
madingos, tai ir be tų teisių 
daug' gauna jėgos. Va, jeigu ko
kia madingai apsirengus, tuoj 
visi ir suka galvas, gi šiaip jau 
jokiom priemonėm galvų nepa- 
kelturn. Madose yra moterų 
stiprybė, ir jeigu jau koks nors 
vyras nesidomi madomis, tai, 
taip sakant, jis visai neturi t'k- 
ro kultūrinio požiūrio j gyveni
mą. Jeigu nebū ų madų, nebū
tų madų parodų ir todėl nebūtų 
kultūrinės veiklos. Madų paro
doj žingsniuoja sau mergina, 
anot Sav'irkio "Raudonu bl u
ku" istori'os — “padužkaitės 
viks, viks”, ir verčia vyrus bal
ti iš nusistebėjimo ir moteris 
pažaliuoti iš pavydo.

ir ne, nes mokslininkai teigia, 
kad bulius spalvų neatskiria. 
Manome, reagavo ne į spalvą, 
bet į judesį. Kultūringiau kal
bant, į modeliavimą, ir stačiai 
nepakentė vyrų,' kurie kckicmis 
skarelėmis puošias.

galėtų pavesti vaikų gimdymą. 
O jau prieš tūkstančius metų 
Euripidas sakė, kad geriau tris
kart į karą joti, negu vieną kar
tą gimdyti.

Taigi pavasariui., anot Aisčio, 
atkuntant, ir žmogus atminta, 
pasišauna visokiem žygdarbiam, 
stengiasi atjaunėti, anot Savic
kio, pradeda žmogus sius i. Pa
vasaris visiems įkvepia 'grožio 
ir jėgos, nors moterys tikrai 
vieno ir kito labai daug, turi. 
Pavasaris atneša ir šilimos, 
nors jis karštų kelnių ir nedė
vi.

Mes čia kalbėjome ap'e ma
das ir knygas todėl, kad pasi
rengimas kūrėjams turi įtakos. 
Dar konstantuojame, kad ne tik 
madų puoselėtojos moterys tu
ri daugiau grožio pajautimo, 
bet ir jėgos, štai prieš kiek lai
ko Abelkis išleido “Kalnų dva
sią”, po to kiek vėliau išėjo V. 
Kavaliūno “Kalnų giesmė”, bet 
supykusi australietė Agnė Luk
šytė dėjo kumščiu į stalą, ir 
štai į darbą išėjo jos “Kalnų vel
nias”. Ir madoje ir be mados, 
moterys turi daugiau jėgos, tai 
ir norėjome konstatuoti motinų 
ir moterų pagerbimo proga.

P. U.

Toronto “Star” kolumnistas 
Gary Lautens rašo:

“Mes jau ne kartą buvom 
įspėti, kad ateinančioji vasara
— galinti būti pripildyta dir- 

I bančiųjų streikais ir, deja, nie- 
i kas neturįs jokių sugestijų, kaip
nuo tos bėdos išsigelbėti. Bet jis 
turįs planą,

Ko, esą, šiam dideliam kraš
tui — Kanadai trūkstą, tai tik 
įstatymo, leidžiančio šios šalies 
gyventojams patiems truputį 
pastreikuoti. Taigi, ne tik dir
bantiesiems, bet ir pačiai visuo
menei.

Girdi, pagal ligšioline būse
ną — tai nedidelė dalis darbi
ninkų ar tarnautojų galį strei
kuoti, ir visuomenė kovoj su 
jais — bejėgė. Pvz. paštininkai. 
Pabalsuoja, jog reikią nustoti 
pristačius paštą — laiškus ir 
siuntinius, mokytojai — nutartą 
nebemokyti vaikų, statybininkai 
—, nebestatyti namų, laikrašti
ninkai — neberašyti į laikraš
čius, ir viskas sustoja.

Nuo to — kas gi nukenčią?
' Gi tik visuomenė. Iš 1 ikrųjų, tai 
esanti didelė neteisybė tos, varg 
šės, visuomenės atžvilgiu.

Gary Lautens siūlo: jeigu ku
ri nors grupė norinti streikuoti
— tegul! Bet pirmiausia — to- 

! ji grupė privalanti pasi raukti 
, iš visuomenės tarpo.

Jeigu paštininkai nenori vi
suomenei pristatyti laiškų į na
mus, tai, girdi, kodėl daktaras 
turėtų pagelbėti paštininko 
žmonai gimdymo atveju?

Jeigu mcky'ojas jaučiasi, kad 
jo sąžinė leidžianti nemokyti 
ugniagesio sūnaus, tai kodėl 
ugniagesys, nelaimės atveju, 
privalėtų gesinti užsidegusį mo
kytojo namą?

Jeigu kokios nors specialybės 
žmogus — darbininkas ar tar
nautojas nutaria nebeteikti vi
suomenei savojo patarnavimo, 
tai kodėl kiti visuomenės nariai

išpaišytas ant kaktos didelis 
“X” ženklas, informuojantis vi
suomenę, kad tas žmogus ne
norįs visuomenei padėti. O iš 
visuomenės pusės, pasimainymo 
(duration) atveju, streikuojan
tys privalėtų pasilikti tik kiek
vienas su savimi; neturėtų būti 
jiems pasiekiami kinai, alus, su
permarketai, susisiekimo prie
monės, telefonai.

Tck'os pat taisyklės privalė
tu būti pritaikintos ir menadže- 
riams — dispu’o antrajai pusei.

Šitokios priemonės tikrai už- 
k;rstų kelią streikams ir apsau
gotų visuomenę nuo visokiausių 
nemalonumų. Taig'i, nesreikuo- 
iantys pasauly'e — vienykitės”.

P. A.

Nekenksminga kronika
— Ligi pasaulio galo. Vienas 

žmogžudys Dalias, Texas mies
te gavo 2,500 metų kalėjimo.

— Darbšti sekretorė. Viena
me Kanados laikraštyje buvo 
paskelta as tokio turinio skelbi
mas: “Architektas ieško sekre
torės. Ji turi atrodyti kaip mer
gaitė, galvoti kaip vyras, laiky
tis kaip ponia ir dirbti taip, 
kaip bitė.” Ne'rukus gavo ir 
vieną pasiūlymą, — pasisiūlė jo 
paties žmona.

— Ubagų unija. Turkijoj el
getos nutarė nebesileisti išnau
dojami ir įsteigė elgetų uniją.

NESUSIPRATIMAS
— Kaip tamsta išdrįsai mano 

dukrai pasipiršti ? — šaukė mo
tina. — Kodėl tu manęs pirma 
nepaklausei,

— A siprašau, bet nė kiek ne- 
nujaučiaU, kad tamsta mane 
myli, — ramiai paaiškino duk
ros vaikinas.

privalėtų jam patarnauti?

Gegužės pirmosios proga įsidedame paveikslėlį iš 1931 m. 
“Spaktyvos” kalendoriaus, kuris aiškiai liudija, kad Lietuvos 
žmonės gerai žinojo apie Sovietų Sąjungos leninistinius laimė
jimus, kurie nepasikeitė net ir po 40 metų. Keturiasdešimt me
tų sukakties proga čia ir pakartojame.

Mūsų kiaulės — stačiai ponios, Kad jas gerbtų gaspadinės, 
prieš jas lenkias mūsų žmonės; kitos jų net su akiniais;
jos gerai1 čia užlaikytos, 
riebios, rimtos ir mokytos.

žodžiu, mūsų Lietuvoje 
kiaulės auga ir bujoja.

Jos prakeikė visą svietą, 
kai pakliuvo pas sovietus. 
Tuoj, dokumentų paprašė 
ir į partiją užrašė.

Baisiai vargšės nerimavo, 
kai kolchozuos jas kleimavo. 
Nėr ko ėsti, loviai čysti, 
o aplinkui vien čekistai.

Piešiniai ir godžiai iš “Spaktyvos” 1931 m.

Ką gali pirkti RASEINIŲ KOLCHOZE

Žinoma, kūryboje priduoda
ma madoms taip pat labai daug 
reikšmės. Pavyzdžiui, Švais as 
parašė “Ši’kinę suknelę”, B. 
Daubaras “Mėlyną sukenelę, o 
Tarulis supykęs “Mėlynas kel
nes”. 'O kadangi mėlyna spalva, 
matyt, kai kam patinka, tai, ši
tai pastebėjęs, Rutkūnas išleido 
knygą “Mėlyna diena”, o Na- 
gys “Mėlyną sniegą”. Tačiau 
pamatęs, kad su Savickio “Rau
donais batukais” toli nenueisi, 
A. Vaičiulaitis parašė knygą 
“Auksinė kurpelė”. Be abejo, 
auksas yra auksas, ne koks ten 
kartūnas, kurį prieš porą savai
čių Chicagos lietuvės daniinin-

Šiaip ar taip. mada moterų 
stiprybė, ir todėl, kai moterys 
kovoja už savo teises, tiesiog 
nebegali suprasti, kam tas vi
sas kovojimas, nes moteryse jau 
ir laip daugiau jėgos. Ir visur 
jos gali pasireikšti. Tiesiog ne
suprantama, kodėl jos nekovoja 
už teises ringe. Va, imtų mote
ris ir patiestų kokį čempioną 
Frazier. Moterys, tiek turėda
mos jėgos, galėtų išsikovoti tei
ses į karą Vietname. Ką ten tie 
amerikiečiai vyrai tiek metų 
terliojas. Vargšas prez. Nixonas 
būtų iš bėdų išgelbėtas. O vy
rams, anot rašyt. N. Jankutės,

Pflgal tą planą, kada unija, 
gildija; organizacija nutaria I 
streikuoti, tai privalėtų būti už- Į 
registruota specialioj centrali-' 
nėj įs aigoj. Ir tenai privalėtų 
būti kiekvienam streikininkui,

MOTINA IR PAREIGOS
“Ne paslaptis, kad šiandien 

ir lietuvė moteris motinos pa
reigas dalinasi ne tik su šeimos 
tėvu, bet ir su televzija ir su ki
tokiomis prašmatnybėmis.”

J. šollūnas

PRASMINGAS KLAUSIMAS

KULTŪRINIAI ATSIEKIMAI

Lygiom teisėm į erdves.

“Keleivis” balandžio 13 d. ve
damajame linksmai akcentuoja:

“Štai vienas korespondentas 
rašo, kai jo vietovėje įvykęs 
kultūrinis korių vakaras, ir už 
jo metu surinktus pinigus daly
viai taip stipriai pasivaišinę jort 
louvę net ir arkštielninkų po 
laiptai?, o kitas iš savo kultūri
nio parengimo programos mini 
tiktai karštą kumpį, kalakutie
ną, sudovano'us pyragus ir 
draugiškus gėrimus. K'tur bu
vęs dar aukštesnio lygio “kul
tūrinis subuvimas” vienos drau
gijos metiniij proga. Ten įka’tęs 
draugijos pirmininkas paleidęs 
kandidatuojančiam į jo vietą 
priešininkui alaus buteliu į kak
tą, įvykęs tikras Žalgirio mūišs 
virtuvėje, bet viskas baigėsi

kultūringai: atvykusi policija 
abu kultūros kėlėjus ir jų šali
ninkus apramino lazdom, pobūvį 
uždarė, ir salėje ant grindų liko 
tik iš veikėjų švankų pribirusių 
išsilupinėtų guzikų.”

Kai vienos Chicagos mokyk
los ekskursija lankėsi Washing- 
tone, apsilankė ir FBI muzieju
je. FBI pareigūnas parodė ir, 
sąrašą dešimties labiausiai pa
ieškomų asmenų su jų fotogra
fijomis. Tada vienas ekskursan
tas užklausė:

— Kai juos fotografavote, 
kodėl lada jų nesuėmėt?

MATYTI PAŽANGA

“Drauge” N. Jankutė parašė: 
kad vyrai imtu HmdvH, 

vis dėlto bus gana suvku”. Rct 
nenusimmkim! Štai “Nepriklau
soma L'etuva” 1971. III. 31 ja" 
skelbia; “Lasalie'is Robertas G. 
Keen, M. Kinienės sūnus, susi
laukė pirmgimio sūnaus — Ro
berto”. St. V.

PATENKINTAS VERGIJA

“Aš patekau ir dabar jau ne
beturiu vilties išeiti iš moterų 
pasaulio. Kai kurie draugai ma
ne dėl to užjausdavo, ‘bet iš tik
rųjų ta vergija nėra pa'i blo
giausia.”

Br. Raila

LIETUS

Atvyko keleivis lietingą die
ną i Bergeną ir klausia geležin
kelio stotyje berniuko;

— Kaip, ar čia visada lyje?
— Aš nežinau, man tik vie

nuolika metu.

draugiškumas

— Vakar Jurgis pavogė ma
no žmoną.

— Na, o man rodės, kad jis 
buvo tavo geras draugas.

— Žinoma, kitas taip nebūtų 
padaręs, ir tai vos priprašiau.

» Y.V Vi 5

Pavasario simfonija.

Už pinigus galima nusipirkti: 
Knygas, bet ne mokslą, 
Liuksusinį (gyvenimą, bet ne

kultūrą,
Vaistus, be" ne sveikatą, 
Lovą, bet ne miegą,
Maistą, bet ne apetitą, 
Draugystę, bei ne draugus.

Surinko J. Šimaitis

“Aš asmeniškai, tiesa, savo 
artimųjų ir draugų tarpe esu 
žinomas kaip mėgėjas užval
gyti”-

Sol. Vi. Baltrušaitis
NEMYLI

Gyvenimas ir meilė
— Moteris nėra tokia baisi, 

kaip ji maliavojasi.
— Išsiuntęs į jūrą maudytis 

savo žmoną, negali būti tikras, 
kad ji grįš labai švari.

— Daugelis veda, norėdami 
ramiai gyventi, o daugelis kaip 
tik dėl tos priežasties neveda.

— Vyrai pasidarė tiek prak
tiški, kad tik lengvas moteris 
ant rankų nešioja.

Svečių kambary sėdi porelė 
susižadėjusių. Ketvertų metų 
merginos broliukas, žvilgterėjęs 
pro rakto skylutę, įbėgo į val
gomąjį pas motiną, sakydamas:

— Mamyte, mūsų Onutė tam 
ponui nepatinka!

— Iš kur žinai, sūneli? Kas 
a'sitiko?

— Mamyte, jis užgesino švie
są, kad jos nematytų.

• MIEGAS IR POEZIJA
“Poezija nėra piliulė miegui 

sužadinti.”
Al. Gimantas

Gegužės 1 d. prisimename dirbančiuosius. Čia matyti iš Aloyzo Barono knygos 
vijikas šaunusis herojus prie savo darbo.

‘Išdžiūvusi lanka” novelės Pančių 
Pieš. J. Kasčiūno

— Vėl erkės! — penktą kar
tą nusigando Raseinių rajono 
veterinarijos specialistai, apžiū
rėję Milaišių pašarų sandėlius.

— O aš maniau — drambliai, 
— lengviau atsidus Okolūkio pir
mininkas I. Jalkinas.

— Erkės baisiau, — nenusi
leido svečiai iš rajono.

— Nesąmonė! — nenusileido 
pirmininkas.

— Per pusmetį erkėmis už
krėsti pašarai pražudė 70 par
šelių, — priminė veterinarai.

— Numynė žviblis pelėdai ko
ją, — nusijuokė pirmininaks. — 
Drambliai sumindytų visą fer
mą.

“Valstiečių Laikraštis’*

ARTIMA GIMINiSTP.

Dvi beždžionės zoologijos so
de nutvėrė geologijos knygą ir 
studijuoja. Viena, ilgai pavar
čiusi knygą, pareiškė:

— Žiūrėk, vartydama priėjau 
išvados, kad aš esu mūsų zoo
logijos sodo direktoriaus brolis.

NAMAI IR LAIME
Išgėręs vyras grįžta po vi

durnakčio į namus.
— Aha, supratai, kad namuo

se geriausia, — priekaiš'.avo 
žmona.

— Ne, tik visos kitos vietos 
jau tuvo uždarytos, — paaiški
no vyras.

Dainelė iš Lietuvos

Iš pavergtos Lietu’ 
dainelė, kurios kai k 
taip skamba:

Seniau būdavo seneliai 
Ardavo tik su žagrelėms, 
O dabar, kai šešiavagiai, 
Kas prieina, tas ir vagia.
Anksčiau būdavo svirnely,
Kabo kumpiai ir dešrelės.
O dabar tiktai virvelės, 
Tuščiuos kampuos cypia pelės.

Anksčiau būdavo vaikučių 
Apie pečių kaip pupučių, 
Penkis rublius dabar duosi, 
Nuo vaikų išsivaduosi.

Seniau būdavo mergaitės, 
Sėja rūtas ir mėtaites, 
Snapsą, vyną dabar geria 
Užtat rūtos jų nežalios.
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