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SEPTYNETAS ŠEŠTOKŲ
Šiemetinius mūsų literatūros s ukaktuvininkus minint

Tų metų sulaukusį žmogų 
Vaižgantas yra pavadinęs kapi- 
ninku. Ne į kapus save ir kitus 
vienmečius varydamas, tik kapą 
metų suskaitydamas. Žinoma, 
kai kam kapa (=60) gali reikš-' 
ti jau visą amžių, betgi mes čia 
kone kasdien skaitome praneši
mų, skelbiančių, jog Lietuvoje 
gimęs tautietis, čia atsiradęs 
prieš šešiasdešimt metų, pasi
mirė sulaukęs tik pusės am
žiaus! Kam gi tada būtų skir
tas visas amžius? Taigi mes, 
tie pusamžiai, tikimės dar su
laukti mums skirtos kitos pusės 
amžiaus.

Poetas, kėlęs miegalius 
dienos darban

Taip linksmai besvarstydamas 
savo literatūros brolių šeštokų, 
perkirtusių šešių dešimtmečių 
mazgą, gyvenimą, žvilgteriu į 
paskutinę, prieš mėnesį paskelb
tą Kazio Inčiūros nuotrauką, ir 
sunku bepatikėti, jog tai esama 
to paties šauniausio žybsinčių 
akių poeto ir aktoriaus, kurio 
skambus balsas iš radiofono aną 
atmintiną 1941 birželio 23-čią 
ir nūnai taip gyvai ir mielai te
beaidi mūsų ausyse. Kiti žmo
nės ir kitoki balsai šiandien gir
dėti iš Vilniaus, tik Inčiūros, 
kad ir kankinto ilgus metus ka
lėjime, poetinis žodis išlikęs be
veik toks pat lakus, nors ir re
tai pasirodąs.

Du mūsų poetai buvo pasirin
kę scenos kelią; Stasys operos 
solisto, Kazys — dramos artis
to. Neilgai tesirodė Kazys sce
noje, gal kokius metus. Kai jam 
buvo pasiūlyta keltis į Šiaulių 
teatrą, jis atsisakė tolesnės ak
toriaus karjeros, pasilikdamas 
Kaune be karjeros. Netrukus 
susirišo su radiofonu, kurio 
bangomis nuotaikingai kėlė kas
ryt miegalius dienos darban.

Kauniškiai, vėliau ir vilniš
kiai pažino Inčiūrą kaip elegan
tišką vyrą, malonaus balso pra
nešėją; tač au visa siela visą 
laiką jis buvo poetas ir, tur būt, 
teisingu Vaižganto ir Bičiūno 
tvirtinimu, poetas romantikas, 
galgi net, pridėsiu, paskutmis 
“lietuviškojo romantizmo” bar
das. Parašė jis keletą dramų, 
porą oDerų libretų ir daugybę 
anvsakų ar novelių, tačiau jo 
tikroj' kūrybos sesuo buvo ir 
liko lvr'ka. Prae'tis su legen
dom. gedulas dėl Vilniaus įvai-

Šiame numery:
Ar paseno šiandien liau
dies menas.
Septynetas šeštokų.
Italai apie rudenį (eilėraš
čiai).
Prof. Juozo Ereto 70 metų 
amžiaus sukaktį minint. 
Venecijos veidas.
1466 metų Toninės taika. 
Žodis apie istorinį pažini
mą vieno viešo pareiškimo 
proga.
Laisvas sovietų rašytojo 
žodis.

• Naųjj k-adimai.
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rūg gamtos niuansai, religiniai, 
erotiniai ii- kitokį motyvai In- 
čiūros poeziją darė įvairiaspal
vę, o dėl jos skambumo ir ei
liavimo sklandumo net dėklą-

Kazys Inčiūra

ei-

ne

muojant atrodė, kad tai ne 
lės, o dainos.

Inčiūra, be abejonės, buvo 
tik poetas, bet ir artistas. Nors 
scenoje neilgai jam tebuvo lem-’ 
ta vaidinti, tačiau artisto pozos 
jis neišsižadėjo niekur ir nieka
da. Kiekvienas jo judesys ir 
mostas, ne tik balsas, rodė ar
tistą. O ir ne viena apysaka, ku
rias jis rašė širdimi, nepaisyda
mas ypatingų literatūrinių su
kirpimų nei susiuvimų, yra skir
ta scenos menininkų gyvenimui.

Panevėžietis, užkabinęs 
komunizmą

suve- 
visus 
tarp 
kelia

Jonas Šukys, kaip ir Kazys In
čiūra, yra panevėžietis, metais 
vėliau baigęs tą pat gimnaziją, 
kurią visi panevėžiečiai studen
tai vėliau vadino mažuoju uni
versitetu dėl universitetinio lv- 
g'o paskaitų, kuriomis gilus li
teratūros filosofas rašytojas J. 
Lindę Dobilas taip parengdavo 
universitetui savo abiturientus, 
iov šie. atvvke i Kauną litera
tūros stud'juoti. humanitarinia
me fakultete nasmesdavo litera
tūros paskaitose Dobilo g’lumo.

Ak, tas mielas Lietuvos uni
versitetas, į savo auditorijas 
Kaune per keliolika metų 
dęs ir iš jų išleidęs kone 
mūsų rašytojus, šiandien 
maloniausių prisiminimų 
tik pasididžiavimą ir nuostabą! 
Čia suvažiuodavom žali bernu
kai su milinėm ant pečių, su 
savo duonos kepalais bei džio
vintais sūriais lagam nuose ir 
s" D;lnom aukštų idėjų ealvom. 
kad po ketverių - penkeriu metų 
"rižtiimc a t vai i plačia Lietuvą 
duoti kitiems tai, ka patys esą-

Ir Jonas Šiikvs. kaip ir d:delė 
da’'" literatūrinio iann’mo. pa
rūko i mokvtoio duoną, pasi
rinkdamas lituan'stiką ;r ro- 
manisfilra. Puvo itin kuklus. 
Svainio npcMpin rflsvtoiiv nft- 
nfflovtfla
Utprntn siisirinkirnp. rotai torhin- 
dnvn snaiirlni vi«n n’rnifl “R+n- 

irAlipn nT Rili-
donfui” ęjpvn hnlpf rišt i Uos TiV 
fau pabuvęs brnt kpfvorta motu 
thėkytoj'u, surinko savo noveles

į ir išleisdino jų rinkinį, šypso
damas praleido Šukys įvairius 
tuomet madingus stiliaus ugdy
mo ar smukdymo etapus. Buvo 
“Linijos” grupės bendradarb s, 
tačiau ir čia pasirodė nuosai
kus real’stas neieškąs įmantry
bei nekapojąs šaknių.

Pačiu laiku. 1937 m., išspaus
dino romaną pagaulių pavadini- 

’ mu “Komunistas”. Čia pavaiz
duotas komunistuojančių Pane
vėžio gimnazistų ir poros dar
bininkų eibės Lietuvos nepri
klausomybės kovų metais. Dau
gumas tų vaizdų, atrodo, buvo 
tikroviški, kiek tą tikrovę ga
lėjo 13 metų gimnazistas pagau
ti ir suvokti ir vėliau, po kelio
likos metų, tinkamai ka;p ra
šytojas motyvuoti.

1939 m. vasarą gilino savo 
prancūzu kalbą Prancūzijoje, 
karo metais buvo gimnazijos 
mokvtoias ir inspektorius Kau
ne. Bolševikų santvarkoje Jo
nas Šukys, kaip ir daug kitu 
lietuvių patriotų, pasirinko ty- 
'ėiimo meną.

Rašytojas geležinkelietis
Daugumas pradeda literatūri

nius žingsnius eilėmis. Gal čia 
lemia psichologinis pagrindas. 
Proza rašyti (bent dienoraštį) 
sugeba į literates nė nepreten
duojanti gimnazistė. Betgi tas, 
kuriam kyla nuotaika kurti, no
ri tą jausmą pareikšti kaip ga
lima pakiliau, prašmatniau, bū
tent: pačia dievų kalba, t. y. 
poezija. Pvz. St. Būdavas ar 
Bern. Brazdžionis, dar nebūda
mi toli gražu ne vyriausioje 
gimnazijos klasėje, jau išleido 
net po eilėraščių rinkinį. Ir uni
versitete poetų netrūko. Užtai 
naujo beletristo pasirodymas ar

Vincas Svirskis * Kristus ir moteriške

Vincas Svirskis šventoji kankinė (detalė) Vincas Svirskis Kryžiaus kelias
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jo atradimas buvo literatūrinis 
įvykis. 1930 metais toks ypa
tingas įvykis buvo Juozapas Ba
naitis, “Granito”, “Piūvio” ir 
“Linijos” dalyvis, “Naujosios 
Romuvos” Bendradarbis, vėliau 
komunistas. Po metų iškilo Vik
toras Katilius, 1931 m. “Gaisų” 
nr. 3 ir 4 išspausdinęs savo no
velę “Gyva vizija”, vėliau “Piū
vio” ir “Linijos” dalyvis, dar 
vėliau per “Naująją Romuvą” 
perleidęs v są virtinę mūsų lite
ratūroje nepalyginamų novelių 
ar apysakų.

Literatūros studiozai, kasdien

leidėjo, Nau- 
sustabdytas, 

numeryje iš- 
beletristikos

susitikdami ir puikiai pažinda
mi visas jėgas ir nejėgas, 1933 
m. kovo mėn. buvome nustebin
ti, kad palyginti senas mūsų 
humanitaras, Teatro seminaro 
dalyvis, Kazys Jankauskas kaip 
beletristas mums it iš dangaus 
iškrito. Taip niekad ir nepaklau
siau, ar jis savo literatūros 
žingsnius yra pradėjęs nuo ei
lių, ar išsyk kibo į beletristiką. 
Gyvybingas “Skynimų” žurna
las, 1933 m, sausio mėn. Balio 
Sruogos pagimdytas, o po trijų 
mėnesių negražiai 
jo Žodžio b-vės, 
savo paskutiniam 
kėlė nauja mūsų
pajėgą K. Jankauską, nuo 1936 
m. maždaug kasmet laisvai Lie
tuvai davusį po knygą.

Kartu mokėmės tuose pačiuo
se gimnazijos rūmuose Šiauliuo
se. bet nepasižinome: Kazys, 
būdamas geležinkelio darbinin
kas, turėjo lankyti popietinę, t. 
y. suaugusių, gimnaziją. Jau
nuoliui padien;o geležinkelio 
darbininko darbai ir gyvenimas 
davė t'ek daug siužetų ir vei
kėjų charakterių, kad jų paka
ko ne vienam tam romanui 
"Jaunystė prie trauk nio”, ku
ris padarė toki gilų įspūdį ano 
meto 1 teratūriniam jaunimui. Ir 
sakinys ir žmonės, ir nuotaika 
- v skas č a buvo gaivu ir nau
ja. C a vėjas ne švilpė, bet dai
navo. čia darbininkai gėrė ir 
kekė, bet muzikos simfonijas 
grojo, čia palyginimai, it kruša 
iš saulėto dangaus krito. Ir 
rekėjo po Jankausko gimimo 
vėl bent penkiolikos metų, kol 
tremtis davė mums kitą tokią 
gyvą, ekspansyvią beletristikos 

' pajėga — Aloyzą Baroną.
1943 ir 1944 m. K. Jankaus

kas. Šiauliuose tuo metu gyve
nąs jau ka’p mokytojas, parū
pino du storulius literatūros al
manachus. prasmingu vardu 
“Varpai”. Ko vokiečių okupa
cijos sąlygos neleido padaryti 
Viln uje nei Kaune, tai padarė 
Šiauliai. K. Jankausko vardas 

(Nukelta į 2 psl.)
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AR PASENO ŠIANDIEN

LIAUDIES
X

Jau trečias dešimtmetis geo
grafiškai atitrūkę nuo akivaiz
džių originalių mūsų liaudies 
meno lobių, sukauptų Lietu
vos muziejuose ir natūraliai 
įjungtų į būdingąjį krašto 
gamtovaizdį, mes pradedame, 
gal ir visai nesąmoningai, nu
vertinti liaudies meno reikšmę 
dabartyje. Įsistebeiliję į šių 
dienų moderniojo meno for
mas, imame galvoti, kad mū
sų šimtmetinis liaudies menas 
(architektūra, tautodailė ir 
kt.) nieko bendro su nūdieni
ne meno raida negali ir betu
rėti. Todėl ir savo bendruo
menės v ešuosius ir privačius 
moderniuosius savo namus 
mes ne kartą “moderniname” 
visu kuo, bet tik ne lietuviško
sios dvasios meno formomis. 
Naujovių bes vaikydami, ne 
vienu atveju mes jiems sutei
kiame japoniškų, indėniškų ar 
afrikietiškų bruožų, lyg lietu
viškieji č a būtų kokia atžan- 
ga.

Tuo tarpu šiandieninė mo
derniosios kūrybos raida yra 
be galo palanki įvairių tautų . kartą puošiasi šio skulptoriaus 
liaudies meno formoms, įjung
toms į pač:as avangardišk'au- 
sias dabai ties apra'škas. Todėl 
ir muziejuose bei parodose nė
ra naujiena pamatyti,- saky
sim, skulptūrą, kuri primintų 
mums havajiečių ar afrikiečių 
liaudies meną, todėl ir nenuo
stabu, kad tokioje Meksikoje 
ar Afrikoje dygsta pastatai, 
kūne savo architektūrinėmis 
formomis bei proporcijomis

MENAS?

yra autentiškas tų tautų liau
dies meno dvasios pritaiky
mas šios dienos reikalavimams. 
Kodėl tad mes negalėtume pa
našiai pažiūrėti ir j lietuvių 
liaudies meno formas? Nėra 
abejonės, kad kiekvienam tik
ram talentui jos būtų neišse
miamas kūrybos ir išradingu
mo šalinis.

Džiugu bent, kad okupuotoje 
Lietuvoje milžiniškomis pačių 
lietuvių pastangomis savo tau
tos liaudies meno reikšmė ir 
jo prita kymas šių laikų kū
rybai nėra pamiršti. Ten su
silaukta jau ne vienos šios rū
šies knygos ar albumo, dar iš
likusius eksponatus stengiama
si sutelkti muziejuose, moder- 
n ųjų pastatų interjeruose 
bandoma įkūnyti lietuvių liau- 
d'es meno bruožus.

Minint garsaus dievdirbio 
Vinco Svirskio mirties 50 me
tų sukaktį, ten šiemet taipgi 
išleista plati ir gausiai iliust
ruota jo monografija - albu
mas. Ir Kultūrinis Draugas šį

darbais, kurie, nors ir primin
dami barokines formas, bet 
suderinti su lietuviškuoju gam 
tovaizdžiu ii' jį atitinkančiu 
skaptuko skobimu, yra nenyks
tantis mūsų liaudies meno lo
bis. k. br.
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ir pastangos sutelkė čia žymiau
sias literatūrines pajėgas.

Ak, taip norėtųsi dar išgerti 
Žaliakalnyje po stiklą alaus su 
Kaziu Jankausku ir kitais bi
čiuliais, kaip tada darydavome 
ne kartą, išėję iš Teatro semina
ro su jo vadovu Baliu Sruoga. 
Deja, skiria tokia kvailai žiau
ri siena, kad tau net nesmagu 
rašyti apie draugo sukaktį, ka
dangi tik “iš dangaus’’ žmogus 
nujauti, kad jam turėtų būti 
apie tiek metų, o iš tikrųjų ne
žinai, ar jis 1906, o gal 1905, 
o gal tik 1908 gimęs. Man pri
reikia kokio vokiečių rašytojo 
duomenų, parašau į Vokietiją, 
Austriją ar Šveicariją, ir po 
savaitės iš oficialių įstaigų gau
nu žinias. O pamėgintum taip 
iš Vilniaus gauti...

Iš kaimo mokytojo į rašytojus
Kad mes be blogos valios ga

lime paklysti datose, varduose 
ar vietovėse, nieko nuostabaus: 
daiktai, vardai ir metrikos liko 
tenai. Bet kad mūsiškiai čia 
kartais prasitaria apie bolševi

Jurgis Jankus

kinės spaudos kruopštumą ir 
tikslumą, tai mane ne kartą 
juokai ima. Iš viso, būtų staig
mena, kad tenai būtų prisimin
ta laisvųjų rašytojų darbai ar 
jų sukaktys. Vis dėlto per kele
rius metus kartą įvyksta ten 
koks netikėtumas. Štai šių me
tų “Pergalės” nr. 7 trumpai pa
minėta mūsų Jurgio Jankaus 
sukaktis. O ji paminėta tam, 
kad galėtų padaryti tokį api
bendrinimą: “Panaši kūrybinė 
kapituliacija būdinga ir kitiems 
senosios kartos rašytojams, at- 
sidūrusiems svetur”, 185.

Šiuo atveju stebina mus ne jų 
išvada, bet nepaprastas nevaly
vumas ir apsileidimas. Rusai 
savo Leninais tiek užgožė lie
tuvius, kad šie nebežino nei sa
vo geografijos, nei istorijos. Pa
žvelkime, kiek netikslumų vie
name sakinyje apie Jankų pri
rašyta: “Nuo Baisiogalos apy
linkių kilęs, baigęs Šeduvos 
gimnaziją...’'

Gali okupantai šiandien Bai
sogalą ir Muravjovu pavadinti, 
kaip jie kadaise Mažeikius ar 
Zarasus buvo pravoslaviškai, 
anot Kudirkos, pakrikštiję, bet 
jeigu jie nežino, kaip Baisogala 
buvo ir turi būti lietuviškai ra
šoma ir tariama, tai jie yra pa
prasčiausi lietuviškumo ignoran- 
tai. Dar blogiau su Šeduva. Ten 
juk ranka visa kas pasiekiama, 
bet jiems visai neįdomi Lietu
vos praeitis. Nepriklausomoj 
Lietuvoj Šeduvoje gimnazijos 
nebuvo, taigi Jankus negalėjo 
baigti nebuvėlę gimnaziją. Jis 
baigė Šeduvos progimnaziją, 
bet, progimnaziją baigęs, aišku, 
negalėjo eiti mokytojauti, kaip 
kad teigia nūnai “Pergalė”. Pro
gimnaziją baigęs, Jankus turė
jo važiuoti į artimiausius jam 
Kėdainius, o iš ten po 2 metų 
nusikėlė į Šiaulių mokytojų se
minariją... Jeigu Lietuvoje bū
tų prieinami tie Lietuvių Encik
lopedijos egzemplioriai, kurie 
ten oficialiai nusiunčiami, tai 
rašančiam tokį retą (tiesiog is
torinį!) straipsnį apie užsieny
je gyvenantį lietuvį būtų leista 
pažvelgti į tą enciklopediją ir 
jis ten būtų radęs tikslių duo
menų apie Jankų.

Kad ir Jankus yra mano mie
las šiauliškis, nereikia stebėtis, 
nes Šiauliai vien pagal savo di

dumą galėjo ir turėjo duoti di
desnį rašytojų skaičių. Juk čia 
suvažiuodavo į gimnazijas ar 
mokytojų seminariją iš gausių 
apylinkių progimnazijų moki
niai: iš Kelmės, Joniškio, Rad
viliškio...

Jankus po Jankausko buvo 
sekanti literatūros staigmena: 
kai jis, provincijos mokytojas, 
1938 m. atvežė “Sakalui” savo 
romaną, autorius buvo niekam 
negirdėtas. Jau “Egzaminai”, to
ji pirma beletristo knyga, rodė 
pasakojimo sklandumą, pa
trauklią intrigą, ryškius charak
terius. Pirmieji du romanai at
kėlė rašytojui vartus į Kauną, 
kur jis netrukus tampa teatro 
dramaturgu. Vokietijoje parašy
tieji kūriniai “Velnio bala”, 
“Namukas”, pradėtoji spausdin
ti “Pušis” ir premijuotoji “Nak
tis ant morų” iškelia Jankų į 
pirmaeilį mūsų beletristą. Ame
rikoje išleistieji jo romanai pa
traukia itin įtempta intriga, 
klasišku pasakojimo laisvumu, 
psichologiškumu. Deja, neleng
vos knygų leidimo sąlygos ge
rokai yra pristabdžiusios Jan
kaus kūrybinį įsibėgėjimą.

Gausus rokiškėno įnašas
Rytinė Lietuva, taip poetiš

kai Vaižganto nutapyta, davė 
bent porą vertų to didžiojo mū
sų beletristo įpėdinių, būtent: 
Liudą Dovydėną ir jaunimo ra
šytoją Zobarską. Abu jiedu am-1 
bicingi; skirtingais keliais negu 
kiti, vis dėlto greitai atsiyrė į 
Kauną ir čia netrukus rado sa
vo žodžiui dirvą. Zobarskui dar 
toloka ligi čia minimų šeštokų 
amžiaus, kurin Dovydėnas kaip 
tik įsilieja.

Dovydėnas su universitetu ne
buvo surištas, tačiau šiaip jį 
sutikdavai visur: redakcijose, 
susirinkimuose, kavinėje, gatvė
je. Pradėjęs 1931 m. apysakai
čių knyga “Cenzūros leista”, 
kasmet duodavo po beletristi-

Liudas Dovydėnas

kos veikalą: suaugusiems ar 
jaunimui. Dovydėno užgriebia
ma įvairios temos, vaizduojama 
įvairių kategorijų žmonės: pro
vincija ir Kaunas, stovyklos ir 
Amerika. Pradėjęs be žymesnio 
savitumo, netrukus randa savo 
stilių, kuriame apstu humoro: 
dialogą yra tiek apvaldęs, kad 
jo vieno dažnai pakanka veikė
jo charakteristikai.

Nepabūgo Dovydėnas savo di
džiojo pirmtako Vaižganto te
mos, klasiškai išskleistos jo “Ri
muose ir Nerimuose”, parašė 
ta tema romaną “Broliai Do
meikos”, kuriam teko valstybi
nė 1936 metų premija.

Rašė nemaža publicistikos 
kultūrinėmis ir tautinėmis te
momis. Gyvai dalyvavo LRD 
veikloje Kaune, buvo vienas iš 
Kultūros Fondo pradininkų Lie
tuvoje ir Vokietijoje. JAV po
rą metų dirbo redakcinį darbą.

Kai tenka rašyti apie gyvą ir 
pajėgų žmogų būtuoju laiku, — 
rašė, dalyvavo, veikė, — daro
si itin graudu: kodėl tas žmo
gus toliau neberašo, kodėl to
liau nebeveikia? Čia, mat, deja, 
neturime su savimi pasiėmę sa
vo tautos, tad iš rašymo nė vie
nas nepragyvena, o gyventi juk 
reikia. Bet blogiau, kad ir tai, 
kas laisvu laiku parašyta, ne 
taip lengvai išvysta spaudą. 
Pernai turėjau progą perskai
tyti aktualią, mūsų čionykštį 
gyvenimą liečiančią Dovydėno 
apysaką. Tačiau kiek laiko pra-

Vincas Svirskis Šventoji kankinė

eis, kol tas rankraštis taps kny
ga, niekas negali pasakyti.

Gimęs klasikas

Kai 1928 m. atvažiavau į uni
versitetą, Vaičiulaičio jau būta 
antramečio studento. Gyvenome 
viename name, tad susitikdami 
persimesdavom po žodį. Per pe
tį žvilgterėdamas, įėjęs į jo 
kambarį, stebėdavau jo gausius 
skaitinius. Buvo lėtakalbis, bet 
jis pats ne kartą užvesdavo kal
bą apie tą ar kitą lenkų ar ru
sų rašytoją. Žinojo, kad aš mo
ku tas kalbas, o jis slavus skai
tė iš vokiškų vertimų. Stebė
jausi, kad jis vokiškai taip lais
vai skaito, bet greitai pama
čiau, jog prancūziškai jis dar 
geriau kramto. Vėliau manęs 
jau per daug nebestebino, kai 
aptikdavau gausias jo recenzi
jas ar kritikos straipsnius, ku
rie nuo 1929 ligi 1939 sudary
tų daugiau puslapių, negu A. 
Jakšto, kaip tada mums atro
dė, recenzijų enciklopedijos.

Būdamas nuolatinis “Židinio” 
recenzentas, yra recenzavęs ar 
kritikavęs beveik kiekvieną lie
tuvišką knygą. Kaip “Sakalo” 
literatūrinis patarėjas, yra per
skaitęs ir rekomendavęs ar at
metęs, manau, šimtus rankraš
čių. Kaip “Aidų" redaktorius, 
per 15 metų yra įspaudęs mū
sų kultūros istorijoje tikrai ne 
mažesnę žymę negu J. Keliuo- 
tis su “Naująja Romuva”. O 
juk visa tai buvo atlikta lais
vu nuo tiesioginio darbo laiku. 
Anuo metu tiesioginis Vaičiulai

ties knygų autorių. Vaičiulai
tis skyrėsi nuo kitų mūsų be
letristų jau iš pat pradžios. Jau 
su pirmąja knyga “Vakaras 
sargo namelyje” išėjo kaip kla
sikas. Visi tada stengėsi rašyti 
juo įmantriau; kiekvienas jau
nųjų mėgino kapoti sakinį pa
gal Jurgį Savickį, ieškoti .nepa
prastų palyginimų ar metaforų, 
tik vienas Vaičiulaitis ėjo šal
tai ir abejingai, žiūrėdamas į 
tas naujoves ir seno dėdės rim
tumu dėstydamas, jog Prancū
zijoje esą seniai tokiais daly
kais persirgta.

Nuo 1932 ligi 1939 metų Vai
čiulaičio beletristika iš esmės 
nepasikeitė, tačiau per tą laiką 
sužydo ir pražydo daugelis mū
sų naujovininkų. Ir kai apie 
1939 m. ėmėm giliau ir iš per
spektyvos žiūrėti į Vaičiulaičio 
apysakas, jos visos ėmė atro
dyti ne tik klasiškos, bet kar
tu ir modernios ta prasme, kad 
nuo mūsų 1905—1925 beletris
tikos jog skyrėsi savo aukšta 
kultūra, tikslia kompozicija, iš
dailintu (taigi klasišku!) saki
niu, taisyklinga kalba ir kito
mis literatūrinėmis dorybėmis, 
apie kurias senesnieji mūsų be
letristai nė negalvojo, o 1928— 
38 m. dauguma naujumų ieško
tojų į tuos dalykus nekreipė dė
mesio, todėl daugelis jų kūry
bos lapų liko tik mažiau ar dau
giau reikšmingais ieškojimais 
literatūros sumoderninimo ke
lyje.

Sibirinis mūsų šeimos narys
Ne visi mūsų rašytojai, lais

vai pasirinkę laisvę gyventi ir 
mirti, liko lygiai produktyvūs. 
Ne kiekvienam susidarė palan
kios sąlygos, nauja ir svetima 
aplinkuma ne visiems teikia kū
rybinę nuotaiką, pagaliau ir tas 

■ nuolat slenkąs amžius vienam 
nieko nekliudo, o kitam nieko 
neleidžia; taip kad per tuos du 
dešimtmečius vienas davė porą 
knygų, kitas penkias, trečias 
net penkiolika. Istorija neturė
tų pakaltinti nė vieno: kiekvie
nas palieka tai. ką išgali.

Iš visų tarpo išsiskiria vienas,1 
kuriam tikrai niekas neprikiš 
apsileidimo, sutingimo ar įsilie
jimo į gyvenimo srautą. Tai 
Jurgis Gliaudą. Jis išvyko iš 
namų kaip advokatas, literatū
rai nieko neketinęs, nieko ne
žadėjęs, o šiandien jau į ją įne
šęs gerą dešimtį knygų. Tai pir
mas mūsų literatūros istorijoje 
teisininkas, į literatūrą atėjęs 
jau peržengęs savo ketvirtą de
šimtį ir su tokia aistra į ją ki
bęs, kad rašymas, atrodo, jam 
pasidarė vienintelis darbas. Kai 
nūnai pažvelgi į kitus mūsų tei
sininkus rašytojus, — Aišbę, 
Adomą Ląstą, Praną Penkaitį

čio darbas buvo studijos, vėliau 
mokytojo, universiteto dėstyto
jo pareigos, dar vėliau valdinis 
(daugiausia irgi redakcinis) 
darbas Lietuvoje ar Amerikoje.

Lietuvių literatūros kritikos 
istorijoje Vaičiulaitis sudarys 
savitą lapą, pažymėtą grynu li
teratūros kriterijum; sociali
niai, religiniai ar kitoki atžvil
giai nebus jam rūpėję.

Literatūros žmonės Vaičiulai
tį, manau, labiau vertina kaip 
kritiką, tačiau skaitytojai, be 
abejonės, geriau jį pažįsta kaip 
beletristą daugiau negu dešim

ar Simą Bieliackiną, — matai, 
jog jiems literatūra tebuvo tik 
antraeilė tarnyba.

Jurgis Gliaudą pagal tėvą kel
miškis žemaitis, tik pačios Kel
mės gal gerai nė nematęs. Gi
męs ir išaugęs Sibire, kur, aiš
ku, kitos mokyklos nė negalėjo 
matyti, tik rusišką; nors gim
naziją atbaigė jau Kaune, kur 
išėjo ir teisės mokslus, tačiau 
kalbiniai ir stilistiniai sunkumai, 
savaime aišku, sudarė gana 
aukštą slenkstį, kurį jaunam 
autoriui ir jau pagyvenusiam 
žmogui reikėjo peržengti, atsi
darant duris į naują jam pasau
lį. Kalbos nei literatūros profe
sorių paramos jis nėra gavęs.

Mūsų kalba, iš viso, nėra iš 
tų lengvųjų: dažnas net tų, ku
rie lituanistiką studijavo, duo
da kitam patikrinti ir padailinti 
savo raštus. Taigi iš rašytojo, 
kuris gimė ir šešiolika pirmųjų 
metų praleido svetimam mieste, 
lietuvišką žodį gal tik vakare 
kokią valandą teišgirsdamas, 
stilistinių plonybių ar kalbos 
tobulybių reikalauti būtų ne
tikslu.

Reikia greičiau stebėtis, kaip 
ir kuo jis pajėgė atsverti anas 
spragas, stodamas į varžybas 
su tais, kurie tų trūkumų ne
jautė. Ir Gliaudą laimėjo. Ne 4 
konkursus laimėjo, bet užėmė 
literatūroje savą vietą, iškelda
mas ir spręsdamas jam būdin
gas problemas, sukurdamas ei
lę ryškių personažų ir parink
damas gyvų bei patrauklių si
tuacijų. Gliaudos vaizduojami 
dalykai, žmonės ir įvykiai kone

P. ŠILEIKIS, O.P.
OrtniH'dM, Ibmtezistas 

Aparatal-Protezal. Med. ban
dažai, Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. t.

ORTnOPEDIJOS TECHNIKOS T,AB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III.

Tel. PRospect <1-5084 
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštad. 9-1

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. šeštadienias 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3228 
Res. telef. WA 5-507S
Rez. tel. 239 - 4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲLIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
(Medical Building) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius oagal susitarime 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

Ofisas 3148 W<St 03rd Street 
Tel.. PRospect 8-1717 

Rezid.. 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpubllc 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos. Kasdien nuo 1 iki 8; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais Ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-člos ir California

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak.
Šeštad. 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 478-4042 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois
Tel. ofiso HE 4-5848, rea. 388-2233

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9.
antr., penktad. 1-6, treč. tr šešt. tik 
Susitarus.
Tel. ofiso HE 4-5758; rez. HI5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 VVest 51st Street 

Valandos, pirmad.. antr., ketv 2—9 
vai., penktad. 10 v. r. lkl 9 v. vak.

šeštad. 10 v. r. lkl 1 v. popiet. 
Ligonius priima pagal susitarimo.
Ofs. 735-4477; REZ. PR 8-6860

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BLDG. 

6448 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą-

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija ir moterų ligos 

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3 - 0001

Jurgis Gliaudą

kiekvienu atveju iškyla vis nau
ji, skaitytoją vis nustebiną, taip

Ofiso HE 4.1414, Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybč akušerija ir motery ligos
2454 VVest 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak. 

Šešt. 12—3 v. p. p.
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
2656 VVest 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 lkl 1 vai. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
Šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.
Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika 
2815 VV. 71st Street

Ofiso vai.: kasdien nuo 6 iki 9 v. v.; 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.; arba susi
tarus.
Tel. ofiso PO 7-6000, rez GA 3.7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

8058 So. VVestern Avė. 
Chicago, III. 60620

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, Išskyrus trečiadienius už
daryta.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero 

Vai., kasdien 10-12 Ir 4.7. Trečiad. 
Ir šeštad. tik susitarus.
Ofiso 585-2525 Rez. TR 8-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

5540 So. Pulaski Road 
Pirm., antr., ketv. ir penkt nuo 
2—4 ir 6—9 Ir pagal susitarimą.

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietuvis gydytojas) 

3925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12—4 v p. p., 6—8
vai. vak. Šeštad 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.
Tel, ofiso ir buto OLympic 2-4158

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak.. 

išskyrus trečiadienius.
šeštadieniai^ 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South West®m Avenue 
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad. 
11 vai. ryto Iki 3 vai p. p.

Ofiso tel. RE 7.1168 
Rez. tel. 230-2010

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv. 5 — 8 vai. 
antrad. Ir penktad. 1—4 

Priiminčja tik susitarus.
Ofiso HE 4.1818 Rez. PR 6-8801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybč — vidaus figos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.- kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. vak 

šešt 8 v .r. — 8 v. p. p.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, UI.

Telef. ofiso: Plllinaii 5-6766 
Narni; BEverly 8-3946

PriSmimo vai : Kasdien 6—8 p- p. 
šeštad. 1—3 po p. Treč. uždaryta. 

kad nežinia, ką dar naujo su
planuos autorius busimajam sa
vo veikalui.

Nemanau, kad tom palaidom 
mintim būsiu vertai paminėjęs 
literatūros brolius, su kuriais iš 
arčiau ar iš toliau esu kada su
sisiekęs. Ne tiek paminėti čia 
norėta, tik prisiminti ar primin
ti kai kas. Ar ta, ar kita pro
ga pravartu vis pakelti praeities 
uždangą, idant neužmirštume, 
kas buvome ir kas turime būti; 
siekėme ir ko turėtume siekti; 
ko neatlikome ir ką dar galė
tume atlikti.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. ofiso PR 6-7800; Namu 025.7687
SPEC. VIDAUS LIGOS

5159 South Damen Avenue
Valandos: 1—9 vai. p. p. 

Išskyrus trečiadieni
1*1. 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Avė.

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ii 
_____ šešt. 8 v. r, iki 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDJJOR IJGOH

2745 VVest 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligonine

VAL.: pirmad., antr., ketv., penkt
nuo 9 Iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpubUo 7-2200

DR. ANT. RUDOKAS, Opf.
Tikrina akis ir pritaiko akirdua, 

keičia stiklus ir rčinua
4455 S. California Avė., YA 7-7381 
VAL.: 1 v. p. p. Iki 8 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniais 
nuo 10 v. r. Iki 1 vai, popiet,

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PCSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VVest 71st St.

Vai. antrad. nuo 2—5 popietų 
ketvirtad. nuo 6—8 vak. 
Ofiso telef. 776-2880
Rez. telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIięO , ^KINIUS
15542 S. Cicero, Oak Forest, IU

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. 830-1071 

_____ Vizitai pagal susitarimą,_____

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REliance 5-4410
Rez. tel. GRovehill (1-0017

Valandos pirm, ir ketv. nuo 12 iki 
2 v. p. p. Ir nuo 7 iki 8 v. v.; antr. 
Ir penkt. nuo 12 iki 2 v. p. p. Ir 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas. 2750 U ėst 71 Street 

Telefonas 825 - 820U
Valandos: 2—8 v. v., penkt. 10—12 
v. r., 2—8 vai. vak. šešt. 1—4 v. v. 
Sekmad. Ir trečiad. — uždaryta.

Rez. tel. VVA 5 - 3080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.. Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Of. tel. He 4-2123. JiamS GI 8-6101

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 
2454 VVest 7 Įsi Street 

Priiminčja ligonius tik susitarti* 
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 v. ▼. 

Treč. ir šeštad. uždaryta.
Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybč AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 iki 4 Ir 6 Iki 8 v. vak 
Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 

Pirmad., antrad ir trečiad. uždaryta 
Atostogose iki spalio pabaigos

Tel. PRospect 6-840C
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VASKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 S. Albany Avė.
Vai. pirm., antrad. ketv. 6—8 v 
vak ; penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

Kitu laiku pagal susitarimą

Tel ofiso PR 6-6416, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKU|NAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai. 2 iki 4 v. p. p. ir 7 lkl 8 v. v. 
Treč, ir šeštad, pagal susitarimą.

Ofiso tel. 767-2141. Namų 636.4850
DR. PETRAS ZLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6449 So. Pulaski Road

Vai.: pirmad., antrad., penktad, I—4 
ir 6—8 v. v.; ketvirtad. 5—8 v. v.; 
šeštad. 10—2 v.



"VYKDAU SAVO PAŽADA IR 
TAURAUS LIETUVIO TESTAMENTĄ"

Prof. Juozo Ereto 70 metų sukaktį minint

■I. VAIŠNORA, MIC

ITALAI APIE RUDENĮ

Baigiasi I pasaulinis karas. 
Dar frontuose žvanga ginklai, 
tačiau iš karo griuvėsių jau ke
liasi pavergtos tautos laisvam 
gyvenimui. Lietuvos Taryba 
Vilniuje 1918. II. 16 paskelbia 
visam pasauliui atstatanti ne
priklausomą Lietuvos valstybę, 
senovėje buvusią didelę ir gar
sią, dabar tik etnografinėse ri
bose, ir dar okupuotą, paverg
tą ir nuteriotą.

Lietuvos balsas reikia pa
skleisti plačiai pasaulyje. Reikia 
informuoti ir supažindinti Eu
ropos valstybes, kas yra toji 
Lietuva ir ko ji nori.

Mažutėje, karą audros nepa
liestoje Šveicarijoje yra gražus 
būrys lietuvių inteligentų, čia 
atvykusių šviesos ir mokslo pa
sisemti. Jie šoka j darbą — biu
leteniais ir leidiniais informuoti 
Vakarų Europą apie Lietuvą. 
Čia jiems j talką ateina jaunas 
šveicaras, ką tik baigęs aukš
tuosius mokslus daktaro laips
niu, mokąs Vakarų Europos 
kalbas. Jis lietuviams padeda 
redaguoti spaudai siunčiamus 
biuletenius apie Lietuvą, pade
da redaguoti žurnalą “Litau- 
en”. Susidomėjęs Lietuvos is
torija ir dabartine jos padėtimi, 
parašo knygą: Lietuva, jos pra
eitis. dabartis, ateitis vokiečių 
ir prancūzų kalbomis. Tasai 
nuostabus lietuvių talkininkas 
yra Juozas Eretas, kuriam šių 
metų spalio mėn. 18 d. sukako 
70 metų.

Lietuvos nepriklausomybės at 
statymui reikalinga ne tik in
formacija apie Lietuvą, bet ir 
diplomatinė veikla, tad Eretą 
1919 m. pradžioje jau randame 
Berlyne, dirbantį Lietuvos mi
sijoje, o tų pat metų spalio mėn. 
jis jau Kaune, užsienių reikalų 
ministerijoje. Čia suorganizavo 
ir vedė informacijos departa
mentą ir telegramų agentūrą 
Eltą. Lenkams okupavus Vilnių, 
Eretas užsivilko kario savano
rio uniformą. Netrukus iš dip
lomatinės tarnybos išėjo ir at
sigręžė į Lietuvos pagrindą ir 
jos ateitį — jaunimą. Naujoje 
darbo srityje karjeros nepada
rysi. Čia laukia tik sunkus dar

bas, žinant, kad kaimo jauni
mas nėra lengvai uždegamas, iš
judinamas. O čia tas judintojas 
dar yra net ne savasis, o užsie
nietis. Bet jis išjudino. Jo bud
ri ir įžvalgi akis tuoj įžiūrėjo, 
ko ateities Lietuvai reikia.

Karo metas ir su juo atėju
sios negerovės, nelaimės, skur
das sustiprino Lietuvoje girta
vimą. O ir ramiais laikais lietu
vis degtinės nelaistė. Valan
čiaus laikai buvo jau praėję. 
Eretas prisideda prie Blaivybės 
draugijos atgaivinimo, įkūrė 
blaivininkų organą “Sargybą”. 
Vaikus subūrė į angelaičių drau 
giją. Atitraukti jaummą nuo 
nesveikų, žalingų susibūrimų, 
sutelkė jį į L'etuvos gimnas
tikos ir sporto federaciją, orga
nizavo sporto šventes, patsai 
aktyviai jose dalyvaudamas. 
Bet didžiausias Ereto nuopelnas 
ir įnašas į Lietuvos kultūrinį 
gyvenimą — pavasarininkų or
ganizacijos išugdymas ir sustip
rinimas. Kada tik prof. J. Ere
tą pamatau, jis man atrodo am
žinas pavasarininkų pirminin
kas.

Pirmasis įspūdis visada yra 
pats stipriausias ir pasilieka ne
išdildomas atmintyje. Mes, Sū
duvos kaimų pavasarininkai, 
lyg magiška Ereto lazdele pa
moti ir pašaukti, 1924 m. liepos 
mėn. pradžioje vykstame trau
kiniais (prekiniuose vagonuose 
sukimšti) į Šiaulius, į pirmąjį 
katalikiško jaunimo kongresą. 
Lyg tyčia, lietus pila kaip iš ki
biro. Atvykstam į Šiaulius ryte, 
nemigę, sulyti. Išeime į stoties 
aikštę. Ten tribūna, o joje pa
vasarininkų pirmininkas prof. 
J. Eretas. Be kepurės, be skė
čio. Lietaus lašai, susikaupę jo 
tamsiose garbanose, žliaugia 
srovelėmis per jo ve dą. O vei
de niekad nenykstanti šypsena. 
Jis pradeda pasveikinimo kal
bą: “Sveiki gyvi atvykę, stor
kakliai zanavykai, išdidūs kap
sai ir malonūs dzūkeliai!’’ Tuoj 
visų veiduose šypsena. Nejau
čiame nei nuovargio, nei lietaus. 
O jis tęsia: “Pavasarininkas ne 
cukrinis avinėlis, js lietaus ne
bijo. O jei mus jaunus dangus 
ir palaisto, tai juk ne svetimas,

Prof. Juozas Eretas Nuotrauka Vytauto Maželio

o Lietuvos padangių debesė
lis...” Dar taręs keletą informa
cinių žodžių, užkamandavo: 
“Visi paskui mane, žengte 
marš!” Sutrenkė orkestras, ir 
mes visi, atvykę iš Sūduvos, za
navykai, kapsai ir dzūkai, eida
mi į koją, taškėme Šiaul ų gat
vių purvą ir balas. Mes žygia
vome paskui Eretą.

Eretas atsigabeno į Lietuvą 
Šveicarijos jaunimo organizaci
jų metodus ir praktiką, bet visa 
tai neužmetė Lietuvos jaunimui 
iš aukšto, o pritaikė lietuvio 
psichologijai, kurią stebėtinai 
greitai pažino ir perprato. Pir
mininkaudamas Pavasario są
jungai 1922—1928 m., sukūrė 
nuostabiai veiksmingą jos or
ganizacinę sistema: kuopos, ra
jonai, regionai. Regionų vado
vybės ve kė tiesioginėje pirmi
ninko Ereto žinioje, sudarytos 
iš veiklesnių studentų ateitinin
kų. Tuo būdu jis surišo akade
minį ir kaimo įminimą ir su pir
mojo pagalba daug įnešė švie
sos į lietuv’ška jį kaimą. Kai kas 
galėjo tada papriekaištauti, kad 
Eretui pirmininkaujant, jautėsi 
labai stiprus jo, kaip pirminin
ko ir vado, autoritetas, reika
laująs iš kitų klusnaus jo direk
tyvų vykdymo. Bet kai tos di
rektyvos buvo labai tikslios ir 

apgalvotos, nieko kito neliko, 
kaip jas praktikoje taikyti, va
do autoritetui ir nurodymams 
nusilenkti.

Gerai pasisavinęs lietuvių 
kalbą, būdamas puikus kalbėto
jas, mokėjo uždegti klausytojus. 
Jie jam atleisdavo tą užsienie
čio akcentą, kurio jam niekad 
nugalėti nepavyko. Mes juokau
dami kartais pamėgdžiodavome 
Eretą: “Kerpiamieji ir kerpia
mosios” (Gerbiamieji ir gerbia
mosios).

Perdavęs stiprią ir gerai or
ganizuotą Pavasario sąjungą dr. 
Juozui Leimonui, Eretas nuo 
1928 m. daugiau atsidėjo moks
lo puoselėjimui. Dar anksčiau 
visas pasinėręs į jaunimo orga
nizavimo darbą, dirbo Aukštuo
siuose kursuose (suorganizavo 
humanitarinių mokslų skyrių), 
paskui Lietuvoj universitete, 
dėstydamas literatūrą ir vok e- 
čių kalbą, leisdamas savo sri
ties knygas, redaguodamas L. 
K-, M. Akademijos leidinius. Uni
versitete palaikė tamprius ry
šius su studentais ateitininkais. 
Jis suorganizavo ateitininkų 
meno draugiją “Šatriją” ir bu
vo jos globėjas.

Trumpą laiką Eretas dalyva
vo politiniame gyvenime: 1923 

I m. buvo išrinktas į II Seimą 

krikščionių demokratų atstovu, 
kurį laiką buvo tos partijos 
centro komitete. Kai santykiai 
tarp Lietuvos vyriausybės ir 
episkopato įsitempė, ypač dėl 
katalikiškų organizacijų varžy
mo ir jų veiklos kliudymo, Ere
tas drauge su kitais katalikais 
inteligentais stojo ginti skriau
džiamuosius ir jų teises. Už sa
vo kalbą, pasakytą pavasarinin
kų kongrese Marijampolėje 1932 
m. liepos mėn. buvo karo ko
mendanto nubaustas 3 mėne
siams kalėjimo, drauge su prof. 
Pr. Dovydaičiu ir dr. J. Leimo- 
nu. Bausmę (faktiškai kiek 
trumpesnę) atliko Marijampolės 
kalėjime. Pažymėtina tai, kad 
jis šio nemalonaus epizodo, ku
ris jį ištiko tame krašte, ku
riam jis pašventė visas savo jė
gas, vėliau nemėgo prisiminti, 
nemėgo apie tai kalbėti, save 
nedarė didvyriu - kankiniu, nie
kam dėl to nepriekaištavo, tar
si būtų atlikęs kone eil nę, pilie
tinę prievolę...

Lietuvai dirbęs, sukūręs lie
tuvišką šeimą, rusams 1940 m. 
kraštą okupuojant, iš jo galvo- 

l trūkčiais nebėgo, bet pasiliko 
kęsti bendro likimo su kitais, 
rizikuodamas savo ir savo šei
mos suėmimu ir ištrėmimu Si
biran. Lietuvą apleido tik 1941.

Enrico Fracassi

RUDUO

Rugsėjis. Ir vakaras artėja. Sąnarių 
galūnės atitolsta nuo manęs. Tu palieki vienas. 
Lavonas ant lavono. Žemė mirusi 
po apverstos vasaros danga.
Migdolmedis su savo palinkusiom 
šakom ją slaugo.
Aš galvoju, kad tai atrodo lyg 
pasakų žemės šalis, 
lygi, pastovi, nesikeičianti, 
ramių spalvų, 
ryškaus profilio.
Mano gyslos rsebeplaka, širdies kraujas 
nebeteka; raumenys prisišlieja 
prie mano kaulų; nutįsusiom į tolį 
vagom seku besiritančias vilnis, 
aistras ir užuomarštis, 
iškylančias ir sumišusias dingstant 

už šviesos.
ir sustingstančias nepermatomame dubeny.

Išvertė: P. G a u č y s

Corrado Govoni

RUDENS SKELBĖJAI

Keista, kaip pasaulis persikeičia, 
nors taip ir neatrodo, su lėtu rudeniu.
Vėjas tingus ir neša tik garsus 
dviejų izoliuotų žingsnių: vienos moters, 
kurią slegia kibirai, beeinant į šulinį, 
trumpų vaikų žaidimų ir rykavimų, 
žvirblių čirškimą ir lapų šlamėjimą, 
ir medžioklinio šunies lojimą, 
aidinčius priemiesčių namuose, 
kuriuos migla apuosto kaip nepažįstamą būrį. 
Nors saulė nusileido, bet tyram danguje 
mėnesiena pilna tirštų šešėlių.
Jau nebėra medus tie saldūs vaisiai, 
kaip paukščiai ieškomi tarp lapų: 
jie kaip užburti spokso soduose 
su geltonplaukių lėlių skruostais, 
Ir nors sklinda liūdna mirusiųjų kvaptis, 
kurią skleidžia gėlės, ir ten toliau, 
prie gatvės žibinto, 
besikankinančio žmogaus šešėlis 
sujungia laiką su šviesa, 
kaip vakarienės bendrastalę.

Išvertė: P. (1 a u č y s

E, Fracassi, italų poetas, mirė eidamas 22 metus. Drau
gai surinko jo ištaisytus eilėraščius ir 1948 m. išleido “Con- 
gedo” vardu.

C. Govoni, italų poetas. Taip pat rašo romanus, noveles 
ir dramas. Jo poezijai būdingas išsisakymas paveikslais.

III. 21, išvykdamas su šeima į 
gimtąją Šveicariją. Bet ir čia 
visada jautėsi dvasioje susiri
šęs su Lietuva. Lietuvos reika
lai jam pirmoje vietoje ir da
bar. Jis bendradarbiauja spau
doje, varydamas kovą už Lietu
vos išlaisvinimą, mielai dalyvau
ja Europos lietuvių įvairiuose 
susibūrimuose, skaito paskaitas 
ir veikia jaunimą savo pavyz
džiu: gimęs Šveicarijoje, ten išė
jęs mokslus, apsisprendžia, savo 

išmonę ir darbą aukoti Lietu- 
vai net ir tada, kai Lietuva 
netenka nepriklausomybės. Tai 
pavyzdys tiems, kurie, gimę ne 
Lietuvoje, ima trumparegiškai 
dairytis, kam jie dabar priklau
są, kuri yra jų tėvynė.

Ne vienam atrodė mįslė, ko
dėl Eretas, kuriam buvo tikra 
ateitis ir karjera savoje gimto
joje žem’ėje, viską palikęs, pasi
rinko vos iš griuvėsių besike- 

(Nukelta į 8 psl.)

uei

Valerijonas Jakas

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

Venecijos gimtinėje

Norėjosi pamatyti to senojo miesto se
niausią dalį prie Rialto tilto, pro kurį teka 
platusis pagrindinis vingiuojantis kanalas, 
kuris yra gamtos sukurtas ir niekur nepa
sikartojantis. Kai kurie miestai, kaip Stock- 
holmas, Amsterdamas, bando taipgi vadin
tis Venecija, bet jie turi tik žmogaus ran
kos sukurtus kanalus. Prie šio tilto 9 amž. 
prasidėjo Venecijos gyvenimo istorija, jos 
augimas ir turtėjimas. 16 amž. medinis til
tas pakeistas akmeniniu - marmuriniu. Jį 
peržengęs, patenki į spalvingą turgavietę. 
Triukšmingoje turgavietėje, italams būdin
gu gyvumu, tarp pirkėjų ir pardavėjų vyks
ta jautrios ir triukšmingos derybos. Beveik 
prie pat besiderančių alkūnių sukrauti į pi
ramidžių kūgius apelsinai. Būtinai vienas 
apelsinas pusiau perplautas pirkėjui para
gauti. Greta guli ilgi arbūzai, originaliai iš
dėlioti kiti vaisiai ir daržovės.

Žuvies rinkoje įvairiaspalvės žuvys, išdė
liotos su vaizduote ir skoniu. Net mėsinin
kas papuošia veršiuko galvą, tarp dantų 

įkišdamas citriną ar gvazdiko žiedą. Išra
dingai medeliais papuoštos vyno bonkos ir 
aliejaus skardinės.

Prie tilto abiejose kanalo pusėse maži 
viešbučiai ir kavinės, kurių staliukai, pa
dengti spalvotomis, juostuotomis staltiesė
mis, kojų galais beveik atsiremia į kanalo 
briauną.

Malonus poilsis pasėdėti pavėsyje po liet
sargiu, dengiančiu staliuką, šaligatvio kavinė 
je. Taip sėdint, smagu stebėti kanalu plau

Mažieji turi daug džiaugsmo, lesindami balan
džius Šv. Morkaus aikštėje.

kiančias gondolas ir laivus. Pro šalį praeina 
skoningai apsivilkusios merginos, apvalaus 
veido, bet ne visuomet tamsių plaukų ar 
akių, bet visuomet linksmos. Tarpusavyje 
kalba kimiu balsu, veneciška tarme.

Taip pat nėra geresnės vietos pamąstyti 
apie tuos pabėgėlius, kurie čia pasislėpė nuo 
barbarų, o vėliau apsigynė nuo piratų ir su
gebėjo iš žūklės verslo tapti navigacijos eks
pertais. Be to, dar paveržė prekybos inicia
tyvą iš kaimynų ir prekiavo net su Rytais. 
Dar ir šiandien su įdomumu yra skaitomi 
Marko Polo kelionės nuotykiai, keliaujant 
jam į Aziją. Netoli kanalo didžiuliuose san
dėliuose gulėdavo sukrautos prekės, kurias 
beveik 3,500 laivų laivynas išvežiodavo į vi
sus Adrijos, Egėjaus ir Viduržemio jūrų 
uostus. 13 amž. Venecijai pavyko galutinai 
sužlugdyti savo varžovą — Rytų Romos im
perijos širdį Konstantinopolį. Ir jau tada 
Venecijos gerai išvystyta diplomatija su
gebėjo pajungti savam tikslui net Kryžiaus 
karų dalyvius. Po to 200 m. Venecija be 
jokios konkurencijos išdidžiai viešpatavo 
prekyboje, o iš didelių pelnų buvo susitem
pusi viso krikščioniško pasaulio auksą.

Galingoje ir turtingoje Venecijoje tada 
žydėjo kultūrinis gyvenimas. Buvo globo
jami menininkai, architektai, amatininkai, 
kurie puošė miestą. Buvo įsteigta opera 
ir čia pirmą kartą buvo pastatytos “Tra
viata” ir “Rigoleto” operos. Taip pat buvo 
leidžiamas laikraštis. 16 amž. 2/3 visų iš
spausdintų knygų buvo spausdinama Ve
necijoje. Ekonominis gerbūvis sudarė są
lygas linksmam ir nerūpestingam gyveni
mui. Menininkų Titiano, Tintoretto ir Vero- 
ne’o kūriniuos atsispindi tų laikų jos val
dovų — kilmingųjų turtingumas aukso 
brokadose ar sidabru išsiuvinėtuose pliušo 
rūbuose. Po visą pasaulį garsėjo jų poky
liai, kaukių baliai. Taip pat daug rašytojų 

rašė Venecijos temomis. Ypatingai Sha- 
kespeare’as čia pasižymėjo su savuoju “Ve
necijos pirkliu” ir “Otelio”. Dar rašė 
Brovvning’as, D’.annunzio, Duse ir kt. Prie 
muzikinio gyvenimo prisidėjo R. Wagneris, 
kuris čia kūrė savo kompozicijas ir pats 
mirė Venecijoj. J. Straussas pasirodė čia su 
operete “Venecijos naktis”.

Viskas gyvenime turi pradžią ir pabai
gą. Taigi atėjo ir Venecijai nuosmukio lai
kotarpis. Portugalų surastas jūros kelias 
į Indiją, Amerikos atradimas, Turkijos 
sustiprėjimas nusilpnino Venecijos ekono
minę ir politinę įtaką ir sužlugdė jos ban
kus. Po to prasidėjo Venecijos gyvenime 
įvairios krizės, bet ji sugebėjo dar ir prie 
pasikeitusio gyvenimo prisitaikyti. Vene- 
ciečius išgelbėjo mokėjimas amatų. Griež
toje paslaptyje laikomas stiklo pūtimo ama
to plonybės nuo kaimynų ir varžovų, meniš

Rialto tiltas

kų nėrinių gamyba, auksakalystė sudarė są
lygas, nors ir be aukšto ekonominio gerbū
vio, ir toliau Venecijai egzistuoti. Taip pat 
17—18 amž. Veneciją buvo užplūdę turistai 
ir įvairūs nuotykių ieškotojai, kaip Casano- 
va ir kt., kurie vis papildydavo tuštėjantį 
Venecijos iždą.

18 amž. pabaigoje, maždaug tuo pačiu 
laiku, kai įvyko trečias Lietuvos - Lenkijos 
padalinimas, nepriklausomą Venecijos res
publiką sužlugdė Napoleonas, priskirdamas 
ją prie Austrijos. 19 amž., Bismarkui spau
džiant, Austrija Veneciją perdavė Italijai.

Vieną rytą viešnagė Venecijoje pasibai
gė. Apsiniaukęs dangus, dulkia lietus, o aš 
keliauju gondola pagrindiniu kanalu. Ir vėl 
garažas. Pylimu grįžtama į žemyną. Pasa
kos miestas tuoj dingo jūros migloje...

' Pabaiga
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1486 METU TORUNĖS TAIKA
Įvykio 500 metų sukaktį minint

J. DAINAUSKAS

Šiemet spalio 19 d. sukako 
500 metų, kai Torunėje Lietu
vos - Lenkijos valdovas Kazi
mieras. Jogailos sūnus, pasira
šė ta kos sutartį su Kryžiuoč ų 
ordinu, tuo užbaigdamas try- 
l!ka metų užtrukusi karą. Tai 
ir buvo paba’ga tų šimtmečius 
trukusių Lietuvos žūtbūtinių ko
vų prieš vokiečius. 1466 m. To
ninės taika lab ausiai rišosi su
1410 m. Žalgirio kautynėmis, 
kurios palaužė ordino militari- 
nę galią, bet po tų kautynių
1411 m., irgi Torunėje, pasirašy
ta taikos sutartis dar nepajėgu
si tų kovų užbaigti galutnai. 
Kryžiuočių ordinas, karts nuo 
karto dar ir Kalavijuočių ordi
no 'padedamas, dar vis bandė 
atgauti savo senąjį pajėgumą. 
V’s dėlto šitai jiems jau nepa
sisekė. Pirmąjį tų bandymų ne
pasisekimo etapą užbaigė Mel
no taikos sutartis, sudaryta 
1422 m. Šia sutartimi Lietuva 
ir formaliai atgavo Žemaitiją su 
siauru Baltijos pajūrio ruožu.

Toji taika savaime panaikmo 
Šv. Romos Imperijos imperato
riaus Zigmanto sprendimus, pa
darytus 1412 m. Budoje ir 1420 
m. Vroclave. Zigmantas uždrau
dė Ordinui daryti taiką su Lie
tuvos - Lenkijos valstybe, nors 
tikrumoje taikos sutartis Ordi
no jau buvo pasirašyta. Zigman
to pastangoms užšachuoti Vy
tautas pravedė Čekijos "žaidi
mą”. ir 1423 m. kovo mėn. pa-I 
baigoje, kaip Vytauto vietinin
kas, į Čekijos karaliaus sostą. 
Prahon nuvyko Kaributas Kęs- 
tutaitis. Zigmantas, išsigandęs 
galimo Čekiojs netekimo, 1924 
m. tą Melno sutartį ratifikavo.

ir tarp kilmingųjų bei Ordino 
administracijos mezgėsi vis dau
giau ir daugiau nesusipratimų. 
Kilmingieji ir miestiečiai pano
rėjo daugiau savivaldos. Neap
siėjo čia ir be lenkų kurstymų. 
Tas bruzdėjimas 1454 m. perė
jo jau j ginkluotą sukilimą prieš 
Ordiną. Prūsų Sąjunga paskelbė 
savo pasidavimą Lenkijai. Val
dovas Kazimieras tą Prūsų Są
jungos pas’davimą priėmė, ir 
prasidėjo karas, pradžioje gana 
sėkmingas sukilėliams, bet dėl 
lenkų vadovybės ir kariuome
nės nesugebėjimų užtrukęs net 
13 metų.

Lietuvos valstybė šiame kare 
paskelbė savo neutralumą. Len
kų istorikų įtakoje paskelbtoj 
literatūroj priimta teigti, kad 
lietuviai tame kare ne tik ne
padėjo lenkams, bet, esą, net 
intrigavo prieš lenkus dėl Voli- 
nijos, patys praleisdami progą 
atgauti Klaipėdos kraštą ir vi
są Mažąją Lietuvą. Toks ano 
laiko istorinių įvykių bei situa
cijos nušvietimas yra paremtas 
vien mūsų laikų sąvokavimu, 
Lenkijos užmačių maskavimu ir 
neįsigilinimu į ano laiko Lietu
vos užsienio bei vidaus reika
lus, o ypač nepažinimu lenkų 
veiklos.

J. Mateika Kryžiuočių magistras prisiekia ištikimybę Lenkijos
karaliui ir Didžiajam Lietuvos kunigaikščiui Kazimierui Jogailaičiui 
(detalė).
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ateizmo muziejus — 
tokio masto visame 

Sprendžiant iš Cz. 
(spal'o 11) aprašy-

• Ateizmo muziejus bažnyčio
je. Prieš porą savaičių Vilniuje 
atidarytas 
vien ntelis 
Pabaltijy. 
Sztandar
mo, muziejaus rengėjai sekė pa
našaus Leningrado muziejaus 
pavyzdžiu ir iš jo yra gavę daug 
eksponatų. Būdinga, kad vilniš- 
■k’s muziejus vadinamas ateiz
mo, o leningradiškis — religi
jos muziejaus vardu. Ik’ Chruš
čiovas susiprato, kad bolševi
kams geriau apsimoka per daug 
nesigįrsinti savo antireliginiais 
veiksmais, visi tokios rūšies mu
ziejai Rusijoj buvo antireligi- 
n’ai muziejai. Pavadinimus pa
keitė maždaug prieš 12 metų.

Vilniškiame muziejuje alto
riaus vietoj yra didžiulis vitra
žas vaizduojąs Kazimiero L’š- 
činskio veikalo (“Apie Dievo

nebuvimą”) sudeginimo aktas. 
(Liščinskio tema yra ir A. Ra
čiūno sukurta opera "Saulės 
miestas”).

Tik tuo “altoriaus vietos” 
paminėjimu teprasitariama, kur 
tas muziejus įrengtas. Šia p jau 
duodamas tik adresas: Gorkio 
g. 74. Tai šv. Kazimiero baž
nyčia. Buvusioj bažnyčioj įreng-

to ateistinio muziejaus direkto
rius yra buvęs kunigas J. Mar
koms. (E.)

10% ao%, 
už apdraudė 
blllo pas
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer 
Chicago, Iii. 60632. Tel. YA 7-5980
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KINUS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI 

Ekspertlškal uždedam naujus tr tai- 
• >ui« - nūs KOnat apaidraudę Dar- 

kh rantuota*
A. ABALL ROOFING CO 

'.A 1-6047 arba RO 2-8778 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦

VILLA REDEEMER RETREAT HOUSE 
ANNOUNCES THE FOLLOWING RETREATS: 

1) A General Retreat ior ladies Nov. 4, 5, and 6; 
2) A Manied Couples' Retreat Dec 2, 3, 4.

For information or reservations call — PArk 4 - 0425.

Visų pirma, nežiūrint forma
laus neutralumo, 
kare dalyvavo ir 
ir su Kryžiuočių 
juočių ordinais.

1 kad lietuvių dalyvavimas tame 
kare tikrai padėjo lenkams jį 
laimėti. Kiek žinoma, 1454 m. 
kautynėse prie Chojnicų dalyva
vo bene 5,000 lietuvių, vadovau
jamų Aleknos Sudimantaičio ir 
tik jie ten išgelbėjo valdovą Ka
zimierą iš jam gresiančios ne
laisvės. Savo ruožtu, lenkai ta
me kare jau naudojosi samdyta 
kariuomene ir patys jame nela
bai karingai pasireiškė. Tuo tar
pu žemaičiai visą to karo laiką 
ginklu kovojo prieš vokiečius. 
Tik prasidėjus karui, žemaičiai, 
Palangos ruože visai nutraukė 
susisiekimą tarp Livonijos ir 
Prūsijos, neleisdami kalavijuo
čiams pasiųsti tuo pajūrio keliu 
nė vieno kario patalkinti kry
žiuočiams. Žemaičiai, savo se
niūno Kęsgailos vadovaujami, 
užpuldinėjo Kuršo pasienį, pa
darė nuostolių Klaipėdos apy
linkėj ir 1455 m. buvo net užė
mę pačią Klaipėdą ir sudeginę 
jos pilies dalį. Tik didesnės ka
lavijuočių kariuomenės spau
džiami. žemaičiai buvo privers
ti pasitraukti iš miesto. Nors 
Klaipėdos jie ir nepajėgė išlai
kyti savo rankose, tačiau ir po 
to pajūrio keliu nepraleido nė 
vieno vokiečio. Tik centrinės 
valdžios neremiami, žemaičiai 
negalėjo pilnai išnaudoti tų sa-

lietuviai tame 
ginklu kovojo 
ir su Kalavi- 
Neabejotina,

Vis dėlto ir ši taikos sutartis 
dar neužbaigė kovų su vokie
čiais. Pirmutiniai bandymai pra
vesti ta sutartimi nustatytą 
valstybių sieną susilaukė vokie
čių pasipriešinimo. Kryžiuočiai 
bei kalavijuočiai bandė dar pa- 
sinauodti Švitrigailos ir Žigi- 
manto Kęstutaičio kovomis, pa
sibaigusiomis 1435 m. kautynė
mis prie Šventosios, kuriose žu
vo pats Livonijos magistras. 
Abiejų ordinų pajėgumas vis la
biau silpo.

Tos karinės nesėkmės, ypač 
Kryžiuočių ordiną, vedė prie 
vis didesnio savo pavaldinių 
ekonominio išnaudojimo. Štai, 
ypač Vakarų Prūsijos žemėse 
privedė prie vietos žmonių or
ganizuoto pasipriešinimo ir 
ginkluoto sukilimo prieš Ordino 
brolius. Nuo 1438 m. prasidėjo 
vietos kilmingųjų bei miestie
čių pasitarimai, pasibaigę 1444 
m. Prūsų sąjungos sudarymu. 
Nors daugiau kaip du šimtu me
tų šios žemės buvo vokiečių val
domos, ir prūsų genčių įtakin
gieji palikuoniai jau buvo su
vokietinti, bet ne tik tarp mies- i vo karo veiksmų ir su vokiečiais 
tiečių bei Ordino vadovybės, bet kovojo tik savajame krašte. Bet

ir tokios apimties jų veiksmai 
labai susilpnino vokiečių pajė
gumą Pabaltijyje.

Lietuva, formaliai likdama 
neutrali, tikėjosi abu savo prie
šu nusilpninti, tuo labiau, jog 
po Vytauto mirties lenkų agre- 
singumas Lietuvos atžvilgiu vis 
didėjo. Tada lenkuose labiausiai 
reiškėsi bene pikčiausias Lietu
vos priešas Zbignievas Olesnic
kis. Tada lenkai klasta jau bu
vo pagrobę Voliniją. 1459 m., t. 
y. vykstant karui su kryžiuo
čiais, Petrakavo seime lenkai 
garsiai reikalavo visiško Lietu
vos inkorporavimo į Lenkiją. 
Pagaliau ir paties Kazimiero 
išrinkimas Lenkijos karaliumi 
1447 m. neapsiėjo be lenkų ap
gaulės. 1448 m. Liubline lenkai 
saikdino Kazimierą atiduoti 
jiems Voliniją ir Podolę. 1453 
m. vykstančiai į seimą Parčove 
lietuvių delegacijai lenkai buvo 
parengę spąstus. Padėtis buvo 
tiek įtempta, jog daugumos Lie
tuvos didikų tada grąžino Ho
rodlės suvažiavime jiems duotus 
h'erbus ir pradėjo mobilizuoti 
kariuomenę karui su lenkais.

Išsigandę lenkai 1457 m. į 
Lietuvą pasiuntė Kazimierą, ku
ris tada atnaujino savo 1447 
m. Lietuvai duotą privilegiją. 
1458 m. mirus buv. jaunamečio 
Kazimiero globėjui, tuolaikiniam 
Lietuvos nepriklausomumo di
deliam reiškėjui Jonui Goštau
tui, lenkai vėl padidino savo 
spaudimą į Kazimierą ir gar
siau pradėjo reikalauti Lenki
jai perleisti vis naujų žemių. 
Tai viskas vyko, dar besitęsiant 
tam 13-kos metų karui.

Tarptautinė padėtis Vidurio 
ir Rytų Europoje, taigi Lietu
vos pašonėje, buvo tada labai
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ilgi; metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas

WA 5-9209 Chicago, Ulinei-
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TELEVIZIJAS:

paprastas ir spalvotas nebrangia, 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3, 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalyt 
Pasiteiraukite apie naujas.

J . MIGLINAS
2549 W. 69 St., II auk., PR 6-1063

Kryžiuočių m-Hino u.ntruic pilt ir iltine MaJieabttrgsa lū-ume amžiuje (pagal vieną anų laikų raižinį).

Pamarį, Gdanską ir dalį senų 
prūsiškų lietuviškų žemių. Or
dino magistras Torunėje prisie
kė Kazimierui ištikimybę. Tuo 
būdu kryžiuočiai buvo atskirti 
nuo Romos imperijos. Savo sos
tinę jie turėjo perkelti iš Ma
rienburgo j Karaliauč ų. Lietu
viai tačiau praleido progą at
gauti savo žemes, vėliau pava
dintas Rytprūsiais. Galima ma
nyti, kad Lietuvos didikai, tada 
vadovavusieji Lietuvos politikai, 
vargu ar tikėjo, jog lenkai bū
tų sutikę palikti Lietuvai Ryt
prūsius, jeigu tik jie būtų užim
ti “abiejų valstybių’’ kariuome
nės. Tokiu atveju, gal geriau 
lietuviams atrodė palikti Ryt
prūsius lenkų vasalu, kuris, kaip 
ateitis parodė, nuolat bruzdėjo 
ir prieš pačius lenkus. Vis dėl
to Torunės taika ir Lietuvai at
nešė vokiečių ginkluotų puoli
mų galą.

eurrent dividend on investment bonus
4U% DIVIDENDŲ MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 1 metu investavimo bonus mokama dividendų kas pusmeti ir

dar išmokame po %% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 
Valandos: Pirmad., Antrad., Penktad. Ir šeštad. 9 v. r. iki 4:30 v. p. p.

Trečiad. uždaryta; Ketvlrtad. 9 v. r. iki 8 v. v.

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine. ’
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DTDRT.TR PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, 
ORO VĖSINTUVAI, SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAIS

I

Stirbis Fuel Oils
Aliejus virtuvei it krosnims. 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė

Chicago, III. 60629

CENTER, INC

taupmenoms

4 kartus

metuose

NUO SPALIO MĖN. 1 DIENOS

NUO DABAR TAUPOMOS S-TOS YRA APDRAUSTOS IKI $15,000.

INSUR D

Išsimokėjimai mažu nuošimčiu 
per banką.

Atdara kasdien: Pirm., Penktad. — 
9 iki 9 v. vak. šeštad. nuo 9 iki 
6 vai. v. Sekmad. 11 iki 5 v. vak.

Parūpinami automobiliai pagal 
klienty reikalavimu.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilli
LIETUVIŲ VEDAMA NAUJŲ 

IR VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ PREKYBA

Neptūne Motors Ine.

nerami. Žuvus 1444 m. Vladislo
vui Jogailaičiui prie Varnos, 
turkai vis labiau brovėsi į Eu
ropą ir 1453 m. paėmė Kons
tantinopolį. 1439 m. Florencijo
je buvo sudaryta bažnytinė uni
ja, kuri tada, atrodo, turėjusi 
sustiprinti Lietuvos padėtį. Juk 
Lietuvos pavaldinių tarpe buvo 
daug stačiatikių tikybos, kurie, 
žlugus Bizantijos įtakai, buvo 
“pereinamoje priklausomybės” 
stadijoje. Deja, tas pats Zbig- 
nievas Olesnickis sąmoningai su
žlugdė Florencijos unijos reali
zavimą Lietuvos - Lenkijos vals 
tybėje ir tuo hėtiesioginiai pa
dėjo Maskvai užimti Bizantijos 
vietą. Greta to, iki 1452 m. daug 
painiavos darė dar ir Švitrigai
la ir Mykolas Žygimantaitis, ku
ris mirė nunuodytas Maskvoje.

Lenkai 1468 m. Torunės tai
kos sutartimi gavo slaviškąjį

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visų rūšių 
grindis. J. BUBNYS. RE 7-5168 
........................................... ...................

Illllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllll

LEO’S SINCLAIR SERVICE 
5759 So. VVestern Avenue 

LEONAS FRANCKUS, Sav.
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 581h Street 

Telefonas — PRospect 8-9583 
.lllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllii

J

6516 South VVestern Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS 60636 

Telef. — 925-5121

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE

MARQUETTE PK., 6211
Vedėjas

So. VVestern, PR 8-5875
J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 6 
vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. vakaro.

Taupmenos įdėtos iki 10 dienos mėnesio, 
pelno dividendą nuo pradžios mėnesio.

TURTAS $103,000 00000
REZERVAI $9,800,00000

Bendrovė iš seno vedama tėvo n sunaus

Paskolos namams įsigyti ar taisyti
JUSTIN MACKIEVVICH

Direktorių Tarybos Pirmininką*
JUSTIN MACKIEVVICH, Ji.

Prezidentas

VALANDOS : 
Pirmadieniais 9 iki 8 v. vak 
Antradieniais 9 iki 4 v. vak 

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 9 iki 8
Penktadieniais 9 iki 4 v. vak 
Šeštadieniais - 9 iki

v, vak

12 vai

Standard Federal
SAVINGS <£ LOAN ASSOCIATION 

OFCHICAGO
4192 ARCHER AVĖ — CHICAGO, ILLINOIS 60632 

Telef. — VIrginia 7-11415
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Vinco Svirskio kryžiai lietuviškame gamtovaizdyje

žiniomis ne kelias de- 
bet kartais kelis šimt- 
atgal ir, pasinaudoję iš

moksta priemonėmis,

J. JAKŠTAS

le- 
pa-

va-

“Draugo” 238 nr. (1966 10 
11) išspausdintas LKKSS-jos 
centro valdybos viešas pareiš
kimas dėl Merkelio Smetonos 
monografijoje apibūdinto V. Ka
volio ir šiojo cituojamo posa
kio apie 1918 m. savanorius. 
Mane istorijos mokslo ‘ mylėto
ją itin gnybtelėjo vienas saki
nys tame pareiškime, ir dėl jo 
pirmiausia sumojau atsiliepti. 
Sakinys šiaip skamba; “Reikia 
savotiškos etikos ir objektyvu
mo nesaistomos drąsos asme
niui savaip vertinti įvykius, 
daug metų prieš jo giminią įvy
kusius, kurių jis nepatyrė...” 
(Mano pabraukta.) Sakinys nu
kreiptas prieš V. Kavolį, panei
giant jam teisę kalbėti apie 1918 
m. įvykius todėl, kad jis gimęs 
1930 m. Šiuo drąsiu ir žvarbiu 
pareiškimu be niekur nieko ati
mama kiekvienam teisė kalbėti 
apie įvykius bei laikus, paties 
betarpiškai nepergyventus ir ne
atmenamus. Taip tvirtindamas 
pareiškimo rašėjas sugriauna 
lengvu mostu visą istorijos 
mokslą ir pakerta istorikų au
toritetą. Juk istorikai žengia su 
savo vaizduote ir su įgytomis 
mokslo 
šimtis, 
mečius 
tori jos
stengiasi atkurti senus įvykius 
ir buitį. Niekas jiems tos tei
sės nepaneigia ir nedaro prie-' 
kaištų, kad jie “ska:čiuoja veiks 
nius, kurių... gyvenime nepaži
no”. Istorikai, kad ir nepažinę 
betarpiškai gyvenimo, kartais 
turimomis priemonėmis ir kri
tišku protu net atitaisinėja ilgai 
kartotas klaidas, kilusias iš ar
timų įvykiams laikų arba net 
iš galėjusių pačius įvykius sek
ti. Pvz., senuose, beveik Gedi
mino laikus siekusiuose raštuo
se vis buvo rašoma, kad šis ku- • 
nigaikštis buvo Vytenio sūnus. 
Bet štai praeito amžiaus vidu
ryje vienas Rygos istorikas at
rado to nuėsto archyve doku
mentą. kuriame Vyten’s pava
dintas Gedimino broliu. Doku
mentas pripaž’ntas visai pati
kimu ir metraštin'nkų kartota 
žin’a atmesta. Arba kitas pa- 
vyzdys. Beveik nuo Vytauto 
laikų skleista legenda, kad jis 
pabėgęs pas Ord ną, užstatęs 
įkaitais savo du sūnus ir, jam 
iš ordino pasitraukus ir net 
priešu tanus, sūnūs buvę nužu
dyti. Vytautas dėl jų v;są gy
venimą liūdėjęs ir net niekuo
met nesijuokęs. Pasaka ’lgai 
kursavo kaip grynas pinigas, 
kol lenkų istorikas J. Volfas 
(Wolff) 1886 m. išleistu veika-

lu jos nesugriovė. Jis įrodė, kad 
Vytautas jokių sūnų neturėjo, 
o tik vieną dukterį, ištekėjusią 
už Maskvos kunigaikščio. O 
kiek pasaulinė istorija turėjo ir 
turi pasakojimų, kilusių nuo 
įvykių pradžios ir istorikų 
gendomis paverstų ar bus 
verstų.

Tad istorikui V. Kavoliui
lia kalbėti apie 1918 m., nors 
ir gimusiam 1930 m. Kyla vien 
klausimas, kiek jis buvo teisus. 
Manding, tikras lapsus linguae 
laikytinas jo posakis, kad 1918 
m. savanorius dar reikėjo mobi
lizuoti. Kas mobilizuotas, tas 
nesavanoris, ir maišymas mo
bilizuoto ir savanorio sąvokų 
tikra nesąmonė. Tenka kiek ste
bėtis, kad Smetonos monografi
jos autorius to nepastebėjo ir 
posakį bona fide citavo. Kitas 
dalykas yra pažadas žemės sa
vanoriams, taip pat Kavolio iš
keltas.

Kalba apie žemę savanoriams 
nuo 1919 m. pradžios visur skli
do ir kalbėtojų vis buvo karto
jama. Ji kilo ryšium su pačioje 
artimoje ateityje numatyta že
mės reforma. Dar Valstybės ta-

ryba Vilniuje įrašė gruodžio 10 
d. išleistame įstatyme konferen
cijai šaukti punktą “aptarti že
mės reformos sąlygoms ir dės
niams”. Apie žemės reformą 
kalbėjo ir ministras pirminin
kas M. Sleževičius Kaune su
šauktoje konferencijoje 1919 
m. sausio 17 d. (Žiūr. M. Sleže
vičius, Chicago, 1954, 103 psl.) 
Negalima tvirtinti, kad savano
riai būtų buvę visai abejingi že
mei ir josios pažadas jų nevi-

liojęs. Žmogus visuomet palieka 
žmogumi, ir jo asmeniniai inte
resai dažnai surizgę su visuo
meniniais. Savanoriai iš tikrųjų 
pirmoje eilėje gavo žemės ir 
priedu visokias lengvatas, ku
rių jie per savo sąjungą vis 
kaulijo vyriausybės sluoksniuo
se. Ne veltui vienas aukštas vy
riausybės asmuo kartą priva
čiame pasikalbėjime pareiškė, 
kad savanoriai virsta kondotie- 
riais.

Šia pastaba dėl savanorių ne
sikėsinama menkinti jų nuopel
nų, ryžto ir paąįaukojimo anais 
kritiškais Lietuvos buities me
tais. Pastaba dera vien parody-

ti, kaip iš tikrųjų buvo. Matyti, | 
j kad tų savanorių vis dėlto ne- , 

daug atsirado, kad vasario 13 
\ d. jau reikėjo skelbti pirmąją 
I mobilizaciją. V. Kavolis buvo 
I visai teisingas, kai jis lygina 
I 1918 ir 1945 metų savanorius ir 

rodo šiųjų paskutiniųjų nepaly
ginti gyvesnį sąjūdį. Būtų tik
ras stebuklas, jei atvirkščiai bū
tų įvykę. Skirtingas tautinis vi
suomeninis susipratimas 1918 
ir 1945 m. atsiliepė savanorių 
pakilime abiejuose la kotarpiuo- 
se.

1918—19 m. įvykiai didžiai 
reikšmingi mūsų tautos istorijo
je. Jie ženklino naujo la'kmečio 
pradžią. Jie, kaip ir visi istori
niai įvykiai, turi būti istorijos 
mokslo pož:ūriu svarstomi. Šis 
pož'ūris reikalauja žvelgt’ į vi
suomeninio gyven'mo reiškinius 
visoje atitinkamo laiko aplinko
je, kita,-p tariant, įstatyti juos 
j la;ko rėmus. Lietuvos kūrima
sis 1918—19 m., svarstomas lai
ko aplinkoje, išryškėtų kaip bu
vęs tarptautinis įvvkis, žymia 
dalimi parėjęs nuo Europos po
etikoje susidėjusių santykių. 
Juk tik ypatingais Lietuvos 
(kaip Latvijos ir Estijos) san
tykiais su Europos to meto ga
lybėmis tegalima išaiškinti, ko
dėl iš keliolikos buvusios Rusi
jos imperijos tautų, pasinešusių 
1917—18 m. nepriklausomam 
gyvenimui, tik Pabaltijo tau
toms pavyko tapti savaimingo
mis ir 20 metų laisvai išgyven
ti. (Galima nepaisyti Lenkijos 
ir Suomijos, kurios nebuvo in
tegralinės Rusijos imperijos da
lys.)

Tad blaivus, platus, laisvas

Į nuo sentimentų į dabartinio gy- tų daug tikslesnis nei svaidy- 
. venimo įkaitimų minčių praei- masis sentimentaliomis, bet nuo 
ties svarstymas vestų į tikrą, laiko tikrovės atsiknojusiomis 
istorišką jos supratimą. Jis bū- frazėmis.

I

i

KALĖDINĖS DOVANOS
pasieks greičiausiai Jūsų artimuosius

LIETUVOJE, 
jei siųsite jas per « 

CENTRAL PARCEL SERVICE, Ine.
220 South Statė St., Tel. WA 2-9354

arba
2618 VVest 63rd St., Tel. WA 5-2466

Mūsų turimas ypatingai gausus pasirinkimas įvairiausių prekių 
ir mūsų patarimai palengvins vertingų siuntinių sudarymą. Atsi
lankykite pas mus ir vietoje įsitikinkite.

Per mus galite užsakyti ypatin-Mes mielai priimame ir išsiun- 
gas dovanas — automobilius, čiame siuntinius, sudarytus iš 
šaldytuvus, motociklus, ’ televizo-siuntgj nuo daiktų ar maia. 
nūs ir kitokius daiktus bei mais-.
to produktus. t0 Padūktų.

Reikalaukite iš triūsų naujus katalogus bei muitų sąrašus

Garantuotą siuntinių pristatymą atliekame net 19 m.

«------------

2608 
2501 
3212

5.2787
5-2737
5-1864

Tel. WA 
Tel. WA
Tel. CA
kuri turi teisę

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

marqi;ette gift parcelserv.
3 skyriai Chicagoje:

W. 69tli St.
W. 69th St 
So. Halsted St..

Lietuvių bendrove, 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iš Chicagos i Lietuva.

Didelis pasirinkimas geriausios rū- 
šied medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis.

E. ir V. Žukauskai

’lllllimilllllllllllimilllimillllllllllllllllll

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
J. RUDIS Tel. CLiffside 4-1050
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

M O V I NG
SERENAS perkrausto baldui 

Ir kitus daiktus. Ir iš toli. Mieste 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieS 49 metus.

Dengiamą visų rūSių Blogus, Taiso, 
me arba dedame naujus kaminus, Ti
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą - “tuck- 
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.

LA 1-6047 arba R0 2-8778 
Skambinkite bet kuriuo laiku 

Apskaičiavimai nemokamai

LIOUOR STORE
OCTOBER — SPALIO 27, 28, 29 D. D.

BISQUIT THREE STAR COGNAC

Fifth $3-89

LAVIE V.S.O.P. IMPORTED
10 Year Old ARMAGNAO BRANDY Fifth $/į.98

TUBORG IMPORTED BEER
24 — 10 Oz. Throvv Away Bottles Case $6-49

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHOKĖS WA 5*8202

SOUTHERN COMFORT LIQUEUR
100 Proof

MERCIER IMPORTED RRUT, Extra Dry Pink or
Dėmi Sec N. Vintage Champagne Fifth $3.98

RICCADONNA VERMOUTH IMPORTED
Dry or Sweet 30 oz. Bottle J1-29

J & S CONSTBUCTION CO. 
100 Boylston St., Boston, Mass. 

Atliekame įvairius namų darbus iš 
vidaus ir iš lauko.

Mūsų kainos be konkurencijos 
Nemokamiems apskaičiavimams, 

skambinkit
3 3 8 -7 7 0 0

MARASKA PEAR KRUSKOVACI LIQUEUR
Imported Fifth $/|.98

IMPORTED 1964 Vintage PORTUGAL
Rose or Red Table Wine Crocik Bottle Fifth ,98c

BARON VON KJLUEG V.S.O.P. GERMAN
BRANDY Fifth $3.89

$5^29
GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $/į.89

SKIP S Self Service

*^R^R^R.^5^R^R^R^R^Rmmmmm• irUv.3«.V7v*.vlTvl TV.^RCv.^R^R^R."-E i^^^R^R .

||T T V/ * ®^DIO (LIETUVIAI) .’ 
I I .V. Sav DAN LIUTIKAS Į 

NAUJU PARDAVIMAS — VARTOJAMŲ TAISYMAS. 
GREITAS patarnavimas — GARANTIJA — KREDITAS.

į 2412 WEST 71st ST., CHICAGO, ILL. 60629, TEL. — 471 - 2446

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio IRI penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais ir sekmadieniais! nuo 8.30 iki 
0:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie, 
nials 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Telef. HEmlock 4-2413 

7159 South Maplevood Avenue 
Chicago, Illinois 60629

•a- U.* *A* *A* '4' *A* 'A* *4i‘ *A* *A* *A* *A‘ *A* *A‘ "A* A' 'A~ 'A' *A‘ *A‘ ‘A‘ *A‘ "A* ‘A*

BANGA
TV - Radio - Stereo
Pardavimas ir taisymas 

2649 W. 63 rd Street 
Tel. 434 - 0421

P. Rudėnas K.Šimulis

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE

CHICA G0 S A VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 SO. VVESTERN AVĖ. CHICAGO. ILL.

CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVE, viena tarp tį 
inesniųjų krašto finansinių ištaigų, aptarnauja šl.>s apylinkėr 
gyventojus pavyzdingai, saugiai Ir pelningai JaH virš 41 me 
tus, visada prisilaikydama saugumo tr Išmokydama, pa lygi 
•mmnl, aukštų di<įdundu. Mos nesiveržtame tapti pačia <11 
džiausią bendrove, bet stengiamės būti stiprūs finansiškai Ir 
'elkti pačius geriausius patarnavimus musu taupymo Ir sko 
tinimo nariam“

ties. :>endradarhiaujaine su vietinėmis lietuvių organlzavi 
omis. noriai prisidėdami darbais ir finansais kad galėtų pa 
dektl geresnių gyvenimo sąlygų Kviečiame visti- taupymo t> 
pasiūlų reikalais kreiptis į Chlnagos Taupymo Ir Skolinimo 
Bendrovę, išaugusių I virš ¥53.500,000.00 turto įstaigą.

JOHN PAKEL, direktorių tarybos
'r bendrovės prezidentas

ŠTAI NARIAM?- TEIKIAMAS MOSV PILNAS PA1AKNAVIMAE

Lnsured Family Savings 
Coliegi Bonus Savings 
Christmas Club Savings 
Vacation Club Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Traprovement Loans 
All Types of Insuranc

Sėli and redeein U. 8. Bonds 
Safety Deposit Boxes 
Fret Community Rocms 
for your organization 
meetings (Free Coffee) 
Cash checks and pay
family bills with our special

60636

»

all
♦

order checka 
charge to members

PATOGIOS VALANDOS:
MONDAY ....................... 12:00 P.M.—8:00 P.M
TUESDAY..................... 9:00 A.M. — 4:00P.M.
WEDNESDAY .............. Closed Al) Da>
THURSDAY...................9:00 AM. — 8:00 P.M.
FRIDAY......................... 9:00 AM. —8:00 P.M.
SATURDAY 9:00 A.M. — 12:30 P.M.

money 
service
O S Postai S*-amps
Machine Service
We sėli Travelers Checkf 
Save-by-mail Kits 
Notary Public .Service

PRADEDANT SPALIO I D
MOKAME

už investmentų

Two Large Free
Parking Litą

Free Theatrt tickets tw<> 
Saturdays monthly for your 
children and mothers 
Christmas party with gifta 
to College Bonus Members



Atidarant dail. Česlovo Januso darbų parodą spalio 23 d. Detroite, kalba A. L. Tautinės sąjungos skyr. 
pirm. inž. Jonas Gaižutis. Sėdi iš kairės į dešinę: A. L. Bendruomenės tarybos narys V. Pauža, A. L. 
Bendruomenės Detroito skyr. pirm. inž. J. Urbonas ir dail. C. Janušas. Nuotr. K. Sragausko

FILMŲ 
ĮVAIRUMAI

reiškimu dėl Vietnamo karo.

Pirmosios dienos bilietų kai
na 5 dol., kitomis dienomis

• Išeina Lietuviu Enciklope
dijos XXXV tomas. Tai bus 
kaip ir paskutinė šio mūsų pa
minklinio leidinio knyga, reda
guota dr. Juozo Girniaus, api
manti viską, kas telpa tarp Z 
ir Žvirgždys. Tiesa, 1967 m. pra
džioje dar išeis praleistasis XV- 
tas Lietuvos tomas, o 1967 me
tų gale ar 1968 m. pradžioje 
dar bus išleistas papildomas to
mas, kurį redaguoja dr. J. Gir
nius.

Naujame LE XXXV tome 
akysna ypač krinta gausi ir ge
rai parengta lituanistika. Štai 
tik keletas temų ir autorių: Za
rasai (A. Bendorius, P. Jatu
lis), Zietela (V. Kulbokienč), 
Žalgirio mūšis (J. Jakštas), Že
maičiai (A. Salys ir Z. Ivins
kis), Žemaičių vyskupijos sino
dai t R. Krasauskas), Žemaitė 
(A. GĮustaitis). Žemės gerbimas 
(J. Balys), Žemės reforma (V. 
Manėlis), Židinys, žurnalas, Žy
gimantas Kęstutaitis (S. Sužie
dėlis), Žiemgala (S. Sužiedėlis), 
Žygimantas Augustas (S. Su
žiedėlis), Žygimanto Augusto 
valakų reforma (Z. Ivinskis), 
J. Žilevičius (St. Santvaras), A. 
Žmuidzinavičius (V. Vizgirda), 
Žuvintas (A. Bendorius).

• Naujas Kazio Bradinio ei
lėraščių rinkinys “Sonatos ir fu
gos” jau atiduotos spaudai.

Knygą leidžia Mykolas Morkū
nas. Tekstas renkamas Morkū
no spaustuvėje, Chicagoje. Šia
me savo rinkinyje, kurio antri
nė antraštė yra “Susitikimai su 
Čiurlioniu”, poetas duoda čiur
lioniškų temų ciklą, vengdamas 
tačiau mūsuose įprastos Čiur
lionio paveiksiu literatūrinės, 
kone parašinės interpretacijos, 
o daugiau vesdamas su pačiu 
dailininku pokalbį jo paveiks
luos keltų problemų rėmuose. 
Leidinio apipavidalinimo iliust
racinę kompoziciją daro dail. 
Vytautas O. Virkau, kuri žada 
būti taipgi originali naujiena, 
knygos puslapius išpuošiant ko- 
lažinėmis Čurlionio paveikslų 
detalėmis. Rinkinys pasieks skai 
tytojus 1967 metų pradžioje.

• Aloyzo Barono romanas 
“Trečioji moteris”, laimėjęs 
ateitininkių “Giedros” korpora
cijos skelbtąjį romano konkur
są, jau baigiamas rinkti “Drau
go’’ spaustuvėje. Knygą leidžia 
Lietuviškos knygos klubas. Li
teratūros bičiuliai ją į rankas 
gaus dar šiemet.

• Lenkai apie 1918—1920 
metų lietuvių - lenkų santykius. 
Varšuvoje išėjo P. Lossowskio 
studija “Stosunki Polsko - Li- 
tewskie w latach 1918—1920” 
(Lenkijos - Lietuvos santykiai 
1918—1920 metais, Varšuva,

1966, 413 psl.). Knygoje nagri
nėjami šie klausimai: lenkų - 
lietuvių ginčas prieš 1918 me
tus, bandymai susiprasti 1918. 
XI—1919. VII (J. Šaulio misija 
Varšuvoje, derybos Kaune, de
markacinės linijos nustatymas), 
lenkų bandymas suruošti per
versmą Kaune 1919. VIII (Peo- 
wiakų sukilimas), Lietuvos ap
supimo politika 1919. IX—1920. 
VI, lenkų - lietuvių santykiai 
lenkų - sovietų karo metu, 1920. 
VII—IX, gen. Želigovskis uži
ma Vilnių, “Vidurinės Lietu
vos” kova su Lietuva. Studija 
paremta archyvine medžiaga, 
spausdintais dokumentais, spau
da, atskirų asmenų atsimini
mais ir kitais šaltiniais. Auto
rius bando išjungti poleminį ir 
propagandinį požiūrį į lenkų - 
lietuvių bylą. (E.)

• Dail. Česlovo Januso dailės 
paroda, dalyvaujant apie 150 
detroitiečių, buvo atidaryta 
spalio 23 d. Lietuvių namuose. 
Parodoje yra per 60 paveikslų 
(aliejus ir akvarelė). Vos pa
rodą atidarius, keletas paveiks
lų tuoj pat buvo nupirkta. Pa
roda uždaroma sekmadienį, spa
lio 30 d.

• Dr. Halina Kairiūkštytė - 
Jacynienė, meno istorikė ir kri
tikė, dabar gyvenanti Vilniuje, 
spalio 13 d. sulaukė 70 metų 
amžiaus. Šiuo metu ji rengia 
studiją apie lietuvių liaudies 
kostiumus.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINI - DOVANAS Į USSR

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEl AGENCY, INC.
(LICENSED by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA IŠTAIGA

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y., IN 7-5522

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos yakaro
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MUSŲ SKYRIAI:

BROOKLYN, N. V. 
NEW YORK 3, N. Y.
NEWARK, N. J. 
SOUTH RTVER, N. J.
IJTICA, N. Y. 
FARMINGDALE, N. J.
PHIIADELPHIA 23, PA. 
ALLENTOWN, PA.
ROCHESTER 5, N. Y. 
LOS ANGELES 4, OAL.
CHICAGO 22, ILL. 
BALTLMORE 31, MP.
BUFFALO 12, NEW YORK 
DETROIT 12, MICH.
HARTFORD 6, CONN. 
JERSEY CITY, N. J. 
8YRACUSE 7, N. Y., 
CLEVF.LAND 13, OIIIO 
HAMTRAMCK. MICH.
so. boston, mass 
TRENTON 10, NEVY JERSEY 
RAHTCAY, N. J.

1530 BEDFORD AVĖ.
78 SEOOND AVENUE
314 MARKET STREET
40 WHITEHEAD AVENUE
963 BLEECKER STREET 
FREEWOOD AORES
631 W. GTRARD AVENUE 
12(1 TII.GIIMAN STREET 
558 HUDSON AVENUE
107 SO. VERMONT AVENUE 
1241 NO. ASHLAND AVENUE 
1900 FLEET STREET
701 FILLMORE AVENUE 
11001 JOS CAMI’AU AVENUE 
043-47 AI.BANY AVENUE
303 GROVE STREET 
1200 SOUTH AVENUE 
1028 KENILWORTH AVENUE 
11339 JOS CAMPAU AVENUE 
39(1 W. BROADVVAY__
1152 DEUTZ AVENUE 
717 W. GRANO AVĖ.

— IN 7-6465
— OR 1-1540
— MI 2-2452
— OL 7-6320
— RE 2-7476
— 863-0494

PO 0-4507
—■ HE 5-1(154

232-2042
DU 5-6550
Htr 6-2818

— DI 2-4240
MM TX 5-0700
M TO 8-0208
•— (H 7-5161
— HE 5-6368

GR 5-0746
OBB PR t-0696

TO 0-3980
— AN 8-1120
M EX 2-0306
—< 381.8907

Antrasis filmų festivalis 
Chicagoje

Antrasis Chicagos Tarptauti-1 
nis filmo festivalis of cialiai bus 
atidarytas lapkričio 5 d. Play- 
boy kino teatre. Festivalio sta
tytojas bei režisierius yra Mi- 
chael J. Kutza, Jr.

Per aštuonias festivalio die
nas bus parodyta daug naujų 
filmų: “The Drifter”, amerikie
čių pastatymas (Alex Matter), 
rodytas šiais metais Venecijos 
festivalyje; “Yul 871’’, Jacųues 
Godkout kanadietiškas filmas, 
turįs JAV premjerą lapkričio 
9 d., ir “Uprising”, Rumunijos 
filmas (Mircea Muresan) šiais
metais rodytas Cannes festiva
ly, čia bus lapkričio 10 d.

Daug naujų filmų Chicagoje 
bus ekrane pirmą kartą: Fran- 
cois Leterrier prancūzų darbas 
“The King without Joy” (lap
kričio 7 d.); Norvegijos Nils R. 
Muller “Brother Gabrielson (lap 
kričio 9 d.); “Bushido”, Tada- 
shi Imai filmas iš Japonijos 
(lapkr. 10 d.); “Sabina And 
Her Men”, Izraelio pastatymas, 
režisuotas Peter Freistadt (lap
kričio 10 d.) ir “The Rivals”, 
graikų filmas, surežisuotas Er- 
ricos Fissoun, ir “The Boy Ac- 
ros The Street”, kitas Izraelio 
pastatymas, režisuotas Joseph 
Shalchin (abu lapkr. 11 d.). 
Tarptautiniam sąrašui užbaigti, 
dar įtrauktas Lenkijos filmas 
“Not Loved” (lapkr. 7d.), “Bri- 
de of the Andes” (Japonijos — 
lapkr. 8 d.) ir kit.

Aiškus Rusijos nedalyvavi
mas festivaly aiškinamas “karš
tu ir šaltu” rusų jausmų pasi-

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.

2400 S. Oakley Avė., Chicago 
Tel. VIrginiai 7-7258 -59
.......

$2.50.

Premijoms pinigų š’ais me
tais skirta mažiau — tik $3 000, 
kai tuo tarpu pereitais metais 
buvo $10,000. B lietus iš anksto 
paštu galima užsisakyti Chica
go International Film Festival, 
235 W. Eugenie. Filmų festiva
lis Chicagoje vyks Plaiboy te
atre. St. S.
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PERKRAUSTAU 
baldus arti ir toli.

ALBINAS BENIULIS,
Chicago, III. 60632. Tel. RE 7-7083
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MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai.

3314 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Tel. PR 6-8998

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITVVINAS, Prez. 

3039 So. Halsted St., VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai.
Raštine atdara kasd en nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro 11 šeštadie

niais iki 8 vai. p. p.

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvlr. 9--9 vai., antr., treč. ir šeštadieniai* nuo

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 v. po pietą

Į

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

Y Naujas aukštas dividendas
0 mokamas už investavimo

sąskaitas

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

VALANDOS- ANTRAD. ir PENKT........................... 9 v. r. tkl 5 v. v.
VA1^AJN1M>». pirmad ir KETV.............................9 v. r. Iki 9 v. v.

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d............Trečlad. uždaryta

RUDUO JAU ČIA
NETOLI IR KALĖDOS...
Dabar jau pats laikas pagalvoti ir paplanuoti, kokį dovanų 

siuntinį pasiųsti savo artimiesiems.
Padaryti tai yra paprasta ir lengva, taip pat ir pigu, pasinau

dojant leidžiamų siųsti prekių kainoraščiu, kurį gali gau
ti kiekvienas veltui, pareikalavęs pas mus.

Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko, arba nežino, ką reikė
tų siųsti, siūlome jau paruoštus praktiškus ir reikalingus siunti
nius.-

RK I. (Moteriškas)
Vilnonė paltui medžiaga, itališkas nailoninis lietpaltis, neper

matomo japoniško nailono suknelei 4 jardai, 2 p. vilnonių arba nai
loninių kojinių, 1 vilnonė gėlėta arba su įvairiais raštais skarelė,
1 šilkine skarelė, 2 biro, vilnonis megztukas ir graži dėžė šokoladi
nių saldainių.

075.00.

RK 2. (Vyriškas)
Grynos vilnos nertinis, 31Ą jardo vilnonė kostiumui medžiaga,

2 nailono viršutiniai marškiniai, 2 p. vilnonių kojinių, 1 p. odinių 
pirštinių, 2 biro, 1 kaklaraištis, 1 itališkas nailono lietpaltis ir dėžė 
šokoladiniu saldainių.

075.00.
Jungtinis siuntinys RK 1 ir RK 2 kainuoja $135.00.

4 sv. taukų, % sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, y2 sv. ka
kavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėž. nescafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. 
razinkų, 1 sv. cukraus, % sv. pipirų, i/2 sv. šokolado.

030.00.
Tebesiunčiami mūsų skelbtieji didelio pasisekimo turį siunti

niai: V.-3, 10V2 jardo kostiumams medžiaga, už 055.00, P-3, trims 
paltams angliška vilnonė medžiaga už $60.00 N-4, 16 jardų ne
permatomo nailono suknelėms už $45.00.

BALTIC STORES, LTD.
( Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas su ga

vėjo parašu patvirtintas pristatymas per 3 - 4 savaites. Visos siun
tos registruotos ir apdraustos.
ATSTOVAI: Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mich-, A. Kusinskis, 
167 Coiledge Str., Apt. 2. Sudbury, Ontario, Canada, L. Radzevičius, 
R. R. 2. Port Arthur, Ontario, Canada.

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
Atdara nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 

valandos vakaro.

“PALANGA”RESTAURANT
6918 So. Western Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai
--------------- ------- --—..........

....... ... .....
PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 

DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 
SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

STEIN TEXTILE CO.
urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms dekoraty
vinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: da- 
masko, brokados, “boucle's’’, “fiberglass”.

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ.
STEIN TENTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffetą, aksomo, ANGLIŠKŲ MERŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737
Atdara kasdien ir sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę 
Jefferson St. Chernin’s aikštėje

..........................-..............----- --------------------------- ----
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| Artesian Restaurant I
2432 West 63rd Street (63rd & Artesian)

PIETŪS
$1,65 & S2.25

JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622
Atdara sekmad. iki ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad. ir 

šeštadieniais iki 5 valandos ryto.
5 S
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Skaitykite ir platinkite dienr. Draugą.



SALES ° MORTGAGES o MANAGEMENT

REALTY
Member of M.L.S.

Main office 5727 W. Cermak, Cicero, III. Tel. OL 6-2233

Branch ofc 2617 W. 71st St., Marųuette Parke, tel. 925-5256

ALEX ŠATAS — Realtor
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Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Parke ir 
kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti j mūsų įstaiga ir 
išsirinkti iš katalogo.

ARBA JCS NUGALĖSITE INFLIACIJĄ 
ARBA INFLIACIJA NUGALĖS JUS!

Darykite tai, ką visi protingi žmonės daro. Investuokite j nekilno
jamo turto nuosavybę. Kam gadinti nervus ir širdį su investacijom, 
kurios vieną dieną pakyla, o kitą nukrinta. Šimtai žmonių pirko ir par
davė per mūsų įstaigą! Prašome atsilankyti. Tikrai nebūsite apvilti!

VIENOS ŠEIMOS NAMAI!
CICF.RO Naujai atremontuotas; 

net nauji langai sudėti, 6 kamb.. 3 
mieg. ModerniAka vonia ir virtuve. 
Nuosavybės mokesčiai tik 114 dol. 
Bargenas už $16,900.00.

CICERO. 7 meti). 3 mieg. Lduksu- 
diniai įrengtas svečiu kambarys skie
pe. Aptvertas kiemas. Garažas. Gazo 
šilima. $24,500.00.

N. Riverside. Savininkas jau išsi
kėlė Namas tuščias! Raktai mūsų 
įstaigoj. 47 pėdų sklypas. 5 kamb. 
Vėliausios mados įrengimai. Gazo ši
lima. Centralinis šaldymas. O kaina 
tik $25.500.00.

LA GRANGE BARK — SHER-- 
WOOD VIIJAGE. Gražiausioj apy
linkėj. 6 kamb. rezidencija. 3 miega
mieji. Paauksuotos virtuvės spintelės. 
Natūralus židinys poilsio kambaryje. 
Prie namo prijungtas garažas. Tik 
$36,500.00

WESTCHESTER. Puikiausias pir
kinys profesionalui. 60’ x 140' pėdų 
lotarf. Dideli miegamieji. 3 tualetai. 
Plaukymo baseinas. Trumpai tariant, 
viskas karališkai įrengta. $47,700.00.

INCOME BUNGALOWS!
CICERO, šv. Antano parapijoj. 5 & 

4 kamb. Švarus namas. Moderniškos 
vonios. Pilnas rūsys. Garažas. Karš
to vandens šilima. $14,500.00.

CICERO. Tik 2 blokai nuo Morton 
Hlgh School. Ilgas mūrinis. Ant kam
po. 6 & 4 kamb. Apsauga nuo potvy
nio. Naujai Išdažytas. Grindys nuob
liuotos ir nauji varnišuotos. 2% maš. 
garažas. Naujas boileris. Palikimas. 
Tuoj pat galite užimti. $26,900.00 ar
ba protingas psiūlymas.

BERWYN. Mūrinis. 5 & 3 kamb. 
Moderniškos virtuvės ir vonios. 33 
pėdų sklypas. Tik 2 blokai iki Cer
mak Rd. $23,000.00.

2-JŲ PILNŲ BUTŲ

CICERO, šv. Antano parapijoj. 2 
po 4. 30 pėdų sklypas. 2 mašinų ga
ražas. Nuosavybės mokesčiai tik $187. 
Pilnas rūsys. $18,500

CICERO, šv. Antano parapijoj. 
Partneriai išsiskiria. Mūrinis. 5 & 6 
kambariai. 30 pėdų sklypas. Pilnas 
rūsys. Karšto vandens gazo šilima. 
Tik $15,900.00.

CICERO — BARKHOIjME. Mūri
nis 2 po 5 kamb. Pilnas rūsys. 2 maš. 
garažas. Palikimas. Todėl tik $20,500.

CICERO — BIAD. MANOR. Neto
li Austin & 35th St. 8 kamb. 4 mieg. 
rezidencija ir dar 4 kamb. namukas 
ant gretimo sklypo išnuomuotas 
$80.00 mėn. Dvigubas 60 pėdų skly
pas. Tik $19,600.00.

BERWYN. 5Į4 & 4% kamb. 8 me
tų mūrinis. 3 & 2 mieg. 30 pėdų dkly. 
pas. 2 maš. mūrinis garažas. Karštu 
vandens gazo šilima. Vėliausios ma
dos virtuvės ir vonios. Žmona pabė
go. Vyras atiduoda už $34,900.00.

BERWYN. 6 metų mūrinis po 3 
mieg. 2 atskiri boileriai. Ultra moder
niškos virtuvės. Ceramikos plytelėm 
išklotos vonios kambariai. 2 maš. ga
ražas. 33 pėdų sklypas. $48,900.00.

APARTMENTINIAI
20 BUTŲ

Labai gerame stovyje. Virš $20,000.00 
metinių pajamų. Naujas gazo boileris. 
Savininkas nusipirko biznį. Teisingai 
įkainuotas, tik $149.000.00.

34 VIENETAI
26 butai ir 7 krautuvės. $34,000.00 

metinių pajmų. Advokatas išeina i 
pensija ir Išsikelia j šiltesnį klimatų. 
Pats duoda paskola. Tik $20,000.00 
įmokėti. Pilna kaina — $99,000.00.

8 BUTU
2 metų mūras. $12,000.00 metinių 

pajmų. $105,000.00.
12 BUTU

Beveik naujas. $18,000.00 pajamų f 
metus. $133,500.

21 VIENETAS
17 butų, 2 krautuvės ir 2 daktarų 

kabinetai. $22,500.00 metinių pajamų. 
Visi butai išnuomuotl tik suaugu
siems. Labai gerame stovyje. Kaina 
$159,000.00. Duokit pasiūlymų!

TAVERNOS, RESTORANAI, MAISTO KRAUTUVES, MOTELIAI, 
GAZOLINO STOTYS, AUTOMOBILIŲ REMONTO DIRBTUVES ir
FARMOSį Štai tik keletas pavyzdžių!

TAVERNA IR RESTORANAS
Virš $60,000.00 metinių pajamų. 

Tarp fabrikų. Pastovūs kostiumeriai. 
Savininkas Išsikelia į California. Tik 

$65,000.00.
MAISTO KRAUTUVE

Didžiulis mūrinis namas su maisto 
krautuve, įskaitant visus įrengimus 
ir prekes. $50,000.00 metinių pajamų. 
Tuoj pat galite perimt. Savininkas 
išeina į pensijų.. Tik $59,000.00.

MOTELIS
Ant judraus kelio. Pusė valandos nuo 

Chicagos. 22 kamb. ir 4 kamb. butas 
savininkui. Virš $75,000.00 metinių 
pajamų. $279,000.00.

139 AKERIŲ FARMA
Tik puifė valandos nuo Chicagos. 

Vienas mūsų tautietis, nusipirkęs toj 
pačioj apylinkėj 80 akerlų. už metų 
pardavė pelnydamas $140,000.00. Vi
sai netoli nuo tos farmos bus pra
vestas greitkelis. Tik už 4 mylių ku
riasi sunkioji pramonė, žemės kaina 
kasmet kyla! Puikus investavimas! 
Tik $1,800.00 už. akerį.

MARQUETTE PARKE
2617 VVest 71 St.

Tel.: 925-5256
PAJAMŲ BUNGAIjOW. 6 ir 4 kamb. 

Pilnas skiepas. Moderniškos vonios 
ir virtuvės. 2 maš garažas. Šildymas 
gazu. Tik $21.500.00.

6% mūrinis. 4 miegamieji. 11 me
tų. 2 vonlod kambariai. Gazo šilima. 
Garažas šalia namo; įvažiavimas iš 
gatvės. Puikiausiam stovy puikiau
sias pirkinys.

2-jų butų mūrinis. 6 & 5%. 2 maš. 
garažas. Plytelėm išklotas rūsys. 
$29,500.00.

7 kamb. vienai šeimai. 30 pėdų 
Sklypas. Karšto vandens gazo šilima. 
2 maš. garažai. $13,800.00.

4 butų mūrinis. 4 po 5 kamb. Pil
nas rūsys. Karšto vandens šilima. Mo
derniškos vonios ir virtuvės. 50 pėdų 
sklypas. 4 maš. garažas. $47,000.00

WHO INSPECTS and IISTS 
YOUR PROPERTY and SENDS IN 
A COMPLETE OESCRIPTION TO 

THE MLS OFFICE

THEN THE MLS OFFICE DUPUCATES 
THE L1STING and COPIES 

G0 OUT TO MEMBER OFFICES 
and THEIR SALES PEOPLE PICTURES

0F YOUR HOME ARE SENT 
TO FACH 

MLS REALTOR

IN, REAL ESTATEFOR BEST SERVICE

NAUJI LEIDINIAI
• Jonas Balys, LIETUVIŲ 

LIAUDIES PASAULĖJAUTA 
tikėj niŲ ir papročių šviesoje. 
Išleido Pedagoginis lituanisti
kos institutas; mecenatas — 
Lietuvių tautinis akademinis 
sambūris; Čikaga 1966. Leidi
nys 120 psl. 9x6 inč. formato, 
kaina $3.00, gaunamas “Drau
ge”.

Knygoje tautosakininkas au
torius restauruoja amžiais susi
klosčiusią lietuvių liaudies pa
saulėjautą, pasiremdamas tau
tosakos duomenimis. Leidinyje 
ko nors ypatingai naujo nėra 
iškeliama. Paties dr. Jono Ba
lio jau anksčiau apie tą pasau
lėjautą buvo atskirais atvejais 
rašyta. Sakysim, iš jo 1948 me
tais išleistų “Lietuvių tąutosa- 
kos skaitymų" naujoje knygoje 
žodis žodin yra nurašomi ištisi 
skyriai. Tačiau šviežiai pergru
puota medžiaga naujame leidi
nyje dabar yra kur kas paran-' 
kesnė skaitytojui. Vis dėlto abe
jo tume, ar yra tikslu senąją lie
tuvių religiją vadinti stabmel-1 
dybe, kaip autorius knygoje 
mėgsta daryti, ir ar ištisų lie
tuvių etnografinių plotų sulen- 
kinimas yra jau vien tik krikš
čionybės “nuopelnas”, kaip kny
gos baigminėse išvadose tvirti
nama.

• TĖVYNĖS SARGAS, 1966 
m. nr. 1 (27). Leidžia Lietuvių 
krikščionių demokratų sąjunga. 
Redaguoja St. Dzikas. Redak
cijos adresas: 87—17 97th Stre
et, Woodhaven, N. Y. 11421; 
administracijos adresas: Jonas 
Jakučionis, 503 Euclyd Avė., 
Brooklyn, N. Y., 11208. Naujas 
žurnalo numeris 144 psl., 9x6 
inč. formato, kaina $2.00.

Pagrindiniai šio “Tėvynės 
Sargo’’ numerio straipsniai yra: 
Domo Jasaičio “Lietuvos nepri
klausomybės atstatymas ir ne
tekimas”, perspausdinama jau 
anksčiau “Mūsų Senovėj” pa
skelbtų pirmojo “Tėvynės Sar
go” redaktoriaus kun. F. Lialio 
atsiminimų pluoštas, J. Žalio 
“Koks yra rusas?”, A. Gražiū- 
no “Nacinė Lietuvos okupaci
ja” (straipsnio tęsinys dar bus 
ir kitame numeryje). “Ryškių
jų veidų” skyriuje rašoma apie 
sukaktuvininkus vysk. Vincen
tą Brizgį ir Magdaleną Galdikie
nę. Apžvalginėje “Įvykių ir min
čių” dalyje plačiai liečiami ne
tolimos praeities ir dabarties 
politiniai bei visuomeniniai įvy
kiai, kaip Žygis į Jungtines Tau 
tas, Jaunimo kongresas ir kt., 
nevengiant kai kur vienų ar ki
tų faktų kritikos.

• LITUANISTIKOS DARBAI, 
Lituanistikos instituto metraš
tis, I tomas. Čikaga — Lituanis
tikos institutas — 1966. Met
raščio redakcinė komisija: pir
mininkas: Jonas Balys, nariai: 
Jonas Aistis, Stasys Barzdukas, 
Kostas R. Jurgėla ir Aleksand
ras Plateris. Leidinys 228 psl., 
8%x5Mi inč. formato, kaina 
$3.00, gaunamas “Drauge”.

Šiame pirmajame “Lituanis
tikos Darbų” tome Vincas Ma
ciūnas rašo apie naują doku
mentinę medžiagą, liečiančią 
Antaną Strazdą, Jurgis Gim
butas duoda įdomų Mažosios 
Lietuvos kapuose statomų pa
minklų, vadinamų krikštų, ap
rašą, Alfonsas šešplaukis pa
teikia istorinį piūvį temos “Seks 
pyras Lietuvoje”, Raphael Sea- 
ley gana šviežiu žvilgsniu pa
žiūri į velnią lietuvių tautosa
koje, Konstantinas Avižonis 
replikuoja rusų istorikui V. T. 
Pašutui dėl Lietuvos valstybės 
pradžios aiškinimo, L. Damb- 
riūnas mini lenkų kalbininko 
baltisto J. Ostrembskio 75 me
tų amž. sukaktį, duodamas čia 
pat ir jo baltų kalbotyros raš
tų bibliografiją. Sveikintina, 
kad jau pirmame metraščio nu
mery rašo ne vien tik lietuviai 
baltistai. Amerikietis kalbinin
kas William R. Schmalstieg čia 
jau spausdina anglų kalba savo 
straipsnį “The Vocale Distincti-

ve Features of Primitive East 
Baltic”. Pastebėtina taipgi, jog 
visų pagrind;n ų metraščio 
straipsnių santraukos duoda
mos ir anglų kalba, vis gale dar 
pridedant ir išsamią temos bib
liografiją.

Skyriuje “Mūsų nu rūšie ji” 
Jonas Aistis rašo apie Vaclovą 
Biržišką, Vincą Krėvę Mickevi- 
č ų ir Mykolą Biržišką, Antanas 
Mažiulis — ap e tautosakininką 
Juoze Būgą, Vladas Viliamas — 
apie Kazį Pakštą ir Steponą Ko
lupailą, Zenonas Ivinskis — apie 
Adolfą Šapoką, Pr. Pauliukonis 
— apie Joną Matusą ir Ignas 
Sakalas — apie Aleksandrą M. 
Račkų.

Recenzijų skyriuje J. Gimbu
tas aptaria Lietuvoje išleistą 
dviejų tomų knygą - albumą 
“Lietuvių liaudies menas. Ar
chitektūra”, o A. Mažiulis ver
tina taipgi Lietuvoje išleistą 
knygą “Lietuvių etnografijos 
bruožai”. Specialiai apie “Lie
tuvių etnografijos bruožuose” 
liečiamą namotyrą atskirai pa
stabų dar duoda ir J. Gimbu
tas.

Nepaprastai vertinga metraš
čio bibliografinė dalis, apimanti 
daugiau kaip 60 leidinio pusla
pių. Šią “Bibliographia Baltica” 
parengė B. Jonaitis. Bibliogra
fija metrašty suskirstyta į tris 
dalis: I. A Selected Bibliogra- 
phy on The Baltic Countries for 
The Years 1962—1963; II. Li
thuanian Books Published Ab- 
road in 1964; III. Lithuanian 
Books and Books on Lithuanian 
Affairs Published Abroad in 
1965. Gale tomo duota dar še
šiolikos laisvojo pasaulio lietu
vių knygų leidyklų adresai ir 
Lituanistikos instituto angliškas 
statuto tekstas.

Žodžiu, seniai lauktą Litua
nistikos instituto metraštį “Li
tuanistikos Darbai” jau turime. 
Būtų atliktas labai reikšmingas 
ir išliekantis darbas, jeigu kas
met sulauktume naują met
raščio tomą.

• Prel. J. B. Končius, ATSI
MINIMAI IŠ BALFO VEIK
LOMS, 1944—1964. Spausdino 
“Draugo” spaustuvė 1966 m. 
Leidinys 405 psl.,-gausiai nuo
traukomis iliustruotas, 9x6 inč.

! formatu kairia $5.00, gaunamas 
“Drauge”. Šie ilgamečio Balfo 
pirmininko atsiminimai iškelia 
daug lig šiol nežinomų faktų, 
ypač iš pokario pirmųjų metų 
jo veiklos Vakarų Europoje, ka
da ten DP lietuvių likimas ne 
vienu atveju kabojo ant plau
ko ir kada vienam ar kitam 
sprendimui nemažai lėmė ener
ginga anuometinio Balfo pir
mininko, šios knygos autoriaus, 
veikla. Knyga parašyta sklan
džiai, vietomis skaitoma kaip 
patraukli beletristika, šalia to, 
leidinys turi ir neabejotinos is
torinės vertės, tiesiogiai liesda
mas kone beviltiškas lietuvių — 
benamių žmonių dienas.

• ATEITIS, 1966 m. rugsėjo 
mėn. nr. 7. Kaip poatostoginia- 
me numeryje, lauktume dau
giau raštų, liečiančių šios va
saros įvykius: Pasaulio lietuvių 
kongresą, stovyklas, vadovų 
kursus ir pan. Argi nemanoma 
apie tai “Ateityje’’ kalbėti? Pa
togiausia kaip tik būtų buvę 
šiame numeryje, nes vėliau ir 
įspūdžiai ir kritika bus jau ge
rokai atvėsę ir atšokę nuo to
liau riedančio gyvenimo. Dabar 
gi vartai naują “Ateitį”, o di
džiosios šių metų mūsų jauni
mo vasaros žurnalo puslapiuo
se taip ir nebematai. Jau kuris 
laikas žurnale labai pasigenda
me ir beletristikos, taipgi nege
rai, kad jau visai išnyko ir atei- 
tininkiškosios gausios jaunimo 
veiklos korespondencijų skyrius. 
Šiaip jaunąjį skaitytoją šiame 
numeryje, tur būt, galėtų pa
traukti pokalbis apie meną su 
Moksleivių ateitininkų sąjungos ( 
pirm. Rimu Laniausku, gal prof. 
kun. A. Jurėno, kun. V. Bagda- 
navičiaus straipsniai, tikrai 
Skirmos ir Gintros laiškinis pa
šnekesys, poezija ir “Kreivos 
šypsenos”.

• Kun. Vytautas Bagdanavi- 
čius, MIC, LIETUVIŠKA MA
TERIALISTINE LITERATŪ
RA IKI NEPKIKLAUSOMY

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

{vairių atstumų

A. VILIMAS
8415 So. Lituanica Avenue 

Tel. FRontier 6-1882

DRAUGAS, šeštadienis, 1966 m. spalio mėn. 29 d. ’

BES PASKELBIMO. Atspaudas 
iŠ L. K. M. Akademijos MET
RAŠČIO II tomo 145—207 psl. 
Roma 1966. Tema mūsuose dar 
beveik neliesta. O jeigu kieno 
nors buvo kur užkabinta, tai 
tik probėgšmais, toli gražu jos 
neįterpiant į rimto studijinio

aprašo rėmus. Dar įdomiau, kad 
dabar ši studija parašyta ne 
kokio materialistinės pasaulė
žiūros žmogaus, o kunigo. Šitai 
dar labiau sužadina skaitytojo 
smalsumą, norą sužinoti, kaip 
kunigas su tokia medžiaga ver
čiasi mokslinėje plotmėje.

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

O
 TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YArds 7-1741-2

4330-34 South California Avenue
Telef. LA 3-0440 ir LA 3-9852

N GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA 
j Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2448 West 63rd STREET

Telef. PRospect 8 - 0833 PRospect 8 - 0834

LIETUVIŠKI IR AMERIKONIŠKI 
VALGIAI

Restoranas Neringa

2632 West 7lst St.,
Telef. — 778-9359

Atdara kasdien nuo 6:30 vai. ryto 
iki 8 v. v. Sekm. nuo 9v.r. iki 8 v.v.
Teresė Karvelaitienė — T- J. Aguiar

SPECIALIOS
ŠVENČIŲ NUOLAIDOS AUTOMOBILIUI DOVANOMS 

I USSR

Džiaugiamės paskelbti specialias Švenčių kainas. 
Atpigintos kainos jau galioja.

Mes priimsime užsakymus automobilių dovanoms.
Šios kainos yra:

2101 — VOLGA GAZ —21 R —
2102 — VOLGA GAZ —21 US —
2103 — MOSKVIČ 408 E — 
2103 — MOSKVIČ 408 —

$2,365.19 
$2,553.70 
$1,954.88 
$1,759.39

2104 — ZAPOROZHETS —ZAZ 965A $957.60

Tos specialios kainos galios TIKTAI IKI 
1966 gruodžio men. 15 dienas.

Skubėk su savo užsakymais į

PODAROGIFTS, INC.
220 PARK AVENUE SOUTH (corner 18th Street)

NEW YORK, N. Y. 10003. PHONE: 212 — 228-9547 

arba per bet kurį autorizuotų atstovą ar skyrių.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 — 1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

Remkite tuos, kurie skelbiasi dienr. Drauge.

CICF.RO
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LAISVAS SOVIETU RAŠYTOJO

Viena iš įdomesniųjų pasku
tiniu laiku pasirodžiusių knygų 
yra rusų rašytojo Valerijaus 
Tarsio autobiografinė beletristi
ka “Ward 7”. (Išleido E. P. 
Dutton & Co., New York, 1965 
m., 159 psl. Katios Brown verti
mas.)

V. Tarsis — sovietų rašyto
jas. Už komun:stinės prievartos 
kritiką jis buvo uždarytas į be
protnamį. Savo pergyvenimus 
psichiatrinėje ligoninėje sura
šęs beletristinėje formoje slapta 
išsiuntė spausdinti į užsienį. 
Taip ir atsirado šis ve kalas, o 
dabar ir pats rašytojas Ta-sis 
yra Vakaruose.

Tarsio knygos ištraukos yral 
spausd’namos “Lietuviu D eno-1 
se”, tačiau su šia knyga verta 
susipažinti platesniems sluoks
niams. Tarsis pasakoja, ka:p ji
sai buvo kompartijos narys, 
kaip už režimo kritiką buvo už
darytas į beprotnamį. Knygos 
įžangoje primenama, kad tai 
ne pirmas atsitikimas su rašy
tojais. Panašiai Mikalojus I bu
vo uždaręs Čadajevą į beprot
namį; sekdami carų priespaudą 
ir Sovietai kiek anksčiau buvo 
uždarę į beprotnamį Esseniną - 
Volpiną.
Kietakakčiai Sovietų talniudistai

Knygoje “Ward 7” Sovietų 
rašytojas, galėdamas pasisakyti 
laisvai, pabrėžia: “Monaco vals
tybėlė ir tai bus erdvesnė, kaip 
ta dabar sienomis apvestoji ki
tados šventoji Rusija... Kraš
tas turi būti išvaduotas iš šio 
ba;saus jungo, kur... žmogus 
atverstas atgal į tą sukomunis- 
tintą beždžionę.”

Patyrimo pamokytas, Tarsis 
komunizmą taip vertina: “Visi 
didieji mąstytojai buvo dvasios 
aristokratai, ir nei vienas jų, 
pradedant Heraklitu, baigiant 
Nietzsche, negalėjo pagimdyti 
tokios niekšingos doktrinos, 
kaip tas barzdotasis vokiečių fi- 
listinas — Marksas. Ir niekas 
kitas juo neseka, kaip tik kieta
kakčiai mūsų talmudistai ir de
magogai, sudarantieji mūsų 
valdančiąją juntą. Bet aš esu 
tvirtai įsitikinęs, kad triumfuos 
žmogus, ne beždžionė. Aš tikiu, 
kad Rusija įžengs į naująjį 
šimtmetį išlaisvinta ir atsinau
jinusi dvasia ir kad tada komu
nizmas bus klaiki lopšinė mūsų 
vaikaičiams gązdinti”.

Literatūriniai valdininkai
Išryškindamas sovietinių ra

šytojų priklausomumą nuo dik
tatūrinio režimo, Tarsis rašo 
apie vieną personažą: “Neževs- 
kis niekada neskaitė sovietinio 
autoriaus knygos, nes jis nieku 
kitu tokių rašytojų nelaikė, 
kaip tik literatūriniais valdinin
kais”. Esą, komunizmas yra tik 
faš'zmo forma ir rusų literatū
ra nustojo egzistuoti...

Protarpiais Tarsis reiškia il
gesį — ieškoti ir surasti Dievą.

Vietomis Tarsis stebisi, kodėl 
dar jam užtruko tiek laiko pra
regėti, kad partijos pareigūnai, 
sekretoriai tebuvo tik policinin
kai.. “Kaip buvo galima, kad 
per tiek metų jis šią gauja klai
dingai buvo laikęs idealistais”.

Psichiatrinėje ligoninėje Tar
sis iš vienos medikės girdėjo pa
sakojimą. kaip komunis'ai su
šaudė jos vyra: ji prideda: “Ar
gi manote, kad mes, našlės ir 
našlaičiai, šimtai tūkstančių mū
sų. užmiršime, ką partija mums 
padarė?”

Ta medikė įspėjo nesiimti ko
kių protesto priemonių, kaip ra
šymas skundų ar bado streikas: 
“Net turkai ir gra’kai buvo su
jaudinti, kai Nazim Nikmet ir 
Glesos paskelbė bado streiką, 
bet pas mus tik juokės iš jų. 
Juk mūsiškiai iš akmens, jie nė
ra žmoniški, jie niekas kitas, tik 
budeliai... Beje, girdėjau, kad

DRAUGAS, šeštadienis, 1C66 m. spalio mėn. 29 d.

JUOZAS PRUNSKIS

šv. JurgisVincas SvirskisŠventųjų grupėVincas Svirskis

esi rašytojas. Džiaugiuosi suti
kusi. Bet kaip gi jūs iki šiol iš
likote gyvas, jei rašėte tiesą?”

Ir pats Tarsis tarytumei šau
kia į pasaulį: “Atėjo laikas už- 
aliarmuoti, šaukti visus kovon 
už laisvę, į kovą prieš naująjį 
fašizmą, prieš sielų naikinto
jus... Juk jie žudo nflijonus, žu
do geriausius iš mūsų..: Reikia 
gyventi ir kovoti prieš šėtoną, 
kuris mano išvargintą kraštą 
’a'ko pančiuose...”

Įdomu, kaip Tarsis prieš ke
letą metų pramatė skilimą su 
Kinija, tardamas: “Kinai mums 
yra grubesni už amėr'kiečius. 
Jie tyliai ruošia savąjį interna- 

| cionalą prieš mus”.
Tars s apgailestauja: “Tie pa- 

tvs nusikaltimai buvo vykdomi 
ir nebuvo batCž’am' Babilone ir 
Hitlerio Vokietijoje, o taip pat 
ir Rusijoje, ir visada “dėl žmo
nių gerovės”.

Istorijos falsifikacija

Psichiatrinėje ligonmėje su
tiktas studentas istorikas skun
dėsi: “Mes gi negalime vykdyti

Valerijus Tarsis 
rašytojas, pasirinkęs laisvęRusų

tyrinėjimą, o esame verčiami 
istoriją falsifikuoti. Viskas, ką 
mes galime daryti, tai dėstyti 
tą patį senąjį šlamštą ir žaloti 
mokyklos vaikus. Laimei tik, 
kad jie nesiklauso, ką mes pa
sakojame, o įsitėmija tik tiek, 
kad šiaip taip prasiverstų pro 
egzaminus ir sekančią dieną vis
ką užmirštų”.

Smerkdamas prievartos reži
mą, Tarsis stebisi, kaip dabar 
moderniesiems Rusijos vadams 
reikalinga turėti armijas polici
ninkų, kad juos saugotų nuo jų 
pačių piliečių.

Ir vis tiek jie nesiliauja tero
rizavę žmonių bei varžę laisvą 
mintį. Anot Tarsio: “Etruskai 

Sv. AntanasVincas SvirskisI

buvo pažangesni kaip mes, ne
kalbant jau apie graikus. Kul
tūros degradavimas, koktus pa
vergimas mūsų intelektualų Ru
siją nubloškė toli atgal už Pet
ro Didžiojo laikų. Oficiali mark
sizmo filosofija pasidarė suak
menėjusios sistemos dogma...”

Tarsis biaurisi, kad visi gar
sieji kanalai, kasyklos, jėgainės, 
geležmkeliai buvo statomi, pa
naudojant kalinių jėgą. “Parti
ja pasidarė degeneruota gauja 
veidmainių, karjeristų, liokajų 
ir policijos šnipų”.

Tarsis gėrisi užsieniu, kur 
laisvė menininkams ir žmonėms, 
kur jie nepareina nuo policijos 
malonės, kur jie nėra medžio
jami kaip Sovietijoje.

Psichiatrinėn ligoninėn užda
rytas Sąmdelov bent tuo džiau
gėsi, kad čia niekas jam nebe- 
perša komunizmo. Visa Rusija 
— kalėjimas ir nėra kitos prie- 
bėgos kaip... (psichiatrinė ligo
ninė).

Gyvenimas darosi vis 
niūresnis

Lunatikų prieglaudos 
ideologiniams oponentams

Tarsis, stebėdamasis, kodėl 
Sovietija taip griežta rašy
tojo laisvesnę] minčiai, rašo: 
“Mes nelaikome vakariečių me
nininkų ar apskritai vakariečių 
bepročiais. Mes gėrimės jų me
nu, nors žinome, kad jų idėjos 
mums’ priešingos. Kodėl gi kai 
mes atrandame ideologinius 
oponentus pas save, turime juos 
slėpti lunatikų prieglaudose ? 
Eseninas uždarytas Snežnevske, 
Almazovas — čia”.

Lyg užbaigdamas savo medi
tacijas prievarta uždarytasis 
psichiatrinėj ligoninėj rašytojas 
Tarsis taria:

“Niekada nieko tokio pana
šaus nėra buvę pasaulyje. Aš 
noriu tai užmiršti, nes bijau, 
kad nepradėčiau keikti savojo 
krašto ir savo motinos, kuri 
mane pagimdė tą rudens die
ną...

Bet gi aš tai mačiau savomis 
akimis, tai nebuvo nakt’es koš
maras; aš pergyvenau tai, aš 
mačiau tai taip tikrai, ka;p ma
tau dangų, kurio buvimą neigia 
mūsų mokslininkai, kaip jie nei
gia ir Dievą, bet juk apie dangų 
skelbė poetai ir pranašai, kaip 
jie skelbė ir esant Dievą, skel
bė visą laiką, kaip tik žmogaus 
halsas yra girdimas žemėje”.

Pati sovietinė tikrovė žiauri: 
“Vienas žingsnis į šalį nuo ver
giškumo, vienas kritikos žodelis 
prieš kokį smulkų vietinį auto
kratą ir žmogus gali netekti 
darbo, namų ir padėties visuo
menėje. Blogiausia, kad padėtis 
tiek beviltiška... Daug kur 
trūksta duonos. Kainos 3—4

Kultūrinė kronika
• Martvno Jankaus monogra- 

frn. kuria. paruošė Pr. Alšėnas, 
■ Vilties” spaustuvėje, CIevelan
de jau sur’nktą, r knvga grei
ti bus pradėta spausd nti. Ap:e 
rr”odžio mėnesį, tikimasi, ji 

•>asinks lietuviškų knygų rinką. 
Monografijos išleidimą finan
suoja J. Bačiūnas, dabartinis 
P. L. B. pirmininkas, gyvenąs 
Sodus. Mich.

• Vi’nuije rengiamasi lietu
sių grafikos parodai Belgrade 
ir Jugoslavijoj. Numatoma pa
rodyt’ 42-jų dailininkų darbus. 
Tš Jugoslavijos paroda vėliau 
būsianti perkelta Italijon.

kartus aukštesnės kaip 1930— 
1940 m. Su kiekvienu dešimtme
čiu gyvenimas darosi pilkesnis, 
niūresnis, mažiau teturįs džiaugs 
mo. Ir aš nekalbu apie maistą 
minčiai — čia nėra nieko kito, 
kaip tik ta pati sena marksis
tinė atraja... Visas visuomenės 
uždavinys — ruošti robotus. 
Mūsų gyvenimas taip skurdus, 
standartizuotas, suvaržytas, be
viltiškas, kad net užmušamas 
pats noras gyventi".

Į beprotnamį uždarys, net 
jeigu imsi šaukti Lenino Šukius: 
“Šalin autokratija! Tegyvuoja 
laisvė!”

"VYKDAU SAVO PAŽADĄ..."

(Atkelta iš 3 psl.)

liančią Lietuvą. Man asmeniš
kai toji mįslė paaiškėjo 1923 
m. pavasarininkų vadų konfe
rencijos metu. Tai konferenci
jai vadovavo ir pirmininkavo 
Eretas, mokydamas mus. kokios 
yra jaunimo vado savybės. Da
lis tos konferencijos dalyvių 
pietus valgė prieš Universiteto 
didžiuosius rūmus esančioje, be
ne Čekanauskaitės laikomoj val
gykloje. Valgytojai greitai iš
siskirstė, valgykla liko beveik 
tuščia. Aš po pietų likau dar 
sėdėti savo kamputyje, nes iki 
posėdžio dar buvo laiko. Prie 
gretimo stalelio liko dar ir Ere
tas su dviem jaunom, išsipuo
šusiom poniom. Matyt, jie bu
vo geri pažįstami. Eretas pasa
koja ponioms, kad šiomis die
nomis vykstanti pavasarininkų 
vadų konferencija, su kuria jis 
turįs daug darbo. Tada viena 
tų ponių, gana laisvai ir drą
siai klausia Ereto: “Kokio įdo
mumo profesorius randate, ter- 
liodamasis čia Lietuvoje su .ne
išlavintu, nekultūringu, tamsiu 
kaimo jaunimu, kada Šveicari
joje tikriausiai šiand’en turė
tumėte aukštą, garbingą vietą. 
O ir Lietuvoje, ar nepakaktų 
būti vien profesorium? Prie ko 
čia tie pavasarin’nkai? Jie ne 
jūsų stiliui”. Girdžiu, kaip Ere
tas iš karto bando dar juokau
ta “Man patinka būti vadu. Aš 
jaučiu malonumo, kai mimos 
mane seka, klauso mano bal
so...” Bet paskui pereina į rim
tą toną ir sako: “Aš vykdau 
pažadą, padarytą draugui prie 
io mirties lovos”. Ponios nu
stemba, surimtėja, o Eretas kal
ba apie Mykolą Ašmį, Mažosios 
Lietuvos sūnų, patr'otą, kuris, 
baigęs Vokietijoje universitetą, 
1918 m. pradžioje atvyko į Švei
carijos Lozaną gydyti savo silp
nos sveikatos (sirgo dž;ova), įsi
traukė į Šveicar jos Tetuvių po
litinį ir visuomeninį darbą, sva
jodamas čia atitinkamai pasi-
’’.ošti ir vykti į Lietuvą, kur 

darbininkų taip labai trūksta. 
Juodu su Eretu labai susidrau
gavo. Abu vakarietiškos kultū
ros, tad daug ką turėio bendro, 
venas antrą gerai suprato. Bet 
negailestinga liga paguldė Aš
mį į nrrties patalą. Suprasda
mas, kad jau neteks nuvykti į 
Lietuvą, kartą jį aplankiusiam 
Eretui sako: “Juozai, aš jau 
nematysiu Lietuvos. Bet prašau 
tavęs — važiuok į Lietuvą ir 
stok darban mano vieton. Paža
dėk išpildyti šį mano paskutinį 
prašymą”. — “Pažadėjau, ir 
štai dabar vykdau savo pažadą 
ir tauraus lietuvio testamen
tą...” Ponios nutilo. Vienos aky- 

pasirodė asaros. Tylėdami jie 

pakilo ir apleido valgyklą.
Manau, profesorius atleis, kad 

tada nemandagiai pasielgiau — 
klausiausi privataus pokalbio 
(bet tada ir aš buvau vienas iš 
to “neišlavinto, nekultūringo, 
tamsaus” kaimo jaunimo), tik 
širdyje džiaugiausi, sužinojęs 
Ereto į Lietuvą atvykimo pa
slaptį, kuria jis nesigarsi.no ir 
tik artimų asmenų būrelyje kai 
kada ją atskleisdavo.

Kiek Lietuvai būtų pasitarna
vęs, kiek jai davęs M. Ašmys, 
nežinome. Bet gerai žinome, kad 
Eretas ne tik atstojo Ašmį, bet 
ir atidavė Lietuvai savo kūry
bingą duoklę, kuri šiandien iš 
47 metų jo darbo Lietuvoje ir 
dėl Lietuvos yra tokia svari, di
di ir palaiminga. Be Ereto Lie
tuvos religinis, tautinis, kultū
rinis, visuomeninis ir politinis 
gyvenimas yra neįsivaizduoja
mas. Apvaizda Lietuvai sun
kiais laikais atsiuntė Vyrą, ku
ris padėjo statyti nepriklauso
mybės rūmus ir savo kūrybin
ga asmenybe juos išpuošė. Te
laiko jį Apvaizda mums dar il
gus metus Lietuvos laisvės ko
vos talkoje.

o
• Lietuvių liaudies menas Če

koslovakijoj. Brno mieste, ne
trukus bus lietuvių liaudies Ale
no 
741

kūrinių paroda. Siunčiama 
kaimo menininkų darbas.

Vincas Svirskis

IŠ “LIETUVOS TYRIMO 
INSTITUTO" VEIKLOS

Lietuvos Tyrimo institutas 
spalio 20 d. New Yorke įvyku
siame narių susirinkime išrinko 
naują savo vadovybę. Pirminin
ku išrinktas dr. Juozas Puzinas, 
vicepirmininkais Juozas Audė-: 
nas ir Martynas Gelžinis, sekre- 
torium Zigmas Raulinaitis ir iž
dininku Algirdas Budreckis. j 
Kontrolės komisijon išrinkti dr.'
B. Nemickas, A. Gureckas ir V. I 
Banelis.

Lietuvos Tyrimo institutas \ 
yra įsteigtas “Sukurti, organi-l 
zuoti ir remti tyrimą; rankioti, 
telkti, leisti ir platinti medžia
gą, knygas, brošiūras, straips
nius, žemėlapius ir archyvinę 
medžiagą apie Lietuvą, jos žmo- ■ 
nes, jų kalbą, apie jos istoriją , 
ir dabartį, apie lietuvių kultūrą,, 
Lietuvos ūkinį gyvenimą ir apie > 
visa kita, kas su šiais dalykais i 
turi ryšio”.

Ankstesnioji instituto valdy- ■ 
ba, mirus dr. A. Trimakui ir K.. 
Bieliniui, o M. Brakui išsikėlus i 
iš New Yorko, buvo likusi tik : 
iš dviejų narių (J. Audėnas, J.. 
Galminas). Birželio 28 d. neo
ficialiame narių pasitarime bu- ■ 
vo sudaryta jiems patariamoji i 
komisija, kurioje buvo dr. Pu
zinas, J. A. Stikliorius, A. Bud
reckis ir Z, Raulinaitis.

Institutas ypač rūpinosi Lie
tuvos istorinių ir etnografinių 
sienų klausimais. Prof. K. Pakš
tas buvo pradėjęs rašyti istori-' 
nę Lietuvos geografiją, bet mi- ■ 
rė darbo nebaigęs, tačiau spė- ■ 
jęs atlikti vertingų paskirų stu
dijų iš tos srities. Šiuo metui 
studijas rengia: dr. J. Jakštas 
— "Mažosios Lietuvos apgyven
dinimas 13—18 šimtmečiais", 
dr. J. Gimbutas
Lietuvos antkapiai ir pamink' 
lai”, dr. J. Puzinas 
arabų šaltiniuose”, 
liorius — “Mažoji Lietuva tarp
tautinėse sutartyse”. P. Būtė
nas renka Mažosios Lietuvos i 
vietovardžius.

“Mažosios

— “Prūsai 
J. A. Stik-

Su LTI artimai bendradar
biauja Vliko sudarytoji Lietu
vos Rytų žemėms tirti komisi
ja, kuri jau turi keletą (LTI 1 
kol kas dar neaprobuotų) stu-■ 
dijų, jų tarpe A. Budreckio “Vil
niaus krašto demografija”. Vil
kas, aprobavęs tarptautinėmis 
sutartimis paremtą Lietuvos 
valstybės sienų žymėjimą žemė
lapiuose, etnografinių Lietuvos 
sienų klausimą studijuoti pave
dė L. T. Institutui ir jam per- ■ 
davė visą tuo klausimu surink- • 
tąją medžiagą. Instituto adre- ■ 
sas: — LITHUANIAN RESE- 
ARCH INSTITUTE, 29 VVest I 
57 St., New York, N. Y. 10019.
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