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KOVOS SU LENKAIS PRIEŠ 50 METŲ
Trumpa, istorinė 1920 metų karo veiksmų apžvalga

KAZYS ALIŠAUSKAS

B 1’

Rūpestis Rytų ir Vidurio Europos 
tautybių studijomis

Kovos su bermontininkais pa
rbaigė 1919 m. lapkričio mėn. 
Lietuvos kariuomenė, persekio
dama besitraukiančius bermon
tininkus, 1919 m. gruodžio 14 - 
15 d. priėjo prie Klaipėdos kraš
to. Bermontiada tapo likviduo
ta, visa Lietuva atsikvėpė leng
viau ir laisviau. Frontas su bol
ševikais dar buvo iki 1920 m. 
sausio mėn. 5 dienos prie Dau
guvos upės. Ir su lenkais įvyk
davo susišaudymų. Tačiau šie 
barai nebuvo aktyvūs. Įvykda
vo tik žvalgų susirėmimai — 
pasišaudydavo vieni į kitus, ir 
vėl tapdavo ramu. Kaip lenkai, 
aip ir lietuviai 1919 m. pabai

goje ir 1920 m. pradžioje susi
rėmimų vengdavo.

Lietuvos kariuomenė 1919 
motais vesdama intensyvią kovą 
ru bolševikais ir bermont nin- 
kais, sugebėjo kuopas išvystyti 
> batalionus, batalionus į pulkus. 
Pulkus apjungė pradžioje į bri
gadas. 1920 m. vasario 10 d. 
Lietuvos kariuomenės pulkai ta
po apjugti į 3 divizijas. I divi
zijai priklausė 1,4 ir 7 pėst. pul
kai ; II divizijai — 2, 5 ir 8 pėst. 
pulkai; IH divizijai — 3, 6 ir 9 
pėst. pulkai.

Kur stovėjo kariuomenės pul
kai 1920 m. pradžioje? 1 pėst. 
pulkas — Alytuje; 2 p. p. — 
Šiauliuose ir Mažeikiuose; 3 p. 
p. — prie Dauguvos upės; 4 p. 
p. — Kaišiadoryse, Kaune; 5 p. 
p. Kretingoje, prie Klaipėdos 
krašto; 6 p. p. — Kėdainiuose 
ir Kaune; 7 p. p. — Ukmergė
je ; 8 p. p. — Kaune; 9 p. p. — 
prie Dauguvos; 10 p. p. — Ma

I

rijampolėje. Karo technikos da
lys ir karo aviacija didžiausia 
dalimi stovėjo Kaune. Daugu
ma artilerijos baterijų buvo 
prie pėstininkų pulkų, mažuma 
— Kaune (tos baterijos, kurios 
organizavosi).

Raitelių turėjome tik vieną 
pirmąjį husarų pulką. Kai kurie 
eskadronai buvo pafrontėje su 
lenkais, bet dauguma stovėjo 
Kaune, žaliojo kalno kareivi
nėse.

Kariuomenės skaičius

Siuo metu Amerikos universite- Amerikos universitetuose. Ameri- 
tų humanitariniuose fakultetuo- kos universitetams ir jos visuome- 
se yra susidariusi savotiška situ- nei nėra jokio reikalo sekti viena- 
acija. Daug pavergtų tautų pro- Šališkai susidariusios schemos šio- 
fesorių iš Rytų ir Vidurio Euro- se studijose^ 
pos moko rusų kalbą, literatūrą, Reikia pastebėti, kad ne tik uni- 
kultūros istoriją, politinę istoriją versitetai bet ir įvairūs fondai, su- 
ir politinę teoriją. Tuo tarpu sa- daryti remti moksliniams dar- 
vo tautų kultūros studijoms jie bams šiame krašte, yra 
ar visai negali atsidėti, ar tik la liškai nusikreipę Rytų 
bai dalinai. Būtų nesunku sumi- studijų atžvilgiu, 
nėti visą eilę pavardžių iš lietu
viškos visuomenės, kurios yra pri
kergtos rusiškom studijoms. Iš
eina, kad visa Amerikos univer
sitetų studijų finansavimo siste
ma, kiek tai liečia Vidurio ar Ry
tų Europą, yra išimtinai pasukta 
rusiškų studijų kryptimi.

Šį vienašališkumą labiausiai 
jaučia žmonės, dirbą šioje srity
je. Dėl to praėjusiame kovo mė
nesy įvykusiam Slavistikos moks
lininkų trečiojoje konferencijo
je buvo sudarytas komitetas 
šiam klausimui nušviesti. Jis va
dinasi: Komitetas tautybių studi
joms Sovietų sąjungoje ir Rytų 
Europoje.

Komitetas siekia moksliškai 
persvarstyti esamą situaciją ir at
kreipti į tai tiek universitetų, tiek 
Amerikos visuomenės dėmesį.

Komiteto studijų išeities taš
ką sudaro du nepaneigiami fak- milijonų žmonių, kilusių iš Rytų los suorganizavimo, 
tai. Pirmasis yra tas, kad šioje er- Europos ar Rusijos, kuriems šių 
dvėje yra ne vien rusų tauta. Ry- studijų teisingas pastatymas gali 
tų Europoje Rusijos įtakoje nuo rūpėti. Reikia tik atkreipti į tai 
Suomijos iki Balkanų yra tautų, jų dėmesį ir kad jie atkreiptų į 
kurių gyventojų skaičius sudaro tai savo atstovų dėmesį, 
daugiau ‘kaip šimtą milijonų. Ša- Komitetas darbą nori atlikti me- tiečių studijų organizacijai pir- 
lia to, pačioje tradicinėje Rusijo- todiškai. Kad jis galėtų patiki- mininkauja prof. V. S. Vardys, 
je apie pusę gyventojų sudaro ne mai kalbėti apie tai, kokios gali- Tikimasi, kad klausimas apie 
rusų tautos žmonės. mybės yra šioms studijoms, jis y- tautų studijas Amerikos univer-

Turint tai prieš akis, yra pa- ra paruošęs tris klausimus, į ku- sitetuose naujos šviesos įgaus 
kankamai pagrindo persvarstyti riuos jis ieško atsakymų. 1. Koks ir šios konferencijos diskusijo- 
ir perorganizuoti humanistines yra ligšiolinis mokslo stovis šiose se. 
studijas, liečiančias Ryty Europą, srityse? 2. Kokie yra specialistai?

vienaša- 
Europos 3. Kokios priemonės yra įmano

mos ir prieinamos šioms studi- 
įvairiuo- joms? Šiame trečiajame klausimeDaug mokslininkų 

se archyvuose ir bibliotekose yra jie turi galvoje ypač knygynus ir 
pastatyti rinkti medžiagą rusiš- specialias kolekcijas, 
koms studijoms. Pvz. milžiniš
kas Smithsonian Institute, skir- Skreija, Department of Sociology, 
tas etnologinėms studijoms, nėra University of Nebraska at Oma- 
atkreipęs dėmesio į tas tautas, iš ha, Omaha, Nebraska 68101. 
kurių yra daug JAV piliečių. Tuo Būtų patartina, kad lietuviškos 
tarpu nėra nieko mažiau teisin- mokslo įstaigos susirištų su 
go, kaip visą šio krašto istoriją šiuo studijų centru, suteikdamos 
suvokti vien rusiškojo imperia- apie save informacijas. Čia galė- 
lizmo sudarytame įspūdyje. Pa- tų būti kalba apie Lituanistikos 
kanka tik prisiminti mums lietu- archyvą Chicagoje, Balzeko mu- 
viams žinomą faktą, kad pusė Ru- ziejų, Alkos muziejų ir kit. Taip 
sijos tautų ilgus šimtmečius gy- pat Pedagoginis lituanistikos ins- 
veno, politiškai vadovaujami iš titutas turėtų painformuoti apie 
Lietuvos. Bet apie tai nežino nei savo dirbamą darbą šioje srityje. 
Amerikos mokyklų mokiniai, nei Rūpestingiau pasižvalgius, atsi- 
nesidomi atitinkami tyrinėtojai. rastų ir daugiau mūsų darbų, ku-

Kitas faktas, kuriuo grindžia rie būtų verti įjungti į šias studi- 
savo darbą Komitetas tautybių jas. Sutelkus įvairių tautų pastan- 
studijoms Sovietų Sąjungoje yra gas ir veiklas, būtų galima tikė
tas, kad JAV yra bent dvidešimt tis geresnio šios mokslinės veik-

Visą medžiagą telkia Andris

Š. m. lapkričio 26—29 dieno
mis įvyks antroji Pabaltiečių 
mokslininkų konferencija San 
Jose valstybinėje kolegijoje, 
Kalifornijoje, šiuo metu Pabal-

V. Bgd.

1920 m. pradžioe, 1, 2 ir 3 
pėstininkų divizijose buvo: ka
rininkų — 608: kareivių — 16,- 
588; kulkosvaidžių šiose divizi
jose buvo — 274. patrankų — 
45, lengvos ir sunkios (gaubi- 
cos). Kiek karių buvo artileri
joje, kavalerijoje, karo techni
kos dalyse, aviacijoje ir tarny
bose — tikslių žinių nepavyko 
surasti. Spėjama, kad aplamai 
visoje Lietuvos kariuomenėje 
1920 m. pradžioje buvo 25,000— 
26,000 vyrų. Vasario, kovo mėn. 
iš kariuomenės buvo paleisti sa
vanoriai (ne visi), kurie atitar
navo kariuomenėje vienerius me
tus laiko. Paleista buvo 2,000— 
3,000 vyrų. Tad kariuomenėje 
pasiliko 2'2,000—23,000 vyrų.

Savanorius paleidus, kariuo
menė nebuvo didinama iki 1920 
m. rupgiūčio mėnesio, bet buvo 
geriau mokoma ir auklėjama. 
Kariuomenę didinti buvo pradė
ta pavėluotai, kai jau brendo 
ginkluotas konfliktas su len
kais.

1920 m. vasario 22—23 d. 
sukilimas

Apie šį sukilimą yra daug 
pramanytų gandų, kuriuos da
bar mielai skleidžia komunistai, 
norėdami sukrauti iš to sau pro
pagandinį kapitalą ir tuo mul
kinti žmones.

Liečiant sukilimą, reikia žino
ti tuometines mūsų kariuome
nės egzistavimo aplinkybes bei 
sąlygas. Lietuvos kariuomenės 
organizavimas 1919 m. pradžio
je buvo grynai savanoriškas, 
vėliau buvo vykdomi vyrų šau
kimai, tačiau ir savanoriai vis

I

. Mikalojus Konstanfnas Čiurlionis (1875-1911) Juodosios saulės pasaka (tempera, 1909)

vien buvo priimami. Pašauktie
ji buvo skiriami į kariuomenės 
dalis, kur jų labiausiai reikėjo. 
Stojantieji savanoriais kariuo
menės dalį' galėjo pasirinkti. 
Dalių vadai tokius priimdavo. 
Persikelti iš vienos kariuomenės 

i dalies į kitą nebuvo sunku. Lie
tuva buvo demokratinis kraštas, 
komunistų nieks nepersekiojo, 
jeigu tik jie buvo ramūs, t. y. 
nesikėsino jėga nuversti vyriau
sybės arba kitaip kenkti, var
tojant prievartą ir jėgą. Komu
nistuojantieji, kurių buvo Lie
tuvoje labai mažai, pasinaudo
jo proga: kai buvo neišvengia
mas šaukimas į kariuomenę, jie 
savanoriais stojo A. Panemunė
je į atsargos batalioną, 7 ir 8 
baterijas ir į specialistų kuopą 
karo aviacijoje. Stojo todėl, kad 
norėjo tuo išvengti fronto. 
Fronte su priešu kovoją ten vei
kiančių dalių kareiviai tokius va
dino zuikiais. Karininkų šiuose 
pakaunės daliniuose buvo mažai 
ir tie patys buvo mažiau veik
lūs, aktyvesnieji pasistengdavo 
patekt į fronte veikiančias ka
riuomenės dalis. Paskleidę gan-

dus, kad kareiviams nebus lei
džiama balsuoti į Steigiamąjį 
Seimą, kad blogas maistas, šie 
“zuikiai” ir išprovokavo sukili
mą. Panoro žygiuoti į Kauną. 
Tuo metu Šančiuose ilsėjosi iš 
fronto grįžusios kariuomenės 
dalys, 8 ir 6 pėst. pulkai, kurie 
maištininkų į Kauną nepraleido. 
Įvyko susišaudymas. Komunis
tėliai pabėgo, o atsargos bata
liono ir baterijų kareiviai liko 
vietoje, jie nepritarė sukilu
siems “zuikiams.” Sukilimas 
(vargiai tai galima kokiu nors 
sukilimu ir vadinti) nebuvo nu
malšintas, bet jis pats išblėso, 
kai erštai pabėgo. Vieni jų spru
ko pas lenkus, kiti į Sovietų Ru
siją. Rusijoje jiems dargi kliu
vo, buvo apkaltinti, kad blogai 
maištui vadovavo ir nesugebėjo 
palaikyti tamprių ryšių su parti
jos centro komitetu. i

Šis “zuikių” sukilimas į vals
tybės ir kariuomenės gyvenimą 
jokios įtakos bei reikšmės netu
rėjo.

Lietuvos vidaus reikalai

Bermontininkus iš Lietuvos

Emllius Jeneris Mūsų kariuomenės žygis j Vilnių 1920 metais

Kaimynai
Vokietija tada santykiai 
normalūs. Per Vokietiją 
prekyba ir susižinojimas

išvijus, tuoj buvo sutvarkyta 
administracija ir susisiekimas 
užimtose srityse. Darbas vyko 
sparčiai ir sklandžiai, nes pa
stangas uoliai rėmė išvaduotų 
sričių gyventojai.

Pasitaikė ramus ir patogus 
laikas išrinkti Steigiamąjį Sei
mą. Rinkimai įvyko 1920 m. ba
landžio 14—15 d. Jie praėjo ra
miai ir tvarkingai. Balsavusių 
skaičius buvo labai didelis. Stei
giamojo Seimo iškillmingas ati
darymas įvyko Kaune 1920 m. 
gegužės 15 dieną.

Kariuomenės vadovybė

Vyriausiu karo vadu 1920 m. 
pradžioje buvo generolas Pr. 
Liatukas. Vasario mėn. pabai
goje buvo vėl paskirtas genero
las S. Žukauskas. Krašto apsau
gos ministeriu buvo majoras A. 
Merkys. Steigiamajam Seimui 
susirinkus ir sudarius naują vy
riausybę, birželio 20 d. krašto 
apsaugos ministeriu tapo pulk, 
ltn. K. Žukas. Jisai perėmė ir 
vyriausio karo vado pareigas.

Generalinio arba kariuomenės 
štabo viršininkai dažnai keitėsi, 
jais buvo: S. Nastopka, K. Kles- 
činskis, M. Katche, kurį vėl pa
keitė K. Kleščinskis

buvo 
vyko 
su Vakarų pasauliu. Į Klaipėdą 
1920 m. vasario 15 d. atvyko 
prancūzų generolas Odry su ba
talionu kareivių ir perėmė iš vo
kiečių Klaipėdos krašto valdy
mą. Vėliau gen. Odry išvyko, jo 
vietoje buvo paskirtas komisa
ras Petisne. Prancūzų batalio
nas pasiliko Klaipėdoje. Klaipė
dos kraštas Versalio taikos su
tartimi buvo atskirtas nuo Vo
kietijos, tačiau galutinį sprendi
mą dėl Klaipėdos krašto atei
ties turėjo padaryti Aukščiau-

(Nukelta į 2 psl.) *
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šioji santarvininkų taryba.
Su Latvija vyko derybos dėl 

sienų nustatymo. Derybos buvo 
pradėtos dar 1919 m. Jos vyko 
Kaune ir Jelgavoje. 1920 m. ru
denį buvo susitarta arbitražo 
būdu išspręsti sienų klausimą.

Su Sovietų Rusija 1920 m. pa
vasarį buvo pradėtos taikos de
rybos Maskvoje ir liepos 12 d. 
buvo pasirašyta taikos sutartis. 
Vilnius su dalimi teritorijos bu
vo Rusijos pripažintas Lietuvai. 
Rytinė Lietuvos siena su Rusi
ja buvo tiksliai sutartyje nusta
tyta.

Rusija, kariaudama su Lenki
ja, 1920 m. liepos 14—15 d. užė
mė Vilnių. Lenkai pasitraukė. 
Kadangi Vilnius ir kita Lietu
vos teritorijos dalis pagal tai
kos sutartį su Sovietų Rusija 
buvo pripažinta Lietuvai, tai 
1920 m. rugpiūčio 6 d. Lietuvos 
vyriausybės atstovas sudarė su 
rusų armijos atstovu konvenci
ją, ir rusai trimis tarpais — li
gi rugsėjo 1 d. — pažadėjo už
imtąją teritoriją evakuoti. 1920 
m. rugpiūčio 26 d. Lietuvos ka
riuomenės dalys įėjo į Vilnių. 
Drauge su rusais iš Vilniaus Ru
sijon išvyko ir lietuvių komu
nistų vadai — V. Kapsukas ir 
Z. Angarietis. Tenka pastebėti, 
kad dar prieš atvykstant Lietu
vos kariuomenei į Vilnių, nuo 
liepos 15 d. čia veikė lietuvių 
karo komendantūra. Lietuvos 
kariuomenės dalims Vilniuje ir 
jo apylinkėse vadovavo pik. 
ltn. K. Ladig’a, pirmos divizijos 
vadas.

Su Lenkija lietuviams buvo 
sunkiau. Vis nepavykdavo susi
tarti. Ginčas vyko ne tik dėl te
ritorinių Lietuvos žemių, bet 
aplamai dėl pačios nepriklauso
mos Lietuvos idėjos. Konserva
tyvieji Lenkijos sluoksniai trin
ko, kad Lietuva būtų unijoje su 
Lenkija, lyg viena iš Lenkijos 
provincijų. Lenkai vis svajojo 
sudaryti didelę Lenkijos valsty
bę, j kurią taipgi įeitų: Ukraina, 
Gudija ir Lietuva. Atvirai patys 
lenkai sakė, kad sunkiausia bus 
susikalbėti su lietuviais. Aukš
čiausioji pirmą pasaulinį karą 
laimėjusių sąjungininkų keturių 
taryba 1919 m. birželio 18 d. nu
statė tarp lietuvių ir lenkų pir
mąją demarkacijos liniją. Vė
liau dar buvo nustatyta antroji 
ir trečioji demark. linijos. To
kios linijos buvo nustatomos, 
kad būtų išvengta karo veiks
mų — susirėmimų tarp Lietu
vos ir Lenkijos kariuomenių. 
Jos kas kari ą buvo rėžiamos vir 
gilyn ir gilyn į Lietuvos terito
riją, tačiau ir šitai Lenkijos no
rų nepatenkino. 1919 m. rudeni 
lenkai buvo jau užėmę: Vižainį, 
Punską, Seinus, Beržininkus, 
Druskininkus, Perloją, Nedzin
gę, Daugus, Butrimonis, Stak
liškes, Semėliškes, Vievį, Čio
biškį, Gelvonis, Krikštėnus, Ma
žuolius, Želvą, Balninkus, Alan
tą, Kuktiškes, Salaką (trum
pam laikui). Buvo jau priėję 
Ukmergės - Utenos plentą tik 
5 km. atstumu. Lietuvos kariuo
menė, būdama užimta pradžioje 
kova su rusais - bolševikais, vė
liau su bermontininkais, negalė
jo stipriau pasipriešinti lenkų 
veržimuisi į Lietuvos teritoriją. 
Vyriausybė protestavo ir skun
dėsi Aukščiausiajai santarvinin
kų tarybai. Lenkai nepaisė san
tarvininkų tarybos nutarimų ir 
maršalo Fo:he kvietimų ati
traukti savo kariuomenę. Len
kai pasiliko vietoje, ir susirėmi
mai su mūsų sargybomis buvo 
nuolatinis reiškinys.

Pagal iš Varšuvos ateinan
čius nurodymus Lietuvoje buvo 
suorganizuota P. O. W. (Polska 
Organizacija Wojskowa) lenku 
karinė organizacija, kuri 1919 
m. rugpiūčio 29 dieną turėjo 
nuversti Lietuvos vyriausybę ir 
užimti visą kraštą. Bet sukili
mas buvo laiku susektas ir lik
viduotas. Po nepavykusio sukili

mo P. O. W. nustojo Lietuvoje 
veikusi.

1919 m. spalio - lapkričio 
mėn. lietuviams intensyviai ka
riaujant su bermontininkais, 
Lenkijos vyriausybė pareiškė, 
kad ji nesinaudos sunkia Lietu
vos padėtimi — Lietuvos ne
puls. Taip ir buvo, tuo laiku su 
lenkais įvyko tik du maži sar
gybų susirėmimai.

Pasibaigus kovoms su ber
montininkais, Lietuvos karo va
dovybė sustiprino apsaugą prieš 
lenkus, ir jie bent laikinai apri
mo. 1920 m. pradžioje susirė
mimų su lenkų sargyboms veik 
nebuvo.

1920 m. pradžioj Lenkijos ka
riuomenę sudarė apie 700,000 
vyrų. Ginklai ir šaudmenys di
džia dalimi jų buvo gauti iš 
prancūzų, rūbai, apavas — tai
pogi prancūziški. Bet taipg'i 
Lenkijos kariuomenėje tarnavo 
savanoriais nemažai prancūzų 
karininkų, puskarininkių ir ka
reivių. Tik atskiro dalinio pran
cūzai lenkų kariuomenėje nesu
darė, o dirbo kaip instruktoriai 
bei patarėjai. Lenkijos valsty
bės viršininku ir vyriausiu karo 
vadu buvo veržlus ir energingas 
Juozapas Pilsudskis. Jo agresy
vios pažiūros į Lietuvą, kurioje 
jis pats gimė ir augo, daugiau
sia ir lėmė L’e'uvos - Lenkijos 
santykių pairimą. Jo politika 
lietuvių - lenkų tautas išskyrė, 
ką vargiai tikrasis lenkas būtų 
ryžęsis daryti.

J. Pilsudskio žygis j Ukrainą

1919 metų bėgyje J. Pilsuds
kis užkariavo didesnę dalį Gu
dijos. Užėmė Minską, Borisovą,
erėjo Berezinos upę ir sustojo. 

1920 m. pradžioje pagelbėjo lat
viams užimti Daugpilio miestą 
ir Latgalą. Palikęs Gudijoje 
priedangą, Pilsudskis jėgų dau
gumą sutelkė pietuose, planuo
damas 1920 metų pavasarį pul
ti ir užimti Ukrainą, šiojo žygio 
nepasisekimas turėjo įtakos ir 

įvykius Lietuvoje.

1920 m. balandžio mėn. J. Pil
sudskis pasirašė karinę sutartį 
su ukrainiečių vadu he'monu 
Symon Petliura. Sutartis nebu
vo palanki ukrainiečiams, tačiau 
ukrainiečiai iš dviejų blogybių 
rinkosi mažesniąią. Tenka pa
brėžti, kad ukrainiečiai kovoje 
dėl savo tėvynės laisvės tada iš 
niekur negavo jokios paramos. 
Jiems teko kariauti kaip su rau
donaisiais, taip lygiai ir su bal
usiais rusais. Pradžioje lenkų
ygis į Ukrainą sekėsi. Gegužės 

3 d. lenkų buvo užimtas Kije
vas. Lenkų kariuomenė drauge 
su ukrainiečiais perėjo Dniepro 
upę. Ukrainiečių jėgos nuolatos 
didėjo, atsirandant vis daugiau 
savanorių. Tačiau, žygiuojant 
tolyn j Ukrainą ir puolimą ple
čiant, fronto linija darėsi vis il
gesnė, ir puolimas turėjo lėtėti. 
Vis dėlto tikėtasi, kad žygis pa
vyks, nes vietos gyventojų — 
ukrainiečių nuotaika buvo labai 
pakilusi.

ūsų bolševikų artilerijos baterija ilsisi netoli Vilniaus ties Lentvariu, slinkdama paskui besitraukian
čius lenkus 1920 metais. (Iš Br. Kviklio archyvo)

Mūsų kariueimenės raitininkai - husarai fronte prieš lenktais 1920 metais. (Iš Br. Kviklio archjyvo)

r. i j ui i j JI!

Tuchačevskio puolimas

Pagrindinės bolševikų jėgos 
tada buvo taipgi Ukrainoje, kur 
jos gynėsi nuo puolančių lenkų 
ir ukrainiečių. Ukrainoje veikė 
ir rusų revoliucijos pabaisa, pa
sižymėjęs žiaurumu kovoje su 
baltaisiais rusais Budiony ka
valerijos korpusas.

Kai tik prasidėjo lenkų puoli
mas Ukrainoje, Maskvos komi
sarai tuoj suprato, kad gali ne
tekti Ukrainos. Į Smolenską pa
siuntė M. Tuohčevskij, Ęusijos 
pilietinio karo žymiausią vadą, 
kad čia organizuotų armiją ir 
pultų lenkus Gudijoje. Tuo me
tu šiaurėje lenkų armijos kairy
sis sparnas, kurio frontas ėjo į 
rytus nuo Berezinos upės ir rė
mėsi į Dauguvą, buvo silpnai 
pridengtas. M. Tuchachevskij, 
nors gavo daug žmonių, bet ma
žai paruoštų karių, vis dėlto su
gebėjo gana trumpu laiku suor
ganizuoti 4 armijas ir vieną ka
valerijos korpusą Oršos - Viteb
sko apylinkėje, šią didžiulę 
žmonių masę nukreipė į šį silp
ną lenkų fronto ruožą Gudijo
je. Po ilgų bandyjnų liepos 4d. 
M. Tuchačevskiui pavyko pra
laužti lenkų frontą. Lenkai pra
džioje traukėsi tvarkingai, bet 
greitai traukimasis virto bėgi
mu. M. Tuchačevskij puolimą 
vykdė Švenčionių, Vilniaus, Gar 
dino kryptimi, vis apeidamas 
lenkų armijos kairįjį sparną su 
Gaja kavalerijos korpusu. Lie
pos 14 d. rusai - bolševikai pa
siekė Vilnių. Rugpiūčio pradžio
je jie jau priėjo Modlino - Var
šuvos įtvirtintas pozicijas, šiau
rėje nuo Modlino viena iš Tu
chačevskio armijų (ketvirtoji) 
perėjo Vyslos upę, norėdama 
apeiti Varšuvos ir Modlino mies 
tus ir tuo paklupdyti Lenkiją.

Paskuboms žygiuojant Var
šuvos link, kairysis M. Tucha- 
eevskio armijos sparnas li'ko at
viras. šį sparną turėjo prideng1- 
ti, Maskvai įsakius, Budionyj 

kavalerijos korpusas. Tačiau 
Budionyj komisarui J. Stalinui 
įsakius, jis pasuko savo korpą 
nę Varšuvos, bet Lvovo link. 
Tad tarpeklis tarp šių sovietų 
armijų taip ir pasiliko nuolatos 
didėdamas. J. Stalinas ir Budio
nyj abudu nemėgo M. Tucha- 
čevskio ir nepakluso iš karto 
Maskvos įsakymui. Tik Mask
vos karo vadovybei griežtai pa
reikalavus, Budionyj sustabdė 
Lvovo puolimą ir pasuko Var
šuvos link, tačiau buvo jau per 
vėlai. J. Pįlsudskis vykusiai pa
sinaudojo proga ir sumušė tu- 
chačevskio armiją prie Vyslos.

J. Pilsudskio kontramanevras

Taip J. Pilsudskis buvo pri
veistas atsisakyti Ukrainos už
kariavimo ir paskubomis telkti 
jėgas gelbėti, pačiai Lenkijai 
Pavojus buvo didelis, ir J. Pil
sudskis jo neslėpė nuo tautos, 
Įtikinančiai visus ragindamas 
gintis. Kariuomenė buvo padi
dinta iki 900,000 vyrų.

Bet Lenkijos likimu susirūpi
no ir neseniai karą laimėjusių 
santarvininkų valstybes. i ran- 
eūzija į Lenkiją pasiuntė gen. 
Weygand su ginklų, šaudmenų 
ir karininkų parama. Anglija 
tarpininkavo deryboms. Anglų 
užsienio . reikalų ministeris G. 
Curzon mėgino sutaikinti ka
riaujančias šalis, siūlė Aukš
čiausios santarvininkų tarybos 
1919 gruodžio 8 d. nu žymė ą li
niją pripažinti galutine siena 
tarp Sovietų Rusijos ir Lenki
jos. Nuo to laiko ta linija ir va
dinama Curzono linija. Ji maž
daug atitinka dabartinės Lenki
jos ir Sovietų Sąjungos sieną. 
Maskva, kai jai sekėsi karo lau
kė, nebuvo sukalbama ir atme
tė bet kokius taikos siūlymus.

J. Pilsudskis paskubomis su
telkė 5 divizijas (vėliau jas dar 
sustipirno) prie Wieprz upės ir 
rugpiūčio 16 d. smogė į atvirą 
M. Tuchačevskio armijos spar
ną, t. y. į Varšuvos ir Modlino 

miestus puolančius rusus. Smū
gis buvo labai stiprus ir atliktas 
su nepaprasta sparta. M. Tu
chačevskio armija buvo privers
ta paskubomis trauktis. Prie 
Rytprūsių sienos buvo prispaus
ta M. Tuchačevskio armijos di
desnė dalis ir Gaja kavalerijos 
korpusas. Vieni buvo priversti 
pasiduoti lenkams j nelaisvę, ki
ti (apie 10 divizijų) perėjo sieną 
ir buvo internuoti Ry prūsiuese, 
maža dalis paspruko. Likučiai 
M. Tuchačevskio armijos pasi
traukė į Gardino - Valkovisko 
ribą ir čia sustojo gintis.

Rugpiūčio 27 d. lenkų kariuo
menė vėl suėjo į sąlytį su Lie
tuvos kariuomene Augustąvo 
apylinkėje, kur stovėjo mūsų 10 
pėst. pulkas.

Lenkai smogė bolševikams iš 
pietų į šiąurę, Rytprūsių ir Lie
tuvos link. Tad lenkų kariuome
nės jėgų kumštis susitelkė prie 
pat Lietuvos pieLinio pakraščio.

Lietuvos vyriausybė j Sovie
tų Rusijos ir Lenkijos konfliktą 
nesikišo. Liepos 12 d. Maskvoje 
buvo pasirašyta taikos sutartis 
su Sovietų Rusija. Rugpiūčio 28 
d. Lietuvos vyriausybė pasiuntė 
Lenkijai notą, kurioje pranešė, 
kad laikysis neutraliteto ir pa
siūlė Suvalkų srityje nustatyti 
provizorinę demarkacijos liniją: 
per Augustavą ir štabiną. Len
kai siūlė kariauti kartu prieš 
Sovietų Rusiją, šiuo reikalu bu
vo j Kauną atvykusi net lenkų 
delegacija. Lietuvos vyriausybė 
lenkų pasiūlymą atmetė. Jokio 
susitarimo nepasiekta.

Lietuvių žyigs į Vilnių

Lenkams traukiantis iš Vil
niaus ir jo apylinkių, Lietuvos 
kariuomenė stengėsi užimti tas 
vietas, iš kurių lenkai pasitrauk

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo Takų 

Chirurgija 
Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
uždaryta . Ligoniai priimami susitarus 

Ofjso telefonas: PK 8-3220. 
Rez. telef. MAIbrook 5-5070

Keži d. Telef. 239-4083

DR. K. G. BALUKAS
akušerija ir moterų ligos

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu 
lel neatsiliepia skambinti 374-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 03r<l Street
Kampas 63-čjos Ir California 

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

Trečlad Ir kitu laiku pagal sutartį 
Ofiso telef. 470-4042

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048 

davo. Pradžioje buvo įsakyta 
žygiuoti iki trečiosios (paskuti
niosios) maršalo Focho linijos, 
vėliau buvo įsakyta eiti ir to
liau, kol bus sueita j sąlytį su 
rusų raudonąja armija.

9 pėst. pulkas žygiavo Smal
vos, Rimšės, Linkmenų, Šven
čionių, Švenčionėlių kryptimi.

7 pėst. pulkas — Širvintos, 
Maišlogalos, Vilniaus — krypti
mi.

4 ir 8 pėst. pulkai — turėjo 
žygiuoti į Vilnių pro Vievį ir 
Trakus.

1 pėst. pulkas — į Varėną.
10 pėst. pulkas — į Seinus, 

Suvalkus ir Augustavą.

Tel. ofiso HE 4-5840. rez. 388-2233

DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 7lst Street
Vai.: pirm. ketv. 1-4 vakare 7-9
antr., penkt 1-6, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetų pe-tmS

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
TEL. GR 0-2400

Vai. pagal susitarimą.: Pirmad. ir 
ir ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk
tad. 10-4: šeštad. 10-2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0000

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

0440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN EISINAS
Akušerija Ir motery ligos 

Ginekologine ClirUrgija

6132 S. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą, Jei ne

atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. I*R 8-2220
Namą - rezid. — PRospect 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A

V A r K Ų LIGOS
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt 
nuo 12 lkl 3 vai. Ir nuo 5 iki 8 
vai. vrdt. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-727?
DR A. JENKINS

1YDYT0JAS IR CHIRURGAS
3844 West 63 rd Street

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 tr 4-7. Trečiad 
ir šeštad. tik susitarus.

DR. ALG. KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE

Valandos pagal susitarimą
Skambint 585-2525
Telef veikia 2 4 vai.

Tel. — REllance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 W. 59 Street

Vai.: plrmad., antrad.. ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 12—4 vai. p. p. 6—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
gydytoja ir chirurge 
KCDLK1Ų IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7150 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., kevtrt. ir penkt 
nuo 11 vai. ikt 1 vai. p. p. ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečlad. nua 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad 
11 vai. ryto iki 3 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 239-2919

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-1159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 VV. 15th Street, Cicero

!<asdleu 1—8 vaJ. H ti—b vai. vak 
išskyrus trečiadienius 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS-

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545
(Ofiso ir rezidencijos)

Valandos pagal susitarimą

’flso tei. PR 3-7773. Re*. PR 0-473

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Prliuut ilk nusitarus

a. lando* plrmad.. ketv 5—8 vai 
sntrHd 7—4 r«l

Kariuomenės dalims vadova
vo pik ltn. K. Ladiga, 1-os divi
zijos vadas.

Liepos 9 d. mūsų kariuomenė 
užėmė Dūkštą ir Drūkšius, kur 
susitiko su Sovietų Rusijos ka
riuomene. Nors dar nebuvo pa
sirašyta taikos sutartis, bet 
konflikto neįvyko. Tą pat dieną 
buvo užimti; Tauragnai, Kuk
tiškės ir Skudutiškis.

Liepos 10 d. buvo užimta: 
Kazitiškis, šašuoliai, Širvintos 
ir Musninkai.

Liepos U d. — Anturkė, Du
bingiai, Giedraičiai, Paberžė ir 
Kernavė.

(Bus daugiau)

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 7Ist Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Pirm, ir penkt. 2 — 8 p. p.
Antr. Ir ketv. 9 — 11 v. r. 

Ir 4—8 p. p. Šeštad. 9 v. r. lkl 12 d.

DiR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenscs”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697 

Valandos tik pagal susitarimą.
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. — 423-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 South Kedzie Avenue 
Vai. plrmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir 
šešlail 8 v r ilsi 3 vai, popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appolptment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūsles ir Prostato 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street

Vai.: antrad. nuo 2-5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6-8 vakaro 

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5545

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. GRovelhlll 0-0017 

Valandos: pirm, ir ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p. p. Ir nuo 7 iki 8 v. vak. 
antr. ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p. 
ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 IV. 7 Ist street 

Telefonas 925-8290
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečiad uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2652 VV. 59i.h St. 

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 

penkt. nuo 2 tkl 4 vai. ir nuo 6 Iki 8 
v. v. Šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namą GI 8-0195

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak 

Trečiad. ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 0-9100

DiR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA VR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

Vai. pirm., antrad., ketv. 6—8 vai 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso I»K 0-0440, re*. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 7 Ist Street
Vai.: 2 Ikt 4 v. p. Ir 7 lkl 8 v. v 
Treč. Ir Šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road 
Ofiso tel. 767-2141 Namą 636-4850 
Vai : plrmad., antrad., penktad. * 4 
ir 6-8 v v. ketvirt. 6-8 v. vakar* 
Apšta d ienlaif 11-1 vai popiet



Šeštadienis, 1970 m. spalio mėn. 3 d.

Rašytoja Nelly Sachs
Egziiėje iškilusi NobeFo. literatūros premijos laureate

1966 m. Nobelio literatūros 
premija buvo paskirta dviem žy
dų tautybės kūrėjam: Nelly 
Sachs, vokiškai rašančiai poetei, 
ir Samuel Yosef Agnon, Izraely 
gyvenančiam ir hebraiškai ra
šančiam rašytojui. Ligi šiol ma
žai kam žinoma už Vokietijos ri
bų Nelly Sachs staiga išgarsėjo 
visam pasaulyje, ir kaip tokiais at
vejais esti, daugelio šalių poezi
jos mylėtojai skubėjo susipažinti 
su jiem negirdėtos poetės gyveni
mu ir kūryba. Kadangi mažos 
tautos poetui ar rašytojui susi
laukti visuotinio pripažinimo yra, 
palyginti, retas atvejis, manome, 
kad bus pravartu ir mums, bent 
prabėgom, šį tą patirti apie Sachs 
gyvenimą ir jos kūrinius.

Nelly Sachs gimė 1891 m. Ber
lyne, pasiturinčio pramoninko 
šeimoje. Nors ji pradėjo rašyti 
eiles labai jauna, tačiau tik senat
vėje iškilo kaip poetė. Nacių 
prieš žydus siautėjimo laikais, 
kai vienas po kito pradėjo ding
ti jos giminės ir draugai, o ji pa
ti jau buvo numatyta išvežti į 
darbo stovyklą, garsiosios švedų 
rašytojos Šeimos Lagerloef,(su ku
ria Nelly susirašinėjo ir jai buvo 
dedikavusi savo lyrikos rinkinį) 
užtarta, pabėgo iš Vokietijos. Ne
lly Sachs galėjo apsigyventi 
Stockholme. Ten ji nuo 1940 m. 
ir tebegyveno, priėmusi Švedijos 
pilietybę.

Bet iš karto atsidūrusi nepri
tekliuje, ji su motina skurdo, kol, 
pramokusi švediškai, galėjo pel
nyti pragyvenimą švedų poetų

POVILAS GAUČYS

vertimais į vokiečių kalbą. Ry
šium su tuo, ji vėl pradėjo ra
šyti ir savo pačios poeziją. Beieš
kodama nusiraminimo, ji studija
vo Šventraščio pranašus, o taip 
pat žydų ir vokiečių mistikus.

Atsimetusi nuo senų romanti
nių manierų, ji sukūrė ištisus cik
lus nerimuotos, panašios į psal
mes, lyrikos bei draminių sce
nų, pasižyminčių giliu simbolin- 
gumu ir puikiom metaforom. 
Kiekvienas jos eilėraštis yra pap
rasta, niekad nesibaigianti epinė 
poema, besisukanti apie žydų 
kankinystę. Religine savo pri
gimtimi, jos poezija turi mistinį 
ir vizijinį pobūdį, nelyginant se
nųjų žydų pranašų.

Pirmam pokariniam savo rin
kinyje “In dem Wohnungen dės 
Todes, 1946 (Mirties būstuose) 
ji pateikė eilę epitafijų savo “įni
rusiems broliams ir seserims”, na
cių sunaikintiems, o antrajam — 
“Stemverdunkelungs”, 1949 m. 
(Žvaigždžių užtemimas) išsakė 
savo tikėjimą žydų tautos suge
bėjimu išlikti ir vykdyti savo už
davinį. Su pasirodymu 19Ž7 m. 
trečiojo rinkinio “Und niemand 
weiss vveiter” (Ir niekas nežino 
kaip eiti toliau), o 1958 m. ket
virtojo — “Flucht und Vervvand- 
lung” (Bėgimas ir pasikeitimas) 
vokiečių kritikai ją pradėjo ver
tinti kaip reikšmingą poetę. 
Taip pvz. žinomas vokiečių po

etas Hans Magnus Enzensber- 
geris įvade N. Sachs rinktinės po
ezijos rinkiniui, tarp kitų dalykų, 
rašo: “Nelly Sachs kūryba yra di
delė ir paslaptinga, dvi savybės, 
kurias mūsų dienom literatūri
nė kritika retai kam begali pri
skirti”.

Pripažindama jos nuopelnus, 
kaip švedų poezijos vertėjos, Šve
dų poetų draugija 1958 m. jai 
paskyrė savo literatūros premiją.

Dėl jos skelbiamo žydų vokie
čių susitaikinimo ir tikėjimo vo
kiečių jaunąja karta, o lygiai dėl 
jos įnašo į vokiečių literatūrą, 
Nelly Sachs dabar vokiečių la-
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NELLY SACHS EILĖRAŠČIAI
NAŠLAIČIŲ CHORAS

Mes našlaičiai
skundžiamės pasauliui: 
m ūsų šaka buvo nukirsta 
ir įmesta į ugnį;
iš mūsų globėjų buvo padarytas prakuras.
Mes našlaičiai gulime vienatvės laukuose.
Mes našlaičiai 
skundžiamės pasauliui: 
naktimis mūsų tėvai žaidžia slapstynėmis — 
už juodų nak'ies klosčių 
jų veidai žiūri į mus, 
jų lūpos sako: 
mes buvome prakuru medkirčio rankoje, 
tačiau mūsų akys tapo angelų akimis 
ir žiūri į jus.
Pro juodas nakties klostis 
jos mato.
Mes našlaičiai
skundžiamės pasauliui: 
akmenys virto mūši; žaislais; 
akmenys turi veidus, tėvo ir motinos veidus; 
jie nevysta kaip gėlės, nei kandžioja kaip žvėrys, 
ir nedega kaip kempinė, įmesta j krosnį.
Mes našlaičiai skundžiamės pasauliui:
Pasauli, kodėl tu atėmei iš mūsų švelnias motinas 
ir tėvus, mums sakiusius; valke, tu panašus į manei 
Mes našlaičiai dabar jau į niekų nepanašūs! 
O pasauli, 
mes kaltinam tave!

f
KA.S ŽINO, KUR ŽVAIGŽDES STOVI

Kas žino, kur žvaigždės stovi
Kūrėjo tvarkos garbėje 
ir kur prasideda taika, 
ir kam, lyg žemės tragedijoje, 
išplėštos kraujuotos žuvies žiaunos 
skaisčiu raudoniu būtų ketinama 
nudažyti KANKINIO žvaigždyną, 
ir parašyti pirmąsias raides 
bevardės kalbos?

Tikrai, meilė turi žvilgsnį, 
kuris prasiskverbia per kaulus, kaip žaibas, 
ir palydi mirusį 
už paskutinio atodūsio,

tačiau niekam nežinoma, 
kur Išstumtieji 
palieka savo lobį.

Avietės kvaptimi atskleidžia savo buvimą 
netgi ir tamsiausiam miške.
bet joks ieškojimas neatskleis 
kančių nuošalyje palikto mirusio, 
kuris dar gali būti gyvas ir virpa 
tarp atomų ir betono, 
arba visad yra ten, 
kur buvo palikta vieta 
širdžiai plakti.

ANT ŽEMES KELIU

Ant visų žemės kelių 
guli vaikai,

bai vertinama ir gerbiama.
1959 m. ji buvo apdovanota 

Vokietijos Kultūros premija, ir 
po 20 metų pirmą kartą apsi
lankė Vakarų Vokietijoje priim
ti jai paskirtos poezijos premijos. 
1961 m., jos 70 metų sukakties 
proga, Dortmundo miestas įstei
gė metinę Nelly Sachs vardo li
teratūros premiją ir jai paskyrė

ligi gyvos galvos pensiją. 1965 m. 
ji gavo Vakarų Vokietijos žymiau
sią literatūrinj atžymėjimą — vo
kiečių knygynų Taikos premiją. 
H. Luebke ją sveikino už jos kū
ryboje skelbiamas atleidimo, tai
kos ir išsilaisvinimo idėjas. Ne
lly Sachs mirė 1970 m. gegužės 
15 d., sulaukusi 78 m.

Gelstantys lapai... Nuotrauka Vytauto Maželio

su šaknim išrauti 
iš motinos žemės.

Užgesusios meilės šviesa 
iškrito iš jų nuikų, 
vėjas pripildė jų tuštumas, 
kai vakaras, visų našlaičių tėvas,

kraujuoja kartu su jais 
iš visų žaizdų, 
ir jų virpą šešėliai 
pamėgždžioja širdj draskančią 
jų kūnų baimę — 
jie staiga panyra į naktį, 
ly g kad į mirtį.

Bet auštant, skausmo kalvose 
jie mato savo tėvus ir motinas, 
bemirštančius vėl ir vėl.

KAI DIENA TAMPA TUŠČIA

Kai prieblandddje 
diena tampa tuščia, 
kai bepaveikslia laikas prasideda, 
vienatviški balsai susijungia, 
ir gyvuliai esti tik medžiotojai 
ar medžiojamieji;
gėlės dar tik kvaptys, 
kai visa tampa bevardiška, 
kaip kad pradžioje, — .
tada tu eini į laiko katakombas, 
kurios atdaros artėjantiems prie galo, 
ten, kur širdis turi savo pradžią; 
į tamsią prigimtį tu panori — 
jau praėjęs mirti — 
kuri tėra tik vėjuotas praėjimas, 
ir, sustingęs prie išėjimo, 
tu atmerki akis, 
kurioj nauja žvaigždė 
jau yra palik usi savo atspindį.

Aš NEŽINAU VIETOS

Aš nežinau vietos, 
kur ištremtoji meilė 
padeda savo laimėjimą 
ir kur prasideda įaugimas 
į regėjimų tikrovę, 
nei kur juokas vaiko, 
kuris, kaip žaidime, buvo Įmestas 
j bežaidžiančią ugnį, būtų apsaugotas; 
bet aš žinau, kad tai yra maistas, 
iš kurio žemė su plakančia širdim 
įžiebia savo žvaigždžių muziką.

ŠOKĖJA

Šokėją 
tu priimi 
kaip nuotaką 
iš aklos erdvės, 
kaip tolimų kūrimo dienų 
aistringą ilgesį.

Tavo kūno muzikas gatvėm 
tu ganai orą 
ten, 
kur žemės kamuolys 
ieško naujo priėjimo 
gimimui.

Per
nakties lavą, 
kaip lengvai atmerkiamos 
akių blakstienos, 
kūrybingo vulkano pirmas riksmas 
mirkčioja.

Tavo stuomens išsišakojime 
nujautimai 
sudaro čiulbančius lizdus.

Kaip melžėjos 
prietemoje, > < 
tavo nirštų galai traukia 
iš paslėptų šal inių 
šviesas, 
ligi tu, vakaro kančios 
perverta, 
atiduodi savo akis 
mėnulio budėjimui.

Šokėja, 
gimdyme besisukanti, 
tik tu viena 
neši ant savo kūno 
paslėptas bambos virkšteles, - 
Dievo duotas dvynes puošmenas; 
mirtį ir gimimą.

Vertė P. Gaučy
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JAUNA KRIKŠČIONIŠKOJI AŠMENYSE
TAUTOS VILTIS

ADOLFAS DAMUŠIS

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)
Radikalai atkreipė visuome 

nės dėmesį į kelias negeroves: ra
sių problemą, amerikiečių karių 
dalyvavimą Vietnamo kare. Bet 
kai tos problemos pakrypo efek
tyviai pozityvaus ’ sprendimo ke
liu, jie jau nebegali sustoti ir gai
vališkai “reformuoja” viską iki 
visiškos destrukcijos. Jie susižavė
jo savo darbo pradžia ir čia su
stingo. Iš nekonformistų pasidarė 
konfirmistai. Bendrauti su žmo
nėmis, konstruktyviai įsijungti į 
kūrybinį darbą idėjai įgyvendin
ti jie nepajėgia.

Saul Bellow savo knygoje “Mr. 
Sammler’s Planet” taip apibūdi
na radikaliuosius intelektualus, 
kurie yra viso to vadinamo re
voliucinio judėjimo iniciatoriai:

“Jie niekur nesiangažuoja. 
Žmonių rinktą vyriausybę 
jie vaizduoja kaip šaltakrauję 
baidyklę “monster”. Jie yra sepa
ratistai, pagal auklėjimą radika
lai ir maną tarnaują aukštiems 
idealams. Kadangi jie yra hedo- 
nistai, jie tikrai džiaugiasi savo 
revoliucinėmis aistromis. Jie re
mia juodąsias panteras, patai
kauja weathermanams dirban
čios vidutinės klasės sąskaiton ir 
be nuostolių sau.”

Saul Bellow, jais piktindama
sis, mano: “Ir tų radikaliųjų in
telektualų garbingumas bent ret
karčiais turėtų pasireikšti dienos 
šviesoje. Netikiu į chuliganizmą 
bet kokios rūšies, norėčiau iš
girsti apie bent kokių kilnesnių 
principų gynimą.... < Ir radikalai
intelektualai turėtų parodyti dė
mesio tiesai ar bent nepasitenki
nimo pertekline igriorancifa”.

Taigi išvadoje galima taip pa
sakyti: radikalai tylą sulaužė, re- 
forminės dvasios įnešė, bęt san
tykiuose su žmonėmis bei idėjų 
vykdyme egzamino neišlaikė.

Kita metodo sistema— libera
lai, jau daugiau kaip trisdešimt 
metų įtakojo viešąjį JAV gyveni
mą. Laiko bėgmėje jie kaitėjo, o 
jų dalis net radikalėjo. Jų įtako
je yra didžioji spauda, televizijos 
stotys, radijo stotys. Nežiūrint ar 
demokratai ar respublikonai bu
vo valdžioje, liberalai lemdavo 
politiką. Reikia pripažinti, kad 
jų sąjūdžio pradinės intencijos 
buvo geros. Jie vedė pozityvią ko
vą už rasių bei etninių grupių 
teises. Ir jei negindavo įvairių re
ligijų teisių, tai bent pasisakyda
vo prieš antisemitizmą. Prieš 30 
metų beveik kiekvienas intelektu
alas laikė garbės reikalu jungtis 
Su liberalais.

Dabar aikštėn iškilo jų viena
šališkumas ir neobjektyvumas, 
informuojant Amerikos visuome
nę. Vienas iš jų tarpo žinomas 
komentatorius Howard K. Smith, 
kuris pats save laiko liberalu 
“left of center”, duoda tokius pa
aiškinimus:

“Televizijos ir radijo stočių ne
objektyvumas priklauso nuo per
sonalinės pranešėjų sudėties. Jie 
išimtinai yra liberalai. Po tris
dešimt metų mano liberalai drau
gai pasidarė labai dogmatiški. 
Jie pasidarė konformistai. Jie sten
giasi patenkinti Washington Post, 
New York Times, jie stengiasi 
patenkinti viens kitą”.

Po to Howard K. Smith iške
lia tendencingą informaciją apie 
rasių integraciją, apie Vietnamo 
karą. Apie 500 juodukų pietuose 
yra išrinkti į įvairias įstaigas, bet 
tų integracijos laimėjimų nema
tome nei televizijoje, nei girdime 
per radiją. Jau yra susidariusi juo
dukų vidutinė klasė, bet kores
pondentai tokiais juodukais vi
sai nesidomi. Jie interesuojasi tais, 
kurie nesinaudoja sudaromomis 
progomis įsijungti į gyvenimą, o 
kelia didelį triukšmą.

Penkias savaites trukusios kau-

tynės prie Khe Sahn, kur pirmą 
kartą pietų vietnamiečiai parodė 
didelio atsparumo, spaudos buvo 
nutylėtos. Spauda tuo tarpu sten
gėsi iškelti kiekvieną atvejį, kur 
amerikiečiai buvo užpulti ir tu
rėjo nuostolių, kad tik sulaužyti 
amerikiečių moralę.

Liberalai pasirodė dideli hu
manistai savo veiklos pradžioje, 
bet tie jų tikslai išblėso, kai • jie 
pradėjo kovoti dėl savo politi
nės įtakos kaip grupė, nerinkta, 
bet pasišovusi sprendimams.

Spiro Agnew lūpomis demo
kratiškai rinktas establishment 
pasipriešino tam nerinktam, bet 
save pasiskelbusiam establish
ment.

Kaip metodą mums sunku pri
siimti ir konservatizmą. Jis ne
judrus iškelti naujoms idėjoms 
ir su jo vardu rišasi stagnacija. 
Šiaipgi jis turi sugebėjimo refo- 
mas įgyvendinti, toje srityje jis 
parodo sistemingumo ir kons
truktyvumo. Praeityje prie jo pri
sišliedavo tokie sąjūdžiai kaip 
Birch society ir panašūs, kurie 
buvo nusistatę prieš rases, tau
tines mažumas, religijas. Dėl to 
sunku būtų konservatizmui turė
ti simpatijų. Vien dėl jų beato- 

’dairinio nusistatymo prieš komu
nizmą nėra pagrindo būti jų vi
siškais apaštalais.

Tose visose trijose .metodo sis
temose ryškiai atsispindi ribotu
mo ir laikinumo tragiką. Kiek
viena iš jų tinka tiktai kuriai 
vienai iš trijų veiklos metodo 
funkcijų. Imant nerealistine, bet 
idealine prasme, radikalai tinka 
idėjai iškelti, liberalai geri savo 
respektu žmogui, konservatoriai 
sugeba idėjas vykdyti..

Bet kuri viena iš tų metodo 
sistemų nepatenkina mūsų, nes y- 
ra nepajėgi pozityviai pasireikšti 
visose trijose funkcijose, kurias 
reikia atlikti, norint sumanymą 
ne tiktai iškelti, bet ir įgyvendin
ti. Todėl, pasirinkdami savo veik
los metodą, žvalgomės geresnių 
pavyzdžių.

Mūsų žvilgsnis nukrypsta į Pr. 
Dovydaitį. Nihilistinėje, ateisti
nėje aplinkoje prieš 60 metų jis 
drąsiai paskelbė tuo metu labai 
radikalų tvirtinimą: “Kristus, 
Dievas ir Žmogus, mums yra tik
riausias faktas”. Nusistatymui ki
to tikėjimo žmonių kitos tauty
bės atžvilgiu jis panaudojo šv. 
Augustino ir šv. Rašto žodžius: 
“Tąjį aš nepasmerkiu, kuriame 
bent kiek Kristaus rasiu”, arba 
“...nėra nei graiko, nei žydo, nei 
vergo, nei laisvo, nei vyro, nei 
moters, nes visi esame viena Kris
tuje Jėzuje”. Tai yra tikrai krikš
čioniškai humanistinis, liberališ
kas nusistatymas. Idėjas vykdyda
mas, Pranas Dovydaitis buvo sis-

Ateitininkų Federacijos aštuntasis jubiliejinis kongresas balsuoja rugsėjo mėn. 6 d. Chicagoje. 
Nuotr. J. Rimkevičiaus

temingas , darbštus, konstrukty- Į ciento jis duoda gražų neapibrėžtą I riginalumu. 
I — tai krikščioniš- ~ •

liberališkas 
bruožas, jo struktūra yra tiksliai 
tobula iki detalių, atomai yra 
išsirikiavę pagal pastovius, tiks
lius, nekeičiamus kampus, tai 
stabilumo, konservatyvizmo bruo
žas.

Toks metodas yra daug pra
našesnis už visus tris pirma pa
minėtus. Jis ypatingai tinka asme
nims, kurie ne tiktai stengiasi 
idėjas bei sumanymus iškelti, bet 
ir ryžtasi, juos realizuoti. Jauna 
krikščioniškoji asmenybė ir yra 
tokia. Ji yra pažangi, atvira tiks
liai reformai. Ji krikščioniškai hu
manistė, respektuojanti žmogų, ir 
savos idėjos ir kitaip manantį. Ji 
konstruktyvi, efektyvi kūrybiniais 
darbais.

4. Po antrojo Vatikano 
susirinkimo

vus. Jis lankė visoje Lietuvoje ka-I spalvų žaismą — 
pelionus, mokytojus, vienus su-1 kai humanistinis 
aktyvindamas moksleivių ateiti
ninkų globai, kitus apraminda
mas, kad jo moksleivių ateitinin
kų neskriaustų.

Kristus paskelbė meilės įstaty
mą, kuris pakeitė senąjį įstatymą 
“akis už akį, dantis už dantį”. 
Tai buvo nauja, radikali gyveni
mo reforma. Marijai Magdalenai, 

i kuri gailesčio ašaromis laistė 
, Kristaus kojas, Jis švelniai tarė: 
“Tavo nuodėmės tau atleistos, 
eik ir nebenusidėk”. Judui, kuris 
pabučiavo Jį išduodamas, Kris
tus tarė: “Prieteliau, ko atėjai”. 
Vienu atveju tai didelis švelnu
mas atgailaujančiai nusidėjėlei, 
antru atveju gilus liūdesys dėl 
puolančio žmogaus. Mokslo tie
sų skelbime, sakramentų įsteigi
me, Bažnyčios įkūrime Kristus y- 
ra planingas, tikslus, konstrukty
vus.

Tie ryškūs pavyzdžiai jaunai 
krikščioniškajai asmenybei teikia 
labai aiškų pasiūlymą:

Idėjų bei reformų skelbime bū
kime radikalai.

Santykyje bei dialoge su žmo
nėmis vienaip ar kitaip manan
čiais rodykime respekto pagar
bos žmogui kaip krikščioniškieji 
humanistai liberalai.

Idėjų vykdyme būkime princi
pingi, sistematingi, konstrukty- 

I vūs, mokėkime projektą išbaigti 
iki detalių, mokėkime nueiti pas
kutiniąją mylią, kaip konservato
riai.

Tai yra deimantinė taisyklė, 
nes deimantas yra radikaliai kie
tas, kiečiausias iš mineralų, dėl 
savo didelio šviesos lūžimo koefi-

Ryškiausia iš idėjų buvo pa
skelbta protestantų teologo ameri
kiečio Harvey Cox, jo knygoje 
“The Secular City”. Jis pratęsia 
gabaus vokiečių teologo, nacių 
nužudyto, Dietrich’o Bonhoffer’io 
sekuliarinės krikščionybės idėją. 
D. Bonhoffer’is propagavo beato- 
dairinį įsijungimą į pasaulį. Tas 
yra ryšku iš jo žodžių: “Šalin nuo 
žavinčio apsėdimo savo nuosava 
siela, artyn prie šio pasaulio, kaip 
vertos erdvės krikščioniškajai eg
zistencijai”.

Harvey Cox, bandydamas iš
reikšti sekuliarinio krikščionio sti
lių, šaukė George Bernanos žo
džiais:

“Kai aš mirsiu, pasakyk žemės 
karalijai, kad ją mylėjau kur kas 
daugiau, negu kada drįsau pasa
kyti”.

Harvey Cox su kitais savo idė-
Antrąjį Vatikano susirinkimą | J°s rėmėjais net kūrė mitą, kad 

jiems pavyks komunizmą taip se
kuliarizuoti, kad pastarieji atsisa
kys komunizmą paversti nauja re
ligija. Tada krikščionys už Geleži
nės uždangos nusilenks komuniz
mui. Ir komunistai su krikščioni
mis galės sugyventi jų fantazijos 
sekuliariniame didmiestyje. Atro
do, Harvey Cox, siekdamas origi
nalumo, praranda realios gali-

popiežius Paulius VI 1966. XII. 8 
įvertino šiais žodžiais: Jis... “atve
ria naujus nuostabius kelius pa
čiai Bažnyčiai, jos vidiniam vys
tymuisi, jos santykiams su šiuo 
metu dar atsiskyrusiais broliais, 
santykiams su kitų religijų išpaži
nėjais ir su didingu, surizgusiu, 
pavojingu, besiblaškančiu, mo
derniu pasauliu tokiu, koks jis 
yra”.

I šį neeilinį įvykį eilės viešos 
nuomonės žmonių reakcija buvo 
savotiška. Jie buvo to įvykio nu
stebinti ir atrodė priblokšti. Po to 
pradėjo savo siūlymais Bažnyčią 
toliau reformuoti, sudarydami įs
pūdžio, lyg toji paskelbta reforma 
nėra pilna. Papildymų pasiūlose 
pasidarė lyg ir lenktyniavimas o-

mybės pajautimą. Tai yra blaš
kymasis į kraštutinumus, visą 
dėmesį kreipiant tiktai į pasaulį. 
Tuo tarpu krikščioniui svarbu ir 
tas, kas už pasaulio.

Ateitininkai susilaukė ir susi
laukia priekaištų, kodėl jie tose 
sumanymų ir pasiūlų lenktynėse 
nedalyvauja. Iš jų beveik laukia
ma pasiteisinimų. Sudaroma nuo
monė, lyg tai yra dėka generaci
jų skirtumo — vyresnieji nelei
džia jauensniesiems savęs išsa
kyti. Bet gal ne visai taip čia pa
prasta.

Galima priminti, kad Antrojo 
Vatikano Susirinkimo idėjos Baž
nyčios mintytojų tarpe buvo 
svarstomos ir gyvos jau kelis de
šimtmečius prieš susirinkimą. A- 
teitininkų steigėjai ir minties va
dai Pr. Dovydaitis, St. Šalkaus
kis, K. Pakštas, V. Endziulaitis, 
Pr. Dielininkaitis, vyskupai Pr. 
Būčys, K. Paltarokas, M. Reinys, 
prelatai Pr. Kuraitis, A. Jakštas - 
Dambrauskas sekė Bažnyčioje 
svarstomas pačias moderniausias 
mintis, naujas idėjas ir jas disku
tavo ateitininkų susirinkimuose, 
suvažiavimuose. Daugelis net iš 
tų idėjų buvo ir įgyvendintos. 
Kaip, pavyzdžiui, pasauliečių į- 
traukimas į Bažnyčios apaštala- 

| vimo misiją, katalikų socialinės 
doktrinos praktika, atvirumas lai
kui, dalyvaujant kūrybiniuose ba
ruose, dėmesys moderniam pa
sauliui. Dr. Ant. Maceina buvo 
būdingas ir gana radikalus pra
našas toje srityje.

Todėl Antrojo Vatikano Susi
rinkimo faktas ir nutarimai ateiti
ninkų buvo priimti ramiau, ir su 
džiaugsmu, nes tomis mintimis 
daugumos jau anksčiau gyventa.

Tad ir Harvey Cox idėja 
įsijungti į pasaulį ateitinin
kams nebuvo naujiena. Juos, ; 
jeigu kas ir norėtų, sunku būtų 
atskirti nuo pasaulio. Ate’itininkų 
pažiūra pilnai sutampa su Teil- 
Ėard de Chardin tvirtinimu: 
“Mūsų tikėjimas mus griežtai 
verčia gyventi šios žemės reika
lais”. Bet pasaulis ne viskas, atei
tininkas gyvena ir tuo, kas už pa
saulio.

Keisti asmenihio Dievo sąvoką 
socialinio Dievo supratimu, kaip 
minėti autoriai siūlo, vargiai be
būtų pagrindo, kai respektuoji 
žmogų ir jo apsisprendimus. Pa
vyzdžiai tuo atžvilgiu aiškūs.

Pasternakas, pergyvenęs mark
sizmą praktikoje, su pietizmu kal
ba apie Kristų, evangeliją, ilgisi 
absoliučios tiesos, teisingumo, jis 
nenutraukęs santykių su asmeni
niu Dievu. Ir mūsų poetas Puti
nas - Mykolaitis tikį į asmeninio 
Dievo pažadą, kuriame jo tiesos 
ištroškusi siela tikisi susilaukti ra
mybės ir prasmės. Iš tų pavyzdžių 1 
matyti, kad socialinio Dievo są-

voką savo tikrą svorį ir vertę gau- 
1 na, tiktai atsirėmusi į asmeninio 

Dievo sąvoką.
Antrasis Vatikano Susirinkimas 

nesiriboja sumanymais bei nuta
rimais, bet angažuojasi jų vykdy- 

■ mui.
i Jis paskelbė aggiornanąento ra

dikaliai. Ryšius su žmonėmis, dia
logą su kitų tikėjimų atstovais 
vedė krikščioniškojo humanizmo 
dvasioje. Dabar eina sistematin- , 
gai reformas įvykdyti. Tuo tar
pu pasaulio viešoji nuompnė Ant
rojo Vatikano Susirinkimo projek
tą bando išlaikyti pirmojoje funk
cijoje t. y. reformų ir sumanymų 
stadijoje.

Tikrai pasaulio viešosios nuo
monės formuotojus reiktų šaukti 
prie subrendimo. Pirmiausia jie 
turėtų atkreipti dėmesį į visą ei
lę organizacijų, institucijų bei są- « 
jūdžių, ragindami juos, Bažnyčios 
pavyzdžiu, prisitaikyti reformas 
sau, o yra daug kas taisytino! Ąnt- 
ra, jie turėtų išeiti iš sumanymų ir 
idėjų būklės į idėjų įgyvendinimo, 
į darbų būklę.

Nuo sumanymų prie darbų! 
Tuo atžvilgiu yra pavyzdys pa
sauliui.

O pakeitimų ir reformų reikia » 
tiek pasauliui už Geležinės už
dangos, tiek ir laisvajam pasau
liui.

Vienas bruožas pasauliui yra 
labai būdingas — savo prievarti
nės propagandos būdu įteisin
toms dogmoms jie aukoja žmogų. 
Milijonai žmonių buvo išžudyti, 
kalėjimai, koncentracijos stovyk
los, o dabar ir psichiatrinės ligo
ninės pripildomos kaliniai?, kurie 
nesutiko nusilenkti prievartinėms 
komunizmo dogmoms. Laisvojo 
pasaulio spauda nepakėlė prieš šią 
žiaurią neteisybę balso, tiek kiek 
ji buvo pajėgi pakelti. Toks ty
lėjimas yra lygus bendradarbia
vimui prievartoje.

Mūsų “free society” dogma yra 
ginama visu agresyvumų, nežiū
rint, kad dirbantysis nuo jos ne
vykusios interpretacijos kenčia, o , 
kriminalistas pelno.

Dogma “viešoji mokykla be 
auklėjimo ir be religijos’’ agresy
viai ginama, nors masiniai savi 
jauni žmonės yra išduodami ne
sąžiningų narkotikų pirklių va
liai.

Todėl su viltimi buriamės apie 
savo Bažnyčią, kuri Leono XIII 
žodžiais “pritaikomą dabarties 
metui, kad ji būtų pilnai pasi
ruošusi vesti šventai šių- dienų ti
kėjimo kovai pasikeitusiame pa
saulyje”.

Vieną troškimą teturėtume, 
kad progresyvieji ir tradičionalis- 
tai Bažnyčioje baigtų aiškintis 
problemas ir visi įsijungtų į II Va-

(Nukelta į 5 puąl.)
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Jauna krikščioniškoji asmenybė - tautos viltisvvt «v

(Atkelta iš 4 pusi.) 
tikano Susirinkimo nutarimų vyk
dymą.

5. Kuri revoliucija žada laisvę?
Radikalai Jungtinėse Amerikos 

Valstybėse stengiasi sudaryti įs
pūdį, kad jie yra idealistai ir kad 
jie kovoja dėl laisvės panašiai kaip 
rezistentai Rusijoje, Čekoslovaki
joje ar kitame okupuotame krašte. 
Tai yra bandymas lygiomis laiky
ti nelygias vertybes, norint vertes
nę nužeminti. Blaiviai vertinant 
su tuo sutikti negalima. Būtų di
delė neteisybė lygiai traktuoti in
stitucinę tvarką (establishment) 
Sovietų Rusijoje ir Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse.

Sovietų Rusijoje yra prievarti
nė, primestoji tvarka. Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse yra laisvoji, 
pasirinktoji tvarka.

Rusijos bei jos okupuotų kraštų 
revoliucionieriai priešinasi prie
vartai, kuri teisinama pricipu, 
kad žmonėms nereikia laisvės, 
nes tada jie tolsta nuo marksiz
mo teorijos. Tie, kurie rodo opo
zicijos tai prievartinei tvarkai, yra 
įkalinami koncentracijos stovyk
lose, psichiatrinėse ligoninėse, ir 
iš viso yra pasmerkti naikinimui.

Visai kita padėtis yra Jungtinė
se Amerikos Valstybėse. Čia gali 
išreikšti laisvai savo labai kraštu
tines mintis žodžiu ir raštu. Tas, 
kuris vykdo įsisėdėjimą (sit-in) 
universiteto prieškambaryje ir iš 
jo yra išnešamas, yra bandomas 
padaryti herojumi. Tas, kuris me
ta bombą, turės užtikrintą gerą

bingoje laisvės demonstracijoje 
dalyvavo ir mūsų nežinomo vardo 
mielas tautietis, mūsų laisvės ko
vos herojus.

b. Okupuotos Lietuvos kunigų 
protesto deklaracija Vyr. Sovietų 

Rusijos ministerių tarybai

Keturiasdešimt lietuvių kunigų 
surinko konkrečius faktus apie 
priespaudą, Lietuvos okupantų 
taikomą Katalikų Bažnyčiai ir ti
kintiesiems.

Faktai yra klaikūs:
Jauni žmonės yra persekiojami, 

jeigu jie tuokiasi bažnyčioje, mo
kytojai ir tarnautojai išmetami iš 
tarnybos, jeigu apsilanko į pamal
das, ligoniams neleidžiama su
teikti sakramentinio patarnavimo; 
jaunuoliams neleidžiama stoti į 
kunigų seminariją, jeigu komu
nistų partija neduoda leidimo, į 
seminariją stojančių jaunuolių 
skaičius yra nustatytas net aštuo
nis kartus mažesnis negu kunigų 
miršta.

Tais faktais yra atidengiamas 
sovietinės konstitucijos melas apie 
tariamą sąžinės ir tikybos laisvę.

Tie faktai paruoštoje deklara
cijoje yra pateikti Sovietų Rusijos 
ministerių tarybai su nuorašais 
Lietuvos ministerių tarybai ir Ka
talikų Bažnyčios vadams Lietu
voje.

Okupuotos Lietuvos sąlygose 
tai yra nuostabios drąsos raštas. 
Pažeistas žmoniškumas jau nebe
gali pakelti melo ir pasisako prieš 
jį,, nebijodamas persekiojimų.

zacija gauna smūgių iš šalies. Ap
saugokime savo jaunimą nuo ne
pelnytų užsipuolimų.

Darbas jaunuomenės tarpe yra 
pirmaeilis ir šventas. Ateitininkija 
yra pajėgi jaunimui atskleisti 
prasmingą gyvenimo kelią ir pa
dėti jam tuo idealų keliu žygiuoti.:

Jaunuomenė, kuri su pasitikėji
mu stoja į ateitininkų eiles, tė
vai, kurie nedraudžia savo vai
kams ateitininkų veikloje daly
vauti, sprendžia labai gilią žmo
giškąją ir kartu mūsų tautinę 
problemą.

Asmenybės ugdymu susiforma
vęs jaunas principingas žmogus 
yra tvirta atrama ne tiktai mūsų 
žmogiškajam krikščioniškajam, j 
bet ir tautiniam išsilaikymui, ir 
tai pačia giliausia prasme.

Mieli jaunieji draugai ir drau-' 
gės, Jūs stovite prieš neišbaigtą į 
pasaulį. Kartais jis atrodo taip toli 
pažengęs, o kartais tiktai užuo-! 
mazgoję. Bet jis yra galimybių pa
saulis, tai vilčių erdvė, tai aukos 
laikas. Tai jauniesiems proga pra-. 
simušti į naujus, šviesesnius ho
rizontus. Tai proga prasmingai 
gyventi. Esate laive, kurį audrų 
bangos ir vėjai daužys ir mėtys. 
Bet geriau grumtis su bangomis 
vairuojamam laive, negu būti 
plūduriuojančia atolauža, skevel
dra.

E. Marčiulionienė Vaza (keramika)
Iš rengiamos parodos Čiurlionio galerijoje. Chicagoj. spalio 10—18 d.

Viena yra svarbu, kad jūreiviai “Aš esu Tiesa, Kelias ir Gyveni- 
yra energingi ir pasiryžę. O Vai-j mas”.
ruotojas yra šviesus, patikimas iri Southfield, Mich. 
kompetentingas, ir yra pasakęs: i 1970. IX. 5 d.

Laiškai iš Vietnamo

POPIETE SA1GONE
JURGIS GLIAUDYS

Kapitonas Jurgis Gliaudys, ka
riuomenės teismo prokuroras Viet
name, laikas nuo laiko žada ra
šyti “Draugui”. Čia talpiname 
jo pirmąjį laišką. Studentavimo 
metu autorius bendradarbiavo u- 
niversiteto The Daily Trojan lei
diny ir lietuvių skautų spaudoj.

Kaitri diena eina į popietę, ir 
miestas mieguistai juda. Automo 
bilių, motociklų ir sunkvežimių 
gausa gatvėse tirpsta į duslų ūže
sį. Benzino kvapas kabo gatvių 
sankryžose. Šaligatviuose minios 
žmonių. Tame margume ryškiai 
matyti budistų kunigų rusvi ap
darai.

Kareiviai perka smulkmenas 
šaligatvio prekystaliuose ir karš
tai derasi su pardavėjais. Dailios 
jaunos mergaitės su jų tautiniais 
drabužiais sušvelnina šiaip pilką 
minios vaizdą.

Malonu stebėti miesto gyveni

mą. Keistai malonus jausmas čia 
būti ir leisti popietę kavinėje, ku
ri yra prie šaligatvio; būti čia pie
tinės Azijos miesto kaitroj.

Jau seniai Saigonas vadinamas 
Rytų Paryžiumi. Ir dabar, karo 
metu, jis neprarado savo grožio. 
Plačios gatvės-alėjos, kur rikiuo
tės vešliai žaliuojančių medžių. 
Daugybė autovežimių sukelia į- 
tampos nuotaiką.

Tačiau miesto pakraščiai jau 
liudija karą. Vykstant į tuos pa
kraščius, matyti neturtingųjų bū
delės, skurdo prislėgti veidai. Vai
kai ir seniai varto atmatų krū
vas, ieškodami maisto. Dažnai jie 
nieko ir ten neatranda. Jie pa
našūs į šmėklas, kai ieško, beveik 
atsigulę ant žemės, sunkiai at
randamą maistą pakelėse.

Viso to nejaučiama plačių alėjų 
pavėsyje, mieste. Čia gyvenimas 
kaip visur. Mandagus, gražiai su
sišukavęs padavėjas vietnamietis 
labai paslaugus. Jis kalba angliš
kai.

(Nukelta j 6 pusi.)

darbą. Jo destruktyvinė praeitis Tuo herojiniu žygiu lietuviai 
jam skins kelią aukšyn, atlyginda- kunigai taip pat rikiuojasi pirma- 
ma jo revoliucinį aktyvumą, 
kalėjimo jis bus išpirktas ir jo 
bylą gins pirmaeiliai juristai. To- kaip tikros herojinės revoliucinės 
dėl radikalai drąsiai meta akmenį kovos pavyzdys.
į policininką ir šaukia 
brutality”, kai iš tikrųjų 
“mob brutality”.

Didelės audros metu, 
linkui trankėsi perkūnai, mažas 
vaikas meldėsi: “Viešpatie, pada
ryk, kad būti} daugiau šviesos ir nizacijos yra susibūrusios į bend- 
mažiau triukšmo”. Ir mes šian- rinį komitetą “.Lietuvių jaunimas 
dien galėtume prisidėti prie jo už religinę laisvę”. Jie nori pri- 
maldos, nes Jungtinėse Amerikos minti pasauliui komunistų oku- 
Vasltybėse vykdomoji revoliucija puotoje Lietuvoje vykdomą žmo- 
yra triukšmas be šviesos.

Ugdydami jaunas krikščioniš- kiojimą dėl religinių įsitikinimų, 
kas asmenybes, kreipiame jų dė
mesį į tikrąjį kovotoją už laisvę, dešimties lietuvių kunigų deklara- 
į heroizmą už Geležinės uždan- cija buvo išplatinta laisvajame pa
gos. Iš ten sklinda ženklai, kaip šaulyje. Tai yra vienas iš pavyz- 
pulsuojanti Šiaurės Pašvaistės džių kaip mūsų jaunimas anga- 
šviesa, skelbiantys, kad pavergtas, 
bet sAvo dvasia laisvas žmogus 
ten yra gyvas ir nenugalėtas. Ko- mą ir priversti okupantą bent iš 
kia ironija — toli šiaurėje kon- ■ dalies vergijos pančių įveržimą at- į 
centracijos stovyklose, apsuptose leisti, 
spygliuotomis vielomis ir saugo- Tokia iš pačios jaunuomenės 
mo6e kulkosvaidžių, žėri viltis, 
kuri žada laisvę.

Susipažinkime su pora tos ko
vos pavyzdžių.

a. Intelektualų rezistencija 
už Geležinės uždangos

Trys Sovietų Rusijos intelektu
alai: Amalrik, Jakir ir Bukovskij, 
slapta suteikė pasikalbėjimą Jung
tinių Amerikos Valstybių žurna
listui Kolb ir į juostą įrašė savo 
revoliucinį pasisakymą prieš So
vietų Rusijoje vyraujančią komu
nistinę priespaudą ir žmogaus tei
sių pažeidimą. Jie prašė, kad tas 
jų revoliucinis žodis būtų perduo
tas per televiziją visam pasauliui. 
Jie žinojo, kad juos naikins už tai, 
bet kiti stos į jų vietą.

Ta pačia proga buvo perduota 
revoliucinė kalba rašytojo Gins- 
burgo, slapta į juostą įrašyta kon
centracijos stovykloje. Ten pat 
kalinamas lietuvis anglų kalba 
pristatė Ginsburgą jo kalbos pra
džioje.

Tie jaunų intelektualų revoliu
ciniai žodžiai, perduoti per televi- 1 
ziją, sudarė įspūdį kažkokio iškil
mingo laisvės pokylio. !----------
persekiojamas žmogus smurto ne
bijo. Todėl smurtininkas jaučia, 
kad po jo kojomis žemė siūbuoja. 
Už spygliuotų užtvarų, fiziniai su
varžytas, gyvena iš esmės laisvas 
žmogus.

Kaip smagu, kad tokioje gar-

Iš eilių kovotojų už laisvę eilėsna. 
Jie čia pateikiami jaunimui

“police 
vykdo

kai ap-

c. Lietuvių jaunimas už tikėjimo 
laisvę

Moksleivių ateitininkų sąjun
gos 1967 metų centro valdybos 
iniciatyva lietuvių jaunimo orga-

nių ir ypač jaunuomenės perse-

To komiteto rūpesčiu keturias-

žuojasi darbams, kuriais siekia 
palengvinti pavergtų brolių liki-

kilusi iniciatyva yra sveikintina ir 
remtina.

J talką jaunimui

Dabarties sąmyšyje jaunuome
nei yra daug pavojų.

Prof. St. Šalkauskis sako: “Jau
natvė yra visų žmogaus pajėgų 
pražydėjimas. Tai yra gėlių, bet 
ne vaisių laikas. Kad vaisiai būtų 
gražūs ir sveiki, reikia gėles ap
saugoti nuo pavojų.

Todėl vyresnieji yra kviečiami 
į talką jaunimui.

Štai kelios iš daugelio neišskai
čiuojamų darbo sričių:

Susitelkime, susipraskime savy
bėje ir talkinkime solidariai jau
nimui. Susitikime svarstyti ne 
mūsų skirtumų, bet sudaryti pla
ną darbų, svarbių jaunuomenės 
veiklai.

Padėkime tobulinti jaunimo ži
dinius - stovyklavietes ir padėki
me išlaikyti jas nuo pažeidimo iš 
šalies.

Aprūpinkime jaunimą literatū
ra ir veiklos priemonėmis.

io įsKii- Jauniesiems nariams sutelkime 
Smurtų I. „I-. -V__ „„J__________globėjus iš geriausių pedagoginių 

pajėgų.

Parodykime meilės savai orga
nizacijai. Jaunimui reikia jaukios 
aplinkos, gero žodžio. Neverta už 
mažas klaidas savųjų jaunųjų 
barti. Pakankamai mūšy organi-
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įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
Y. 1003645 West 45th St., New York, N

Šitas gražus Anchor Hocking užkandžiams indų komplektas gali būti jūsų visai ne
mokamai. Kad gautumėt šią dovaną nemokamai, turite tik atidaryti naują sąskaitą su 
$500.00 ar daugiau, arba tokią sumą pridėti prie savo dabartinės sąskaitos. Tik viena 
tokia dovana šeimai; pasiūlymas baigsis spalio 15 d.; dovanos nesiunčiamos paštu. 

St. Anthony didžiuojasi savo patenkintų taupytojų ir skolintojų šeima. Nuo 1922 m. 
Jūs padėjot mums išaugti j stiprią, parankią ir saugią — “Strong, Accessible and Safe” 
finansinę įstaigą. Jūs esate “Geresnėse rankose” pas St. Anthony Savings. Palyginkite 
mūsų finansinę apyskaitą ir pamatysite... Atvykite dar šiandien, įsijunkite į mūsų 
šeimą. Mūsų tarpe būsite branginamas draugas, ne vien tik numeris.

Tel. — 212 -245-7905
SKYRIAI :

w.

aint 
jithony 
javings

1447 South 49th Court

Cicero, nilnole 60650
PHONEi 456-6330 JOSEPU F. GR1BAUSKAJ, EXtC SECT

Mombor Federal (avinų. and Lota Imurancs Corporaflort, Vaihlngtort, D.Qt

NEW YORK, N. Y. 10003, 39 Second Avenue 
NEW YORK, N. Y. 10011, 135 W. 14th Street 
BROOKLYN, N. Y. 1/207, 2947 Fulton St. 
BROOKLYN, N. Y. 11211, 370 Union Avenue 
BOSTON, Mass. 02118, 271 Shawmut Avenue 
BOSTON, Mass. 02127, 331 VVest Broadvvay 
BUFFALO, N. Y. 14206, 332 FUlmore Avenue 
CHICAGO, III. 60622, 2222 VVest Chicago Avenue 
CHICAGO, III. 60608, 3333 S. Halsted Street 
CLEVELAND, Ohio 44134, 5879 Statė Road 
IRV INGTON, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue 
GRAND RAPIDS, Mich. 49504, 636-38 Bridge SL N.
HAMTRAMCK. Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avenue 
HARTFORD, Conn. 06114. 200 Franklin Avenue 
LAKEVVOOD, N. J. 08701, 241 Fourth SL
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd. 
NEW HAVEN, Conn. 06519, 509 Congress Avenue 
NEVVARK, N. J. 07106, 698 Sanford Avenue 
PASSAIC, N. J., 176 Markei Street 
PATERSON. N. J.. 99 Main Street 
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street 
PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street 
SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street 
WATERBURY, Conn., 905 Bank Street 
WORCESTER, Mass. 01610, 169 Milbury Street 
YOUNGSTOVVN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street 
IRVINGTON, N. J. 07111, 1082 Springfield Avenue

Tel.: AL 4-5456
CH 3-2583

647-6576 
EV 4-4952
LI 2-1767 
268-0068

TL 6-2674
BR 8-6966

WA 5-2737 
884-1738

ES 2-4685
GL 8-2256 

365-5255 
246-9274

FO 3-8569 
AN 1-2994
LO 2-1446

373- 8783
GR 2-6387 

274-6400
3-4818
1-2750 
6-1571 
6-6766 
8-2868
3-0440

374- 6446
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labai adekvatikškas originalui, 
nes vertėjas yra pats poetas, 
mokąs labai gerai lietuvių ir 
anglų kalbas.

Šis leidinys yra svarbus ne 
tik mūsų literatūros propagan
dai svetimuosiuose, bet ir gera 
priemenė susipažinti su mūsų 
klas1— lietuviškajam jaunimui, 

' krri r ’ <-er;au moka angliškai, 
neg?, lictuvi'kai.

POPIETE SAIGONE
(Atkelta iš 5 pusi.)

• Danutė Brazytė - Bindokie- 
nė, MIESTE NESAUGU. Premi
juota apysaka jaunimui. Viršelis 
ir iliustracijos Jūratės Eidukai- 
tės. JAV LB Kultūros f^ndo lei
dinys Nr. 44. Išleista Chicagoje 
1970 metais. Knyga didelio for
mato, 170 psl., kaina $3.00, gau
nama “Drauge”.

Kai vis skundžiamės, kad mū-

D. Brazytės - Bindok eilės apysakos 
jaunimui ' Mieste nesaugu” viršelis, 
pieštas Jūratės Eidukaitės.

sų paaugliams trūksta knygų lie
tuvių kalba, tai ši apysaka jau 
yra akivaizdi pastanga tą nelem
tą spragą sumažin i. Ir sakytu
me, kad užmojis autorei didžia

ms šio europietiškojo ateitinin
kų kongreso aprašymas. 60 me
tų ateitininkijos sukaktyje žvel
giant praeitin, prisimenama ir 
pirmasis Ateitininkijos kongre
sas 1920 metais Kaune, ir ateiti
ninkų įsikūrimas Vilniaus uni
versitete prieš 30 metų.

Labai prasmingai ši jubiliejinė 
“Ateitis” atkreipia dėmesį į a- 
teitininkų poetų kūrybą, ypač 
kai ir pačiame praėjusiame kong
rese rengtasis literatūros vaka
ras praėjo didelio pasisekimo 
ženkle. Duodama žurnale poezi
jos šių autorių: Vitalijos Bogu- 

‘ taitės, Kazio Bradūno, Bernardo 
j Brazdžionio, Mirgos Gimiuvie- 
nės, Antano Jasmanto, Alfonso 

j Nykos-Niliūno, Danguolės Sadū- 
j naitės, Julijos švabaitės - Gylie- 
' nės ir Laimos švėgždaitės. šiems 
, poezijos puslapiams labai tinka 
j su pačiais poetais skaitytoją įdo
miai supažindinantis Kęstučio 
Keblio straipsnis “Turtingi esa
me poetais”.

Žurnalo redakcija nenukreipia 
akių ir nuo meno. Čia ji žodį 
duoda Kristinai Kutkutei, kuri 
savo straipsnio antrašte ir už
klausia: “Menas — quo vadis?” 
O toliau “Ateitis” skaitytoją jau 
ir supažindina su jaunaisiais 
dailininkais — Kristina Kutku-

• LAUKAI LIETUVIAI, 
1970 m. rugsėjo mėn. Nr. 8. 
Tėvų jėzuitų leidžiamas religi
nės ir tautinės kultūros žurna
las. Redaktorius — Juozas 
Vaišnys, S.J. Metinė prenumera
ta $5.00. Adresas: 2345 W. 56th 
Str., Chicago, 111. 60636.

Naujas numeris pradedamas 
mintimis apie moderniųjų laikų 
krikščionis. Toliau skaitytojai 
supažindinami su dail. sesele 
Marija Mercedes. Visas naujas 
numeris yra papuoštas jos ta
pybos darbų nuotraukomis. 
Apie religinės laisvės šauksmą 
Sovietijoje rašo J. Prunskis. 
Spausdinama Ados Karvelytės 
ir Daivos Karužaitės poezija. 
Daugiau vilčių teikia Karužaitė, 
kuri jau sugeba išvengti pigaus 
saldumo ir norimai pasakyti 
mi,'č,ai atranda gana originalų 
žod> ir vaizdą, kai tuo tarpu 
Karvelytė vis dar neiškopia iš 
jau seniai mūsų poezijos raido
je nubyrėjusių banalybių, gal 
tik “Susimąstymas”, “Orchidė
joms žydint” ir “širdies daina” 
šiek tiek artėja prie poezijos 
normų.

Aktualūs ir įdomūs dar ir šie 
“Laiškų Lietuviams” skyriai: 
Šeima, Jaunimas, Idėjos ir žmo
nės, Rūpimieji klausimai, Gim
tasis žodis, Knygos.

I

I

Pravažiuoja šarvuotų automo
bilių kolona, ir akimirką karo 
nuotaika, kaip juodas debesys, 
vėl atbunda. Bet tai tik minutę... 
ir pradingsta. Žmonės nekreipia 
dėmesio į tamsiai žalias, plienines 
pabaisas.

Vakare mieste jau liepsnoja ne
ono šviesos ir kviečia praeivius į 
barus ir užkandines. Minia 
linksmai juda, ieškodama pramo
gų. Tačiau miesto pakraščiuose 
sargybų patruliai uždaro kelius, 
ir miestas 
nuo miškų 
vio minios 

t_______ ________ ,z .. _______  naktin tas
Jungtinių Valstybių ambasada, tėti, 
kuri tartum baltas sostas su savo 
labai aukštomis sienomis. Kiek 
atokiau Vietnamo Prezidento rū
mai.

Tie rūmai užbaigia platų bul
varą. Čia pat ant šaligatvio sku
būs pardavėjai pardavinėja juodo
sios rinkos produktus. Pinigų spe
kuliantai skersgatvių kampuose 

I siūlosi keisti dolerius arba specia
lias karo monetas į piastrus. Čia 
gatvės gyvenimas tiesiog verda.

Uoste jūros laivai juodais dū
mais pripildo Saigono upės erd
vę, ir visos pakrantės kvepia sa
votiškai derlingu uosto kvapu: 
žuvies ir pūvančių pakrančių žo
lių. Smulkūs ir labai nudegę žve
jai stumia savo menkus laivelius 
išilgai krantinės, ieškodami geres
nio žuvų derliaus.

— Ar kapitonas 
giau arbatos?

Jo veidas puikiai 
balta uniforma apvedžiota auksi
niais, blizgančiais apsiuvimais. Jo 
judesiai švelnūs, ranka tvirtai pi
la verdančią arbatą j trapų puo
duką iš sidabrinio arbatininko.

Aš dėkoju. Aš stebiu, kaip jis 
paima užkandžio liekanas vienu 
suderintu mostu ir skubiai pra
nyksta didelio Coninental viešbu
čio patalpų tamsoj...

Saigono miestas domina savo 
įvairumu. Čia masyvi Amerikos

norėtų dau-

nuskustas ir

atsitveria nuo laukų, 
ir kaimo. Bet šaligat- 
nemažėja. Tik visai 
skruzdėlynas ima re-

Šaligatvio visai paryžietiškoje

►
VVAGNEE & SONS

Typevvriters — Adding Alac.hines — 
Checkwrite<rs

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

Virš 50 m. patikimas patarnavimas 
NAUJOJE VIETOJE

5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9015

kavinėje aš ir mano pažįstama i — Kojomis judinamųjų dvi- 
slaugė baigiame savo Gin’n To-. račių išradėjas buvo prancūzas 
nic. Paslaugus padavėjas mus iš- Le Siviac, kuris savo sukons- 
lydi. Saulė spindi jo žiede. Su truotą dviratį 1780 m. pavadi- 
plačiu šypsniu jis ima pinigą. ; no “celeiftre”.

WARREN HEATING COMPANY
24 vai. deglntuvų ir alyvos prista

tymo patarnavimas. Išvalymas už 
specialias rudens kainas.

Nemokami apskaičiavimai krosnių 1 
ir boilerių {taisymui.
AL Wojnarowski, Prop., 4056 W. 
26111 St., Chicatfo, III. Ph. 762-8420 

or 762-8621

Nuo 
1914 Mėty

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų • 
paskolų reikalus visus mū
sų apylinkes. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000.00

Jll
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS (002

PHONEi 2S4-447S

5%
Ali accounts i 
Passbook Savings 
pounded daily — 

paid ąuarterly.

COin-
il!kiij;U>

6%
2 Tears Savings 

Certificates
(Minimum $5,000)

■ffl

dalimi pasisekė. Apysaka visai 
vertai buvo premijuota jaunimo 
literatūros konkurse 1969 m. 
Knygoje pasakojama apie pen
kiolikmečio jaunuolio Arūno ir 
jo sesers Gailės nuotykius di
džiulio Amerikos miesto prie
miestyje. Apysakos veiksmas la
bai greitas, įvykiai sukelia įtam
pą, kuri iki pat paskutinio pusla
pio skaitytojo dėmesį išlaikys. 
Aplinka, kurioje šios apysakos 
veikėjams tenka gyventi, yra pa
žįstama kiekvienam didmiesčio 
vaikui ar paaugliui, todėl ir to 
amžiaus skaitytojams jų proble
mos ir jų nuotykiai šioje knygoje 
bus suprantami, savi, įdomūs.

• ATEITIS, 1970 m. rugsėjo 
mėn. Nr. 7. Lietuvių katalikiško
jo jaunimo žurnalas. Vyr. re
daktorius Jonas šoliūnas, 6641 
S. Albany Avė., Chiacgo, Illinois 
60629. Administruoja Juozas Po- 
likaitis, 7235 S. Sacramento 
Avė., Chicago, UI. 60629. Pre
numerata metams JAV ir Kana
doje $5.00. Susipažinimui prenu
merata $3.00, garbės prenume
rata $10.00, kitur laisvajame pa
sauly $3.00.

Čia minimas “Ateities” žurna
lo numeris, ryšium su Ateiiinin- 
kijos 60 metų sukaktimi ir su 
aštuntuoju jubiliejiniu kongresu, 
įvykusiu Chicagoje rugsėjo 4-7 
d., yra žymiai padidintas — 64 
psl. Vedamasis akcentuoja kaip 
tik “Ateities” žurnalo šiandieni
nę situaciją bendradarbių ir fi
nansų prasme. Po to seka kong
resiniai ir jubiliejiniai sveikini
mai: Atei'ininkų Federacijos va
do prof. Justino Pikūno, Ateiti
ninkų Federacijos tarybos pirm. 
Stasio Barzduko, Moksleivių A- 
teirininkų sąjungos valdybos, 
Studentų ateitininkų sendraugių 
sąjungos.

[te, Rimu Laniausku, Petru San- 
davičium — savo puslapius pa- 
puošdama dar ir jų darbų nuo
traukomis.

“Anykščių šilelio” išleisto anglų kal
ba, viršelis.

• Antanas Baranauskas, 
THE FOREST OF ANYKŠ
ČIAI. (Anykščių šilelis). Lietu
viškas tekstas su anglišku ver
timu. Ver.ė Nadas Rastenis. 
Redagavo ir įvadą parašė J. li
ninis. Antroji laida. Išleido 
“Lietuvių Dienos”, 1970, 4364 
Sunset Blvd., Hollywood, Ca. 
9GO29. 64 psl. Minkštais virše
liais kaina $3.00, kietais — $4.00 
Iliustruotas J. Kuzminskio rai
žiniais.

A. Baranauskas yra žymiau
sias XIX a. lietuvių poetas. Sa
vo kūriniu “Anykščių šilelis” jis 
pasistatė sau amžiną paminklą. 
Firmą kartą poema išspausdin
ta 1860 ir 1861 m. L. Ivinskio 
kalendoriuose. Iki šiol Lietuvo
je ir užsieniuose yra jo pasirodę 
daugiau kaip 10 laidų. Jis iš
verstas į lenkų, latvių, rusų, vo-

• LITERATŪRA, XII (I). 
Lietuvos aukštųjų mokyklų 
mokslo darbai. Išleido “Minties” 
leidykla 1970 m., 176 psl., Vil
niuje. “Literatūros” tomai čia 
leidžiami pakaitomis lietuvių li
teratūrai, rusų literatūrai, anti
kinei - užsienio literatūrai, čia 
minimas sąsiuvinis kaip tik ir 
skirtas lietuvių literatūrai. Jo 
redakcinė kolegija: G. Adomai
tis, P. Česnulevičiūtė, Z. Slaviū
nas ir K. Umbrasas. Rašytojo 
kan. Juozo Tumo - Vaižganto 
šimtųjų gimimo metinių proga 
skelbiama nemažai atsiminimų 
apie Vaižganto dienas, jam vi
karaujant įvairiose parapijose ir 
profesoriaujant universitete.Ire
na Jurgaitienė rašo apie Mairo
nio “Pavasario balsų” poetinio 
žodyno struktūrą. Iš straipsnio 

1 .sužinome, sakysim, tokius savo
tiškai įdomius dalykus, kad 
Maironio “Pavasario balsuos” 
labiausiai pasikartojantis daik
tavardis yra širdis — ji sumini
ma net 94 kartus; po to jau ei
na žemė — 56 kartus, žmogus 
—r 54 kartus, krūtinė — 51 ir 
t. t. Labiausiai Maironio mėgda
mi būdvardžiai “Pavasario bal
suos” yra šie: brangus yra ran
damas 39 kartus, gražus — 37, 1 
jaunas — 37, senas — 25, liūd- Į1 
nas — 24, žalias — 22 ir L t. 
Iš veiksmažodžių Maironio mė- I 
giamiausi “Pavasario balsuos” 
yra: būti — 52 kartus, mylėti 
— 26, nešti — 24, eiti — 23, 
norėti — 23 ir t. t. šiame “Lite
ratūros” tome yra apsčiai ir 
daugiau medžiagos, liečiančios 
senąją ir naująją mūsų literatū
rą bei jos studijinius veikalus. 
Žinoma, apie išeivijos literatūrą 
nė žodelio.

SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ 
Specialiai 
šventėms

Giliai psichologinis, o taipgi kiečių kalbas. Vertimas anglų 
ateitininkams tiesiog programi-i 
nis Federacijos vado prof. Jus
tino Pikūno straipsnis “Inteli
gentas ir jo uždaviniai”. Pasiro
do, kad Europos ateitininkai su 
savo kongresu Naująjį Pasaulį 
aplenkė — jie jubiliejinin savo 
kongresan Bad Woerishofene 
(Vokietijoje) jau buvo susirin

kalba drauge su lietuvišku teks
tu pasirodė 1956 metais, ši laida 
jma visokeriopai pataisyta, pri
dėtas stambus įvadinis J. Tini
mo parašytas straipsnis. N. 
Rastenis yra žinomas lietuvių 
klasikinės literatūros vertėjas į 
anglų kalbą — jis, šalia dauge
lio smulkių eilėraščių, yra išver-

kę S. m. gegužės mėn. 16-17 d. tęs ir K. Donelaičio “Metus”. 
Naujoje “Ateityje” ir pateikia-1 “Anykščių šilelio” vertimas yra

• Vanda Frankienė - Vaitke
vičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKE
LIS. Pasaka mažiesiems. Ilius
travo ir viršelį piešė Jūratė Ei- 
dukaitė. Išleido Kazys Vaitkevi
čius. Knyga didelio formato, 24 
psl., spausdinta dviem spalvom, 
kiekvienas puslapis papuoštas 
taipgi ir piešiniu. Leidinio kaina 
$1.50, gaunamas “Drauge”.

“Šokoladinis kiškelis” yra tik
rai labai graži dovanėlė ma
žajam skaitytojui lietuviukui. 
Ir tekstas ir piešiniai čia jam 
bus lengvai suprantami ir pergy
venami. Tokių knygelių mums 
labai reikėtų ir daugiau.

PILNAI APMOKĖTA
Gavėjas nieko nemoka.
FESTIVAL $35.50
4 % s v. kvietinių miltų, 214 
sv. ryžių, 2*4 sv. cukraus, 
1 sv. marmalado, 1 sv. ma
karonų, 1 gabalas šokolado,
1 maišelis vaisinių saldainių, 
% sv. Salami, 1 sv. maišytų 
vaisių, 100 g. Nescafe, 2 
maišeliai pudingo miltelių, 
21/į sv. av žinių dribsnių, 
2>4 sv. m"nu kruopų.
10 SKARELIŲ $46.80
5 vilnonės skarelės su dide
lėm ar mažom gėlėm arba ' 
turkiškais raštais ir 5 šilki
nės skarelės, visų spalvų. 
Siunčiant oro paštu pridėkite 
dar $8.50.
VTRTINGIAUSIA DOVANA, 
KURIĄ GALITE SIŲSTI SA
VO GIMINĖMS
DIRBTINO KAILIO PALTAI 
Fantastiška vertybė — Di- 
dž:ausias pasirinkimas Minko 
išdirbimo (paprasti ar dry
žuoti), persiškų kailių ar 
“Moutoin”.
PILNA KAINA TIK $99.00 
COMBINATION SPECIAL — 

$126.00
3 jardai medžiagos vyriškam 
žieminiam paltui, 100% vil
nos, 3 jardai medžiagos mo
teriškam žieminiam paltui, 
100% vilnos, 314 jardo me
džiagos vyriškai eilutei, 100% 
vilnos, 3 jardai medžiagos 
žieminei moteriškai suknelei, 
100% vilnos, 2 paklodės (dvi
gubo dydžio), 2 užvalkalai 
pagalvėms, 6 turkiški rankš- 
luoščiai.
Daug kitų daiktų specialiai 
šventėms.
Reikalaukite mūsų nemo
kamo katalogo su iliustracijo
mis.

UŽSAKYKITE DABAR 
Užsakykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street
New York, N. Y. 10010

REIKALAUKITE MOŠŲ NE
MOKAMO N AUTO KATALO
GO SU ILIUSTRACIJOMIS.

PETE'S^AUtFREPAIR^
Taisoma — Motorai. automatinas 
transmisijos, stabdžiai. Generatoriai, 
starteriai. Motnr Tune-up. Ir kiti 
pataisymai. PETRAS PTfiNYS, 
6211—15 S. Damen Avė. Tel. 
3988.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING SPAC.E

■■■■

5.''
Mokamas už Vienų Me
tų Gertificatų sąskaitas 

Minimum $.5,000.00

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

PIRMAD. ir KETVIRTAD............ 9 v. r. iki 9 v. v.
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD.................. 9 v. r. iki 5 v. v.

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

■■■
Naujus aukštas lUvi- 
Ul'IKlllH niokninaH už 
Investavimo sąskaitas.

MARQUE1TE PROTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

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

3314 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

I Telef. PRospeet 6-8998

I ROOSEVELT PICTURE 

FRAME COMPANY
Manufacturers

I
Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai—pritai kintni paveikslams 
ir skelbimams rėmai—metalu 

aplieti rėmai.
2400 So. Oakley Avė., Chicago 

Tel. Virginia 7-7258 - 59

LIETUVIŠKAS RESTORANAS,, kuriame 
GAMINAMI LIETUVIŠKI VALGIAI.

Atdara nuo 6-tos valandos ryto iki 8-tos 
valandos vakaro.

Pirmadieniais uždaryta

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

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirink*mą 
visų modemiškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
k*tų namams reikmenų.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki 6:30 vai. po pietų.

f
PAPIGINTA KAINA
UŽSAKYKITE DRAUGĄ 

JAUNIMUI

%

Reikia visomis išgalėmis stengtis pratinti mūsų jaunimą 
skaityti lietuvišką spaudą. Mūsų dienraščio administracija 
nori Jums šiame svarbiame reikale nuoširdžia padėti.

Jeigu Jūs prenumeruojate “Draugą”, o Jūsų vaikai gy
vena skyrium ir lanko mokyklą svetimoje aplinkumoje, Jūs 
galite jiems užsakyti šio lietuviško dienraščio antrąją prenu
meratą atskirai, papiginta kaina, gaudami visą trečdalį nuo
laidos nuo pilnos prenumerątos kainos.

Ir jaunavedžiams galite užsakyti “Draugą” tomis pačio
mis sąlygomis — papiginta kaina. Jūsų sūnūs ir dukros, gy
vendami Jtisų namuose, gal skaitė lietuvišką dienraštį. Pra- 
tęskite šią gražią tradiciją ir jiems atskirą šeimą sukūrus.

Visais atvejais pasinaudokite teikiama ^trečdalio nuo
laida.

Veikime drauge, kad mūsų jaunimas skaitytų lietuvišką 
dienraštį “Draugą”!

“Draugo” administracija
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• Lietuviškoji grafika parodo- buvo portugalų kilmės, žinomos 
se. Gabijos leidykla, pradėjusi 
lietuvių dailininkų grafikos dar-

' bų parodų seriją pereitą pavasa
rį New Yorke ir Baltimorėje, 
naują sezoną atidarė rugsėjo 19- 
20 d.d. Bostėne. Paroda buvo su
ruošta LTS-gos Namuose ir su- 
tapdinta su kultūrinių subatva-1 
karių dvyliktojo sezono pradžia. į 
Parodos atidaryman atėjo dau- i 
giau kaip 120 svečių, kuriems 
apie grafiką ir parodoje daly- 

e vaujančius dailininkus kalbėjo 
dail. Viktoras Vizgirda.

Savo grafikos kūrinius šioje 
parodoje buvo išstatę šie daili
ninkai: Vyt. Ignas (JAV), Vyt. 
K. Jonynas (JAV), Alf. Krivic- 

’ kas (Vokietija), Vacį. Ratas 
(Australija), Žibuntas Mikšys 
(Prancūzija), Juozas Sodaitis 
(JAV), Alg. Šimkūnas (Austra
lija), Tel. Valius (Kanada) ir 
Romas Viesulas (Italija). Bosto
niečiai šią parodą priėmė labai 
šiltai, domėjosi išstatytais dar
bais ir jų daugiau kaip trisde
šimt įsigijo papuošti savo na
mams. Pastebėtina taip pat, kad 
šią grafikos parodą aplankė ir 
latvių kultūrinių organizacijų at
stovai ir užprašė sausio mėn. ją 
parodyti latvių visuomenei. Ga
bijos leidyklos sav. Juozas So
daitis pažadėjo šią parodą, papil
dytą dar ir kitais stipriaisiais lie
tuvių dailininkais, atvežti į Bos
toną. Yra vedami pasitarimai lie
tuvių grafiką parodyti ir ameri
kiečių visuomenei.

Susidomėjimas šia grupine 
grafikos darbų paroda didėja, 
ir jau yra sutarta šią parodą 
eksponuoti Philadelphijoje (Li- 
berty Federal Savings Banko pa
talpose, 202 N. Broad St.) spa
lio 3-4 d.d., Detroite (Lietuvių 
Namuose) spalio 10-11 d.d. ir 
Clevelande (Nauj. Parapijos sa
lėje) lapkričio 28-29 d. d. (ss)
• Dviejų rašytojų mirtys. Rug- 

. sėjo mėn. 26 d. Lucarno mieste, 
Šveicarijoje, mirė žinomas vo
kiečių rašytojas Erich Maria Re- 
marųue. Pasaulinio garso jis 
ypač įgijo laikotarpyje tarp 
dviejų pasaulinių karų. Rašyto
jas mirė, sulaukęs 72 metų am
žiaus. Literatūros pasaulin jisai 
atėjo kaip garsenybė pačiu pir
muoju savo romanu “Vakarų 
fronte nieko naujo”. Pats, kaip 
kareivis, pergyvenęs Prancūzi
jos fronte atkaklius mūšius ir 
buvęs net penkis kartus sužeis
tas, savo romane tas apkasų die
nas Remarųue ir vaizduoja. Ro
manas tuoj pat buvo išverstas į 
kone visas literatūrines pasaulio 
kalbas, buvo susuktas ir "Vaka
ru fronte nieko naujo” filmas, 
taipgi tuoj pat aplėkęs visą pa
saulį. Romanas savo tema ir sa
vo išvadomis buvo giliai pacifis
tinės dvasios, todėl revanšui be-

* siruošiančioje Vokietijoje greit 
buvo uždraustas, ir pats auto
rius turėjo bėgti iš savo tėvynės 
Vokietijos.

Po garsaus “Vakarų fronte 
nieko naujo” debiuto sekė vienas 
po kito nauji Remarąue roma
nai: “Kelias atgal”, “Trys drau
gai”, “Triumfo arka” ir kt. Nors 
šiomis vėlesnėmis knygomis ra
šytojas savo debiuto ir nepra
lenkė, bet vis tiek išsilaikė pa
saulinio dėmesio vertų 
būry.

Lietuvių kalbon yra 
“Vakarų fronte nieko
“Kelias atgal”, “Trys draugai” 
ir kt.

trilogijos “U.S.A.” ir kitų įvai
rių 30 knygų autorius. Dos 
Passos buvo vienas iš reikšmin
giausių amerikiečių prozininkų 
praėjusiame tarpkario laikotar-

Erich Mana Reinargue

John Dos Passos

py. Savo raštuose autorius 
pagaili gana tirštos kritikos a- 

i merikietiškojo gyvenimo būdui, 
[kurį laiką net galvojęs, kad ko- 
I munizmas galėtų būti didžioji 
I pasaulio viltis. Bet vėliau rašy- 
I tojas pats prisipažino, kad ši jo 
svajonė visai dingo, kai turėjo 

I progos susipažinti su komunistų 
darbais Ispanijoje pilietinio karo 
metais.
• Aštuoniolikto šimtmečio ita

lų tapybos paroda Chicagos me
no institute. Parodon sutelkti 
ne vien paveikslai Amerikos mu
ziejų, bet atvežta ir iš Europos. 
Tai nepaprastai gražiai sureng
ta, išplanuota ir iki detalių iš
baigta ano įdomaus italų laiko
tarpio tapybos paroda. Tai lai
kotarpis, kuriame rococo manie
ra pasiekė aukščiausią laipsnį gyvenąs apatiniame bute, 
ir kuriame jau pasirodė pirmieji i — Bet pasakyk man, tamsta, 
romantizmo daigai. Parodoje kaip gi jūs arklius Aukštyn 
išstatyta apie 100 paveikslų užvedėte?

ne-

80-ties dailininkų. Chicagos Me
no institute paroda vyks iki lap
kričio 1 d., o po to bus perkelta 
į Minneapolio ir Toledo muzie
jus.
• Patikslinimas. Rugsėjo mėn. 

19 d. “Draugo” kultūriniame 
priede VI. Rmjs, recenzuodamas 
Lietuvoje išleistą Vinco S.onio

j poezijos rinktinę “Lyrika”, už
simena, kad knygoje nėra žino
mo jo eilėraščio “Gražių daine
lių daug girdėjau”. Tačiau šio
mis dienomis mūsų redakciją 
pasiekęs tos knygos egzemplio
rius rodo, kad šis populiarusis, 
daina virtęs Vinco Stonio — kan. 
K. Žitkaus eilėraštis .rinktinėn 
yra visas įdėtas.
• Kiek metų Lietuvoje rengia

mos dainų šventės? Tai klausi
mas, dėl kurio ir dabar okup. 
Lietuvoje nesutariama. Vilniuje 
išleistoje mažojoje “Tarybinėje

Į enciklopedijoje” nurodyta, kad 
pirmoji “Lietuvos dainų šventė” 
įvykusi 1895 m., Vydūno inicia
tyva ant Rambyno kalno. Dabar 
tai paneigiama, nes toje šventė- 

Ije, nors joje dalyvavo lietuviai, 
I bet, iš esmės, tai buvo pirmasis 
lietuvių choro koncertas Mažo
joje Lietuvoje.

Daugiau duomenų randama 
Vilniuje išleistoje Vyt. Jakelai- 
čio knygoje “Lietuvos dainų 
šventės”, kurioje pažymėta, jog 
pirmoji Lietuvos dainų diena į- 
vykusi 1924 metais, Kaune, rug
piūčio 23 d. Anuomet dainų 
šventėje dalyvavo apie 3,000 dai
nininkų, dirigavo J. Naujalis, St. 
Šimkus ir kt. Tuo būdu, dainų 
šventės Lietuvoje, priimant dė
mesin 1924 metų datą, rengia
mos tik XX amžiuje. (Elta)

• Ok. Lietuvoj išleistoj mono
grafijoj ‘Lietuvos dainų šventės’ 
(255 psl.) autorius Vyt. Jakelai- 
tis apžvelgia chorinio dainavimo 
raidą Lietuvoje nuo pirmųjų pa
saulietinių chorų įsisteigimo Til 
žėje XIX am.

• Lietuvoje išleista knyga, ku
ri turėtų sudominti filologus. Tai 
Ch. Lemcheno “Lietuvių kalbos 
įtaka Lietuvos žydų tarmei”.

• Kaunietis menininkas Pra
nas Peleckis per penkiolika metų 
išdrožė iš medžio apie penkis 
tūkstančius darbų. Jis Kaune šią 
vasarą buvo surengęs “persona
linę” parodą.

• Keli Kauno mokslininkai da
lyvavo š. m. rugpiūčio mėn. Pra
hoje įvykusiame septintame 
tarpt, neuropsichofarmakologų 
kongrese.

I
ARKLIAI IR BALTES

• — Mūsų bute vakar buvo 
mažas baliukas. Raitelių klubas 
šventė savo metinę šventę. Ar 
tamstoj netrukdėme?

— O, ne, ne, — tarė ponas,

rašytojų

išversta 
naujo”,

*
27 d. Bai imorėje 
m. Chicagoje gimęs

Giuseppe

prasikiša ir ekstravagan- 
net ligi vulgarumo. Ypač 
patiks nuostabūs drabu- 

kelvirtis šimto jų sukurta 
specialiai herojei Lili. Tačiau tokios 
scenos, kur pakaktų tuzino rožių,

Maria Crespl Koncertas
(Iš 18 amž. italų tapybos parodos Chicagos Meno institute)

Filmų įvairumai
STASĖ SEMĖNIENĖ

Prabangus filmas iš šnipų 
gyvenimo

Kaimyniniuose kino teatruose, ne 
miesto centre, debiutuojąs spalvo
tasis “Darling Lili” yra labai iš
taigingai pastatytas filmas iš I pa
sauk karo matakariška tema. Fil
mui nepasigailėta nei talento, nei 
lėšų. Talentas priklauso gabiajai 
Julie Andrews, o pinigai — gal per 
20 milijonų dolerių — Paramount 
bendrovės.

Turinys yra meilės instorija tarp 
populiarios anglų naktinio klubo 
dainininkės Lili Smith bei vokiečių 
šnipės Lili Schmidt (Julie Andrevvs 
yra toji dvilypė asmenybė) ir jau
no britų aviatoriaus maj. Larrabee 
(Roęk Hudson).

Šnipės tikslas — išgauti iš majo
ro informacijas, nes jis yra alian- 
tų oro eskadrilės 
turinio dalis yra 
šnipų “arkliukas” 
pė, pagaliau, turi
vo profesiją, ar vyrą. Beveik pusant
ros valandos praeina, kol gražioji 
Lili nusprendžia, ar jos 
priklauso kaizeriui, ar 
majorui.

Visi filmo šviesesni ir 
momentai priklauso Julie
Nors ji ir yra centrinė figūra per 
beveik visą filmą, tačiau neatsiras 
nė vieno, kam nusibostų jos tyras 
balsas ir tikrai žavi vaidyba. Tik ir 
norisi linkėti, kad jai vis kuo dau
giau duotų progų dainuoti. Jei jau 
norima būtų surasti kokį priekaiš
tą, tai minėtina, kad jos dramatiš
koji valdyba retkarčiais yra perdaug 
tobula ir flirtuojanti su neproduk- 
tingumu.

Blake Edwards (gyvenime And- 
rews vyras) yra gerai žinomas rašy
tojas ir pirmos rūšies komedijos re
žisierius. Tačiau šį sykį jis pavarto-

ja daug nenaudingų, pasenusių ir 
atsibodusių triukų. Pvz., parodo
mi detektyvai, nuslenkantieji ir nu- 
krentantieji nuo stogo lietaus metu. 
Ir nebesusigaudo žiūrovas, ar tai 
burleskinė komedija, ar satyra, ar

ėiiliiihiiliiiiiliilliihiiiliniiito. .

RADIO PROGRAMA

vadus. Likusioji 
laiko nudėvėtas 
— moteris šni- 
pasirinkti ar sa-

lojalumas 
drąsiajam

įdomesni 
Andrews.

Seniausia Lietuvių Radio Pi 
grama Naujo) Anglijo,, iš storiu 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek 
tnadieniais nuo l:0o iki 1.30 va< 
po pietų perduodama vėliausi, 
pasaulinių žinių santrauka ir ko 
mentara. iuuzikk dainos a Mar 
iutės pasaka. rrogramą vedi 
Steponas J. Minkus. Biznio reiki* 
iis kreiptis į. Baltic ^'iorlsto 

gėlių bei dovanų krautuve. 502 t. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Te. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas <> 
fienračtis Draugas.

'Illlllllll'llllllllllllllllllllllllllllllillllllllll

kas kitai
Visi filmo charakteriai parodyti 

tokie geri-geručiai, kad net darosi 
koktu. O pati geriausia — tai Lili! 
Kadangi filmas skiriamas visiems 
(G), tai auklėjimo atžvilgiu gal ir 
nėra bloga, bet jau kiek turi meni
nės vertės, tai kitas klausimas.

Taipgi 
tiškumas 
moterims 
žiai, per

o jų prikrauta tūkstantis, arba vėl 
panaudojimas šimto statistų, kur ir 
dešimties užtektų — tai tik berei
kalingas švaistymasis gausa.

Šitokiame brangiame pastatyme 
yra ir gerų momentų. I pasauk ka
ro lakūnų kovos ore tikrai nuosta
biai tikroviškos. Taipgi įdomu ir vėl 
pamatyti Raudonojo Barono tri- 
spamy senovišką lėktuvą. Ar Pa- 
r amount bendrovė tik nepavartojo 
jo pakartotinai pasiskolinusi iš savo 
anksčiau pastayto filmo “Mėlynasis 
Max”.

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perką pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
i. LIEPONIS

CENTER, INC.
So. Western PR 8*5875
nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
Sekmadieniais uždaryta.

FURNITURE
Marqueite Pk., 6211

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
9 iki 6 vai. vakaro.

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
L ad o t u v i u Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios
4330 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas YArds 7-1741-2

FUNERAL HOME

Ką tik išėjo is spaudos

HERMANNO SUDERMANNO

PETKUS

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Paritinę Fociittf—

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubllc 7-8600

novelių rinkinys

Lietuvių apysakos
Pirmoji šio rinkinio novelė: 

“Kelionė į Tilžę” yra mums įdo
mi ne tik savo lietuvišku kolo
ritu, bet kartu yra vienas la
biausiai intriguojančių pasako
jimų literatūroje.

“Lietuvių apysakas” išvertė 
V. Volertas, knygai aplanką 
padarė Marija Ambrozaitienė. 
Lietuvių apysakų kaina yra 
$3.00. Knyga gaunama DRAU
GE ir pas platintojus.

MARQUETTE FUNERAL HOME
— tėvas ir sūnus —

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 Wesi 7lst St. Telef. GRovehiil 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

I n i n k o

VASAITIS - BUTKUS
1440 S. 50th Avė., Cicero, III., Tei. OL 2-1003

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. Lituanica Avė. Tel. Y Arda 7-3401

PETRAS BIELIŪNAS
43t« S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572

Povilas j. ridikas
3354 So. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd Place Tel. Vlrginia 7-6672

GĖLES
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

Ir kitokioms progoms 
GU2AUSKŲ 

Beverly Hills Gėlinyčia
2443 W. <13rd Street, Chicago, Illinois 

TEL. PR 8-0833 — PR 8-0834

tuVe pigiau mokėki* 
ž apdraudę nuo ugnlea lr automo 
lito pa*

F R A N K Z A P 0 L I S
.8208 K Wesl 05th Straet 

Chicago, Ullnola 
l'el. GA 4-8H54 ir GR <1-43311

Rugsėjo
mirė 1896
amerikiečių romanistas Roderi-1 ju0ias Sodaitiu Mergaitė su paukščiais (lino raižinys)
go John Dos Passos. Rašytojas I Iš leidyklos Gabijos kilnojamos mūsų grafikų parodos

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. N ELSO N

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
DIDŽIAUSIAS PAMINKLŲ PLANŲ 
PASIRINKIMAS VISAME MIESTE

Telef. — CEdarcrest 3-633F

|

C3K3KZ^' H
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Naria
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REDAGUOJA DR. S. ALICNAS

Dr. S. Aliūnas

Idėjos seniau ir dabar

Lapams krintant Atskleisi k’aida

Rudenėjant kartais ateina viso
kiausių minčių, žmogus lapams 
krintant pagalvoji — kokia 
trumpa vasarėlė. Taip ir prisi
meni kokį Cape Codą ir Union 
Pierą, kur nugarą saulė, lyg ko
kia dulcinėja, tepalais gražiai ru
dino, o vanduo šaldė, kad šiais 
kautynių laikais kovos geismas 
mažiau pultų. Ir pagalvojus apie

l

i

Lietuvių žurnalistų “Pranešė- 
i juje” nr. 5 poetė J. Narūne eiliuo-

darni, kitus į nepatogią padėtį 
stato. Taip pat tų niekšų fronti
ninkų eilėse labai daug visokių 
dipluomuotų, daugiau negu ket-...------ -- tatpiuomuorų, aaugiau negu Kei-

visa tai, žmogus, manai, kaip čia, vj^js Jjmto daktarų, tai irgi reik- 
galėtum geriau įsiamžinti, nes ir ( 
lapai nukrinta ir nugara įrudė- ’ 
jusi vėl nusišeria ir įgauna liūd
nai baltą spalvą. Taigi mes ma
nome, kad geriausias žmogaus į- 
amžinimas yra nebijoti, kad ta
ve pagarbintų koks nors humoro 
laikraštis arba kokioj komedijoj 
aprašytų.

Neseniai Chicagoje paklaustas, 
akt. Vitalis Žukauskas lyg ir ne
drįso pasakyti, ką lietuviai galvo
ja apie humorą. O manytume, 
kad lietuviai galvoja, jog humo
ras negali žmogaus įamžinti. Bet 
dramatugas Landsbergis ir Kai
rys gavo premijas už komedijas, 
kuriose, reikia manyti, nėra už
miršti mūsų tautiečiai. Kad ge
riausias įsiamžinimas linksma 
forma, matyti ir iš Gogolio raštų. 
Kas ten beprisimena visokius ru
siškuosius grafus ir kunigaikščius, 
bet visi prisimena Gogolio “Mi
rusiųjų sielų” herojus pliuškinus 
ir kitus šaunius piliečius.

Taigi rudenėjant stenkitės įsi
amžinti, taip veikti ir stengtis, 
kad patektumėte, jei jau ne į Vi- 
talio repertuarą ar Kairio ir 
Landsbergio dramas, tai bent jau 
į Spyglius ar į kokį “Dirvos” “Po
grindį”, kuris, taip sakant, šį 
įamžinimo darbą gana neblogai 
atlieka.

Rudenėjant kviečiame visus 
neliūdėti, bet veikti. O yra žino
ma, kad didžitusia veikla yra ak
tyvus kito pastangų griovimas. 
Jeigu koks nors veiksnys ką dir-1 
ba, tai būtinai jam per galvą už
duok, o jei jau koks Lietuvių 
bendruomenės žmogus ką sugal-1 
vojo, tai būtinai jį apšauki, jei! 
jau ne visai išdaviku tai šiaip jau I Tegul moterys išeina visa ar- 
padoriu kenkėju. Jeigu jau nesu- į mija: motinos ir dukterys, žmo- 
galvoji ką plūsti, tai keik fronti-1 nos *r senmergės. Visos iš dūmo, 
ninkus, šie niekšai vis per viešus Jū pabūgs mūsų priešai, 
ar slaptus balsavimus į val
džią patenka. Be to, jie nenau
dėliai mėgsta pinigą aukoti, tai 
irgi kenksminga, nes, taip auko-

tų juos paspausti, kad jie tų sa
vo diplomų atsižadėtų, tikriausia 
j:e juos užgrobė. Tiesa, neseniai 
drebėjo žemė Californijoje, be a- 
bejo, tai irgi niekšų frontinin
kų darbas, nes kas gi kitas, jei ne 
frontininkai, gali žemę pajudinti

Taigi mes čia nurodėme keletą i 
klasikinių keikimo pavyzdžių, 
jeigu jau kas nesugalvoja naujes
nių, o veikiant labai daug gali
mumų įsiamžinti arba bent pa
sidaryti medžiagą kokiai nors 
komedijai ar šiaip jau linksmo nu
siteikimo raštui. Todėl rudenė
jant, lapams krintant ir graudu- Į 
liui užliejant, i 
bet laužkime apnuogėjusius sta- i 
garus dideliems ir nuostabiems • 
žygiams.

Rašto Brolužiai
Spiečias, ūžia!
Rytdienos ateitį lemia...
Širdyse virpa
Žodžiai Kudirkos:
“Vyrai, pajudinkime žemę!”

Gi mes anksčiau visi galvojo
me, kad eilutės:

Tik į darbą greičiau!
Tik mylėkim karščiau!
Tik, vyrai, pajųdinkim žemę! 

yra labiau Maironio negu Kudir
kos.

Sugyvenmai ir lovos
St. Barzdukas PLB c.v. pirm., 

uždarydamas Bendruomenės, 
spaudos ir radijo atstovų suvažia
vimą Tabor Farmoje, pareiškė, 
kad kalbėdamasis su Vliko vice- 
pirm. J. Audėnu ir gyvendamas 
dvi dienas viename kambaryje, 
netgi miegodamas toje pačioje lo-Halll II KldUUU- . .. . .y «1 1

nenusiminkime, ^e’. tur?ęs Progos gerai lžs,kal‘ 
nnneėiusius; sta-I be^Llr.Suderlntl nU0m0n5.S’ . .

Keli. ne ap e pasaulį, po kurios taip 
.:at gali, ja para yti įspūdžius.

Tad ir norėtųsi pasiūlyti, kad 
būsimų suvažiavimų rengėjai vi
sus dalyvius patalpintų viename 
kambaryje ir suguldytų vienoje 
lovoje. Tada išnyktų visokie nesu
tarimai ir būtų pasiekta nuomo
nių darnumo. Pi.

NUVERTINO LIETUVIŠKI 
KLUMPĘ

šoninio

Kovoj už moterį teises
Pradėjau prieiti išvados, kadl 

lietuvių vyrų veikla prieina logiš-' 
ką galą ir kad vadavimo vadžias 
ir vežėčias reikia atiduoti mote
rims, tegu jos vadavimo politiką 
minko, kaip jų motinos ir sene
lės minkė atuariečių tešlą. Gana 
joms kaip svirpliams, svirpti vien 
visuomeninio gyvenimo užkros
ny...

Jonas Aistis

— Gyvenimas moko, o žmo
gus užmoka.

LIETUVIŲ LIAUDIES MEDICINOS 
LIUDIJIMAS

Dr. J. Puzinas, Lietuvių Gy
dytojų Biuletenyje iškelia šias lie
tuvių liaudies gydymo savybes 
šlapumu. Daktaras teigia: “Šlapi
mą deda prie akių, į žaizdas, džio
vininkai ir kachektininkai geria 
šlapimą neatmieštą ir visaip at
mieštą. Susižeidus ar įsidrėskus 
— šlapinamas! į žaizdą, nes susi
laikąs kraujo bėgimas ar žaizdą 
pasidaranti gajesnė. Kosulingiem 
duodama virtų svogūnų, medaus 
ir šlapimo mišinio.Sergantieji dif- 
terija taip pat girdomi jų pačių 
šlapimu. I. Skliutauskas ir šioje 
liaudies medicinoje randa tam 
tikro racionalumo: šlapime nere
tai yra gana daug elektrolitų, fer- 
menty ir hormonų.

Taigi, jei sakoma, kad tas ar tas 
tulžį lieja, nereikia ant to labai 
pykti, nes, kaip matyti iš liau-1 
dies medicinos, dažniausiai 
žmogui ne kenkia, bet jį gydo.

Niekad lietuviui mūsų netrūko 
Didžių idėjų ir didžio proto, 
Dabar idėjos sesė temptais megztukais 
Idėjos brolį verčia iš koto.

Sako, veikimą mylim be galo 
Ir galim skirti mes daug jėgų.
Sako, netrūksta mums idealų, 
O tiktai trūksta mums pinigų.
Seniau tai draudė tėvai fokstrotą 
Šokti, nepaisant, nors kas ir kviečia, 
O dabar salėj po visą plotą
Trepsi ir vienas kito neliečia.

Ir seniau sakė, kur tik bebūsi, 
šokant žiūrėki dorovės turto, 
O dabar, šokant kokį vetusį, 
Šokėjai visą grieką išpurto.

Seniau negerti visada mokė 
Dabar konjaką stalan gabena,
Nes ne blaiviesiems, o tik pijokams 
Buvo stebuklas darytas Kanoj.
O viskas keičias, plaukia kaip rūkas, 
Nuneša laiką, kaip žiedus, vėjas, 
Ir šiandien sesė siaurais megztukais 
Ryškina šito amžiaus idėjas.

SEIMOS DISKUSIJOS
— Tu kai mane vedei netu

rėjai skuduro ant nugaros, 
šaukia žmona.

— Bet užtat dabar aš jau 
riu pakankamai, —atsako 
ras.

NELAIMĖ

DIALOGAS SU LIETUVIAIS
Prieš kiek laiko Br. Raila vedė telėjimas, maištaujančios tulžies 

dialogą su 
rašytoju, 
Juozu Baltušiu. Savo knygos 
“Parduotų vasarų” antrame to
me J.. Baltušis linksmai aiškina, 
kad, norint geresnio pokalbio, 
reikia nebijoti paskatinančių žo
delių, tik jokiu būdu ne kokių 
kitokių, bet lietuviškų. Ir čia pat 
duoda štai kokių pavyzdžių, jei
gu jų kam trūksta.

pavergtos Lietuvos visai idiotiškas sugurgimas, pliur- 
viešėjusiu Amerikoj, palų taškytojai, jie gali dvigubi 

netepti lįsti okupantui į užpakalį, 
propagandinis plepalas, degenera
to tyčiojimasis, idėjos eunuchas, 
haliucinacinuojantis krikdemas,

tu- 
vy-

Geležinkelio stoty susitinka du 
pažįstami:

— Kodėl toks nusiminęs?
— Dingo mano visas bagažas.
— Pavogė?
— Ne, atsikimšo butelis.

VAISTAI
Vaistų pardavėjas reklamuoja 

salėje vaistus sakydamas:
— Niekas dėl šių vaistų nenu- 

siskundė.
— Todėl, kad mirę nekalba,

— sušunka vienas iš salės.

Mintys prakalbų 
pagerinimui

— Velnias yra optimistas, gal- 
damas, kad jis gali žmones pada
ryti blogesnius.

— Po baliaus ir pasukos yra 
gėrimas.

— Meilė atima protą, bet ne 
visam laikui: po vedybų jį grą
žina.

—- Mes gyvename pasaulyje, 
kur vienas kvailys padaro daug 
kvailių, o vienas išminčius — tik 
nedaugelį išminčių.

Kupranugariai geria retai 
ne todėl, kad neturi pinigų.

— Vieni prasimuša kelią, o ki
ti prasilaižo.

— Nekaltas avinėlis tikrą vei
dą parodo tada, kai jam jau ne
reikalingos buvusių avinų pa
slaugos.

— Kritika visada būna griež
ta, principinga ir atvira, 
reikia minėti kaltininko 
dės.

— Senelis nėra senas
nas, kuris išmetamas pašiūrėn.

Dr. J. Adomavičius

kai ne- 
pavar-

patefo-

— Amerika nieko nekiša Į sa
vo virinimo katilą, kas pats į jį 
nelenda. J. Plačas

“Margučio” rad.

Barzdos galybė

DIALOGAS
Du lietuviai susiėję 
Bandė tartis be vertėjo.

Barzdos, yra didi gale!
Su barzda visad patogu, 

dieną, naktį, kiekviena proga, 
nieko patogesnio negalima ir geist 
barzda gali net batus šveisti 

nuseilinti mislijimai, dvasinis iš-j Taip jau yra, 
sikarstravimas, grandiozinė kvai- ■ dabar, vyrai, 

i lybė, degeneracijos pasikapsty- kiekvienas herojum gali būti, 
I mai, maskolinių kvislingų enka- mankštos reik truputį, 
vedistinis žmogpalaikis.

Vyt. Alanto pavyzdžiai

Kad dialoguose nebūtų nu
skriaustos moterys, šiais lygybių 
laikais, Vyt. Alantas savo naujoje 
knygoje “Nemunas plaukia per 
Atlantą” duoda taip pat gerų pa
vyzdžių:

“Šunbajorė, niekprotė, tulžienė, 
kreivaklišė, pikteiva, vištaprotė, 
kvakna, nevala, skretena, traila, 
kleketa, rėkia, suoslė, krioga, ne- 

Įtikša, skėtra, švankšlė”.

sikarstravimas, grandiozinė kvai- dabar, vyrai,

NEVERTA SKOLINTI
Maža mergaitė rodo katiną sa

vo draugei. Pastaroji sako:
— Koks mielas katinėlis.1 Pa

skolink jį man, nes mūsų namuo
se daug pelių.

— Ne. Tu geriau atnešk čia 
savo peles.

J. Baltušio pavyzdžiai

Skystaklyni tu, kiauračviki, 
nupeipėli tu nelaimingas, kačia- 
žindi, šunalupi, mėšlarausi tu, 
apdergtkulni, kad tu surugtum, 
kad tu sukeptum, skradžiai že
mę, kad prasmegtum, kad sušlei- 
vėtum, visus thkus sau dergtum, 
kad tau bamba1 išsiverstų, devy
nios čemeryčios griebtų, kulnai 
kad tau atsisuktų, pakinkliai su
sivytų, virtos bulvės kad nepra
rytum, kad sužvairėtum ir sušlei-j Tenka pasakyti, kad siūlomas 
vėtum, kad po mirties tau ožkos žodynas J. Baltušio ir V. Alanto 
kapą nutryptų. 'yra kiek klasiškesnis, besiremiąs

daugiau tautiniais podirviais, gi 
Br. Railos jau kiek modernesnių 

Dialogas su lietu- laimėjimų rezultatas. Tačiau šiaip

to- bijo nenukristi 
la metojui lai- 
Evans paskyrė

L'etuvis inžiiier'us, 
golfo tur jy e kur 
dotuvių di>erto ius 
taurę.

“Ant greta esančio 
minkštasuolio sėdi du vyrai. Jie 
kalbasi lietuviškai ir stebi kny- į 
gą skaitančią mergaitę. Jie apžiū- j 
ri berniunkiškai pakirptą jos plau
kų špkuoseną, šviesios suknutės j 
aukštai virš kelių apnuogintas, ap j 
valias kojas ir jos dėvimus, vė
liausios mados, labai jau nesko
ningus, beveik lietuviškas klum
pes primenančius batukus.”

S. Pranckūnas

MASKVOS TRAMVAJUJE

— Dieve mano! — pasigirdo 
vienišas sunkus atodūsis.

— O-och! — atsiduso kiti ke
leiviai. — Aš prašau jus, po
nai, nekalbėti apie politiką! — 
griežtai įspėjo konduktorius.

Br. Railos pavyzdžiai

Knygoje
viais” Br. Raila duoda tokių pa- ar taip, svarstybose, ar dialoguose 
vyzdžių: dvokalas, paplavos, pa- su lietuviais ir Railos žodynas yra 
šlemėkai, snargliavimas, liežuvie- gana apstus, ir tuo mūsų visuome
nes jovalas, vulgarus pliurpalas, negalėtų skųstis.
bliūdlaižiai, absurdų jovalas, 
spiaudalas, chamizmas iš vidurio 
miško, nepykantos kliedėjimai, 
piemeniškas liežuvio kaišiojimas, 
socialistinio realizmo antsnukis, 
prakalbų putos, suseilintos teori
jos, pašvinkusių kepenų bliurb-

KOKIA FRIV/'LO BCTI 
MOTERĮ??

“Moteris privalo būti gera 
šeimininkė, slaugė, mokytoja, 
penia ir gražuolė, kad sugebėtų

S ū o nesijuokti 
iš nes mo’anči1

Spygliuose buvo paskelbtas 
ko turinio eilėraštaitis:

Velniop visus mokslus, 
kunigų pamokslus. 
Kas iš prigimties protingas, 
tam, joks mokslas nereikalingas. 
Iš tų mokslų jokia nauda, 
Genijai be mokslų išauga.

Šį eilėraštį paskaitę “Naujie
nų” ponai labai pasipiktino, ma- |
nų” ponai labai pasipiktino, tvarkyti namus, gabiai auginti 
nes pajuokiami nesimoką jau- vaikus ir neprarasti savo vyro 
nuoliai.

Esą jei mpkysis, tai “Grandi-1 
nėlė” susitvers kaip Clevelan-1 
ir pradės tautinius šokius šokti. 
“Naujienos” priėmė rezoliuciją, I 
kad jaunimą versti mokytis yra 
kenksminga. Rezoliucija išspaus
dinta “Naujienose” rugsėjo 11 d. 
Jos autorius Stasys Juškėnas ją 
taip didingai, skoningai ir iškil
mingai užbaigia: “Iš viso keista ir 
nesuprantama, kaip toks avigal- 
viškai suredaguotas eilėraštukas 
galėjo tilpti kunigų redaguojama
me laikraštyje!”

dėmesio”.
Birutė Vindašienė,
“Laiškai Lietuviams”

Jeigu nebūtų rinkiminės kampani
jos, žmogus manytų, kad žemėj ne 
bėra šventųjų.

Artimiausiu metu
“Jau treji metai Šilutės rajono 

Stonaičių eiguvos gyventojai švie
čiasi balanom ir žibalinėm lem
pom. Nors elektros tinklai su
tvarkyti ir reikalingos pastotės se
niai sumontuotos, lemputės nede
ga, ir gana!

Gyventojai parašė ne vieną 
skundą laikraščiams. Net “Šluo
tai”. Iš visur gavo atsakymą, kad 
“artimiausiu metu...”

O ūkio elektrikai sukinėjasi 
juokdamiesi apie duris:

— Nereikėjo rašinėti skundų, 
būtume elektrą įvedę. Dabar be 
žiemos nieko nedarysime!

Savivaliautojus elektrikus rei
kia sudrausti. Artimiausiu me-

V. Bliūdžius
(Ir dar 43 parašai) 

Valstiečių Laikraštis”

giai mirė, bet, kad nuo sunkaus 
darbo išspaustas kaip citrinos žie
vė, neparašote. Dažnai darbinin
kas net paprasto stalo neturi pa
valgyti priešpiečiams. Sėdasi ant 
dėžių, purvinų grindų, kur kas 
išmano- Tokia yra Amerikos dar
bininko realyė. Tamsta turėtum 
žinoti, o ne svaičiotis žodžiu 
“Pasaulis” kaip pas amerikonus 
įprasta, sužaidė dvi vietinės beis
bolo komandos ir Pasaulio Čem
pionas”.

Spyglių redaktoriui teko dirbti 
visokiose skylėse, vienoj vietoj 
net “sandvičius” pavogdavo, ma
tyt kiti darbininkai badu mirė, o 
kad Amerikoje darbininkai badu 
miršta ir “Tiesa” rašė. Gi darbi
ninkai nors ir formanų plakami, 
vis tiek sako: “Ar iš miesto ar iš 
kaimo, visi nori overtaimo.”

— Niujorkiškis barasi: “Prieš 
kiek laiko parašiau, kad J. Mekui 
norėta kelti byla už tai, kad jis 
nuogybes demonstruoja. Ir žur
nalas “Time” apie tai rašė. Ko
dėl nespausdinate?” Tokių žinių 
mes per daug neskubame dėti, o 
dabar, jau nebėra reikalo, kada 
Mekas, puldamas poetą Nagi, 
apsinuogino taip, kad net V. 
Trumpa “Akiračiuose” nepajėgė 

į jo lapeliais užklostyti.

— Bogotos, Kolumbijos dienraš- išauklėtas San Facon ir Maskvo- 
tis “EI Espacio”, minint metines " 
nuo Čekoslovakijos užgrobimo, iš- 
tų partijos pareigūnų žmonos, ga- 
spausdino tokį linksmą kvietimą:

“Jo ekscelencija ambasadorius 
Nicolai Belous ir Lady Belous tu
ri garbę pakviesti jus į iškilmin
gą priėmimą (šokius), kuris į- 
vyks šio mėnesio 21 d. 9 vai. v. 
Rusijos ambasadoje (Carrera 4 
No 75-00) minint antrąsias meti
nes, kada garbingoji Sovietų ka
riuomenė l užėmė Čekoslovakiją; 
nežiūrint pasipriešinimo, sutik
to iš čekoslovakų pusės, kurie su 
basliais ir šluotomis atakavo mū
sų geriausius tankus ir patrankas 

Z ir mūsų nelaimei kai kurie iš tų 
h tankų ir patrankų buvo išvesti iš 
' rikiuotės.”

-1 N. B. “J paminėjimą nebus įlei- 
įdžiama tikrasis proletariatas iki 
14 vai. ryto. Tai daroma todėl, 
kad ponios, garbingųjų Komunis- 

' yZ lėtų pademonstruoti savo papuo- 
■^7 įšalus ir brangenybes be pavojaus 

jų netekti. Ceremonijų miesteris 
bus lordas Mamerto Vieira, gar- 

taraZujrUmoks?ui, “padeda "knygas dingas kavalierius, Kolumbijos 
nuginti nuo lentynos. > aukštosios visuomenės atstovas,

— Pažadai ir žagarėliai (chrus- 
tai) daromi tam, kad būtų lau
žomi. Jonathan Svvift

ŠEIMOS GALVA

Mažametis amerikietis vis 
duoda savo tėvui ramybės, prašy 
damas nupirkti jam automatinį 2 
pistoletą. Nebepakęsdamas tų pra j 
šymų, tėvas pagaliau griežtai sa
ko:

— Kol aš būsiu šeimos galva, 
tai automato tu negausi.

— Tėte, — sako vaikas, — kai 
aš turėsiu automatinį pistoletą, 
tai tu nebebūsi šeimos galva.

ne-

Kada kaubojiški sugebėj'mai pa-

v*

je;

— Geras žmogus, gaila, kad pa
vardės nepasirašė, rašo “Drau
gui” koks sunkus Amerikos darbi
ninko gyvenimas: “Bedarbio pa
šalpą moka tik tiems, kurie yra 
pajėgūs dirbti. Besiregistruojantis 
bedarbis tegu pasako, kad jaučia
si negerai, tuojaus pašalpą nu
trauks. Palaiko tik darbo jaučius. 
Užtat eina registruotis ir su aukš
ta temperatūra, kad nenutrauktų 
Soc. Secur. pašalpos. Puikiai tvar
komi darbininkai! Ne vienas ir 
mūsiškių galą gavo be laiko. For
manų nuoplenas. Parašote stai-

Du va-gšai darbininkai užkandžiau 
ja, kad badu nenumirtų
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