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RŪSČIOS DIENOS

KOTRYNOS II-SIOS IR STALINO 
AGRESIJOS PRIEŠ LIETUVA

J. DAINA

Rūsčios buvo dienos. Siaubu 
visus prislėgė toks paprastas, 
rodos, žodis: veža. Gausūs 
sunkvežimiai su suimtaisiais ir 
ginkluotais enkavedistais rie
dėjo grįstomis miestų gatvė
mis, plačiais vieškeliais ar net 
ir siaurais kaimų šunkeliais. 
Riedėjo į geležinkelių stotis, 
kur atsarginiuose bėgiuose iš
rikiuotos jų laukė ilgos preki
nių vagonų eilės. Nevienas dar 
raminosi: veža kuo nors nusi
kaltusius sovietinei valdžiai ar 
tų sluoksniu, kuriems jis ne
priklauso, žmones. Betgi vežė 
šalia aukštų valdininkų ir eili
nius tarnautojus, turtingus 
prekybininkus ir varganus 
amatininkus, ūkininkus ir dar
bininkus, partijų ar visuome
nės veikėjus ir eilinę mažo 
miestelio moterėlę, paliegusius 
senelius ir mažamečius kūdi
kius... Ir nusmelkė šiurpi min
tis : visą tautą vežą. Net patys 
bolševikų pareigūnai nejaukiai 
pasijuto. Atsargiai parinkda
mas santūrius žodžius, rašė 
apie anuos laikus savo atsimi
nimų knygoje A. Venclova: 
“Šiaip ar taip, netgi Tarybų 
valdžios šalininkams tie areš
tai ir trėmimai darė blogą 
įspūdį. Kartais net atrodė, kad 
į saugumo organus yra įsivėlę 
priešų, kurių tikslas — kuo 
daugiau Lietuvos gyventojų 
nuteikti prieš Tarybų valdžią” 
(Vidurdienio vėtra, 1969, p. 
93).

Nenuostabu, kad antisovieti- 
nės nuotaikos visame krašte 
pakilo ligi kraštutinės ribos. 
Ir dar kaip tik sovietinio pa
vergimo vienerių metų sukak
ties proga, kurią vienas žymus 
lietuvių poetas atžymėjo šiuo 
1941. V. 15. datuotu eilėraščiu:

Prisiseki, lietuvi, gedulo spalvą, 
Šiandie liūdnas švinta tau

sukaktuvės:

Prieš metus vergovėn tau pajungė 
galvą

Atėjūnų tankai, kardai ir
durtuvai.

Meni, kaip dundėjo tėvynės keliai 
Ir svetimo krašto plienas

žvangėjo, — 
Ir merkėsi saulės karšti

spinduliai
Nuo juodo gimtinės Šalies

pavergėjo.

Ir pasijuto lietuvis savame 
krašte kaip kalėjime:

Žiauri ir pikta raudonspalvė
liepsna

Išdegino tavo laukus ir gėlynus,
Ir moteris vaško žvake nešina 
Nelauktai aplanko gentis ir

kaimynus.

Mūs dienos kaip tankios
kalėjimų grotos —

Ir laisvės aušra jom negreitai
nušvis.

Nebylios kalėjimų sienos
rasotos..

O, Viešpatie, kokia klaiki ta
buitis!

Dar skaudesnis buvo tremtinių 
likimas, kurin poetas įsijautė 
1941. VI. 20 d. eilėraščiu:

Toli siaudžia tėviškės girios
ir lankos —

Ir laimė ir džiaugsmas toli
pasiliko.

Tik tvankūs vagonai riedėdami
trankos

J "plačią tėvynę’’ raudono
grobiko.

Kadą bus kelionės kentėjimų
galas,

Nuvargusios akys įžvelgt
neįmano:

Ledinis Altajus, laukinis Uralas 
Ar nusiaubtos stepės rūstaus

Kazachstano.

Susitvenkęs skausmas ir pa
gieža pratrūko vilties pilna ko
vinga daina, kurią poetas ir 
pavadino “Liaudies daina” 
(1941. VI. 17):

Nuo Baltijos jūros lig Vilniaus
kalnelių

(Nukelta į 2 psl.)

Senosios Lietuvos valstybės 
žlugdymas, sistemingas josios že
mių išdraskymas, prasidėjęs 
prieš 200 metų, užsitęsė iki 17- 
95 m., kada spalio mėn. 24 d., 
t. y. prieš 175 metus, Rusija ir 
Prūsija pasirašė sutartį, kuriąja 
1772 ir 1793 metų padalinimais 
dar neužgrobtos Lietuvos žemės 
rusų bei vokiečių irgi buvo pa
sisavintos. Senoji Lietuvos vals
tybė nustojo egzistuoti. Nors Ru
sijos carės Kotrynos II-sios jau 
1794. X. 30 d. reskriptu, kunig. 
Repninas buvo paskirtas Lietu
vos gubernatoriumi ir faktiškai 
1774 m. rudenį visa mūsų vals

tybė buvo rusų užimta, įvedus 
tada į Lietuvą daugiau kaip 30,- 
000 rusų kariuomenės, pa
skiriant įgulas į didesnius Lietu
vos miestus.

1940.VI.15 d., ty. prieš 30 
metų, buvo įvykdytą Nepriklau
somos Lietuvos okupacija, įve
dus į Lietuvą 8 ir 11 rusų armi
jos 4 korpusus su papildomai
siais tankų bei raitelių dali
niais, viso nemažiau 250,000 ka
rių, neskaitant daugiau kaip 
20,000 rusų karių, kurie 19-
39 m. rudenį buvo įvesti į kari
nes bazes Lietuvoje.

Sugretinus XVIII amž. ir 19-
40 metų okupacijų eigą, vykdy
tojų ir pagalbininkų pavardes, 
jų darbus, veiklos metodus, ne7 
gali būti abejonių, kad tas abi 
okupacijas vykdė tos pačios jė
gos, pavartodamos net tuos pa
čius metodus. Gal skirtingi buvo

Fausto Kiršos kūrybinis palikimas 
pagaliau bus išleistas

Praėjusios savaitės mūsų Kerti
nės paraštės rūpestis dėl kažkur 
įstrigusio prieš šešerius metus mi
rusio poeto Fausto Kiršos rankraš
tinio palikimo visai atsitiktinai 
kone sutapo su naujosios Lietuvių 
rašytojų valdybos draugijos na
riams išsiuntinėta informacija, 
kuri skamba šitaip:

“Naujoji valdyba, tęsdama se
nosios pastangas, sutelkė dėmesį į 
Fausto Kiršos raštų išleidimą. Sta
sys Santvaras sutiko velionies po
mirtinę poetinę kūrybą suredaguot 
iki šio rudens. LRD valdybai yra 
prieinamas Fausto Kiršos paliki
mas jo kūrybai išleisti. Valdyba 
mielai rūpinsis minėtų raštų išlei
dimu”.

Todėl reikia tik džiaugtis, kad 
pagaliau tas metų metais užsitęsęs 
reikalas pajudėjo gerąja kryptimi. 
Pirmoje eilėje dabar spausdinant 
pomirtinį, dar niekur neskelbtą 
Fausto Kiršos poezijos lobį, ta pa
čia proga būtų pravartu pagalvoti 
ir apie visos poeto kūrybos išleidi
mą. Okupuotoje Lietuvoje pernai 
buvo išleista rinktinės jo kūrybos 
tomelis. Bet jis toli gražu neišse
mia viso Fausto Kiršos. Tad lais
vųjų pasaulio lietuvių būtų ne 
tik pareiga, bet ir tautinės gar
bės reikalas išleisti visą išeivijoj 
mirusio poeto kūrybą.

Fausto Kiršos raštų redaktoriui

tik dienos argumentai.
Kotryna II-ji, vokietė, — Sta

linas, gruzinas, — vienodai rū
pinosi Rusijos imperijos praplėti
mu ir kitų žemių asimiliavi
mu su Rusija. Visų trijų pada
linimų sutartys buvo darytos 
klasta, panašiai kaip ir 1939. 
VIII.23 d. Hitlerio-Stalino sutar
tis. Tada Kotryna II-ji savo ki
šimąsi į mūsų krašto vidaus 
reikalus teisino būtinumu apgin
ti tariamai persekiojamus stačia
tikius, o II-jį ir III-jį padalini
mus darė ųeva norėdama lietu
vius “apginti” nuo jakobinizmo 
bei kilmingųjų laisvių naikini
mo. 1940 m. Lietuva buvo pa
kaltinta išgalvotu rusų karių 
iš bazių vogimu net per van
dentiekio vamzdžius.

Per padalinimus daugelyje 
mūsų krašto vietų rusų kari
ninkai ragino užimtos vietos gy
ventojus prašyti Kotrynos II-sios 
priimti juos josios pavaldiniais. 
1940 m. “Liaudies seimo” ir ko
munistų partijos nutarimais taip
gi prašyta Lietuvą “priimti” į 
“Tarybų respublikų šeimą”. Y- 
pač po II-jo padalinimo ir ne
nusavintos valstybės dalies stra
teginėse vietose, panašiai kaip ir 
1939 m., buvo įsteigtos rusų ka
rinės bazės. Vieton XVIII amž. 
Branickio, Kosakovskio, Masals
kio ir kitų 1940 m. atsirado 
Sniečkus, Paleckis ir kiti. Etmo
nas Ževuskis rusams tada patar
navo panašiai kaip 1940 patar
navo gen. Vitkauskas.

Stasiui Santvarui ir jų išleidimu į sėkmingos užmojo pabaigos, už 
besirūpinančiai LRD valdybai,Į pastangas jau iš anksto tardami 
jau darbą pradėjusiems, linkime'ačiū. kz.

Faustas Kirša Nuotr. y. Maželio

V. K.Jonynas
(Iš Lietuvos kankinių koplyčios Vatikane.

Vytautas Didysis
Nuotr. V. Maželio)
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Po padalinimų užimtose Lie
tuvos žemėse buvo platinami 
rašiniai, kuriuose buvo rašoma 
apie neva senoje mūsų valsty
bėje viešpatavusią anarchiją, 
valstiečių priespaudą. Lygiai ir 
1940 pasipylė daugybė raštų, 
šmeižusių ir šmeižiančių Ne
priklausomos Lietuvos santvar
ką, kalbėjusių apie tariamus 
darbo žmonių persekiojimus, 
“buržuazinės valdžios supuvi
mą” ir t. t.

Visi Kotrynos paskirtieji ge-

neralgubematoriai savo skelbi
muose idealizavo Rusijos įveda
mą santvarką, kėlė į padanges 
okupuotoms žemėms, o ypač 
valstiečiams, Kotrynos žadė
tas palaimas ir t. t. Tuo tarpu 
ir labiausiai už Rusijos sienų 
praplėtimą Kotryną garbinantie
ji rusai istorikai pripažįsta, kad 
visoje Rusijos istorijoje baudžiau 
ninku gyvenimas sunkiausias 
buvo kaip tik prie tos carės, nes 
ji 1765 ir 1785 metų ukazais 
baudžiauninkus, tikrąja to žo
džio prasme, sulygino su daik
tais. Analogiškai skamba ir nuo 
1940 iki dabar rusų valdomoje 
Lietuvoje garsinami ditirambai 
naujai santvarkai, tarp kita ko ir 
kolchozams, laisvus ūkininkus 
pavertusiais imperialistinio a- 
parato “sraigtukais”.

Kaip Kotryna II-ji, persikrikš
tijusi iš liuteronės į stačiatikę, 
Prūsų karaliaus Fridriko žo
džiais, visiška agnostike, nors 
išviršiniai ir didelė davatka, 
stačiatikybę naudojo vien Rusi
jos imperializmui stiprinti, taip 
ir Stalinas bei visi kiti raudono
sios Maskvos valdovai komuniz
mą, Rusijos naująją “religiją”, 
naudoja senam Rusijos imperia
lizmui plėsti.

Targovicoje rusams parsida
vusių didikų užmegztoji federa
cija siekė Lietuvos bei Lenkijos 
visiško sujungimo su Rusija, ly
giai taip to siekia ir komunistų 

į partijos, kurios “nacionalinė
mis” lieka tik tol, kol tai nau- 

I dingą Rusijai bei rusams, nes 
bet kokia komunistų partija bu- 

Ivo ir tėra vien tik viena priemo- 
I nių Rusijos imperijai plėsti ir 
stiprinti.

Po II-jo padalinimo 12,000 
mūsų kariuomenės buvo prie
varta įjungta į rusų kariuome
nę, nušalinant senus vadus ir jų

| vietoje skiriant rusus bei rusams 
patikimus, gi mūsų dalinius iš- 

j blaškant po visą Rusiją. Pana
šiai rusai pasielgė ir 1940 m., į- 
jungdami 28,000 Lietuvos ka- 

I riuomenės į savo 29 šaulių te- 
{ritorinį korpusą. Čia dar prisi- 
! mintina, jog tame korpuse tuo
jau pat visas susirašinėjimas ir 
komandos vyko vien rusų kal
ba.

Kotrynos tada įvykdytas geno
cidas rytinėse ir pietinėse Lietu
vos valstybės dalyse, ypač prieš 
unitus, siekė suėmimais, žudy
mais, išvežimais eliminuoti bet 
kokį tikrą ar galimą Lietuvos 
žmonių pasipriešinimą. 1793 m. 
Gardino sutartimi Kotryna II-ji 
“amžiams pasižadėjo” užimtose 
žemėse niekad nevaržyti ne tik 
Romos katalikų, bet -ir unitų, 
gi jau 1794 m. paskelbė panai
kinanti (1596 m.) Brastos uni
ją ir įsakė unitams “grįžti” į 
Maskvos stačiatikių Bažnyčią, 
nors unitai tai Bažnyčiai niekad 
nepriklausė. Sekančiame ukaze 
Kotryna paskelbė, kad 2,300 u- 
nitų parapijų “savanoriškai” 
grįžo prie “savo motinos Bažny
čios Maskvoje”, nors iš tikro 
tas “grįžimas” buvo įvykdytas 
karinių ekspedicijų pagalba, 
suimant, tremiant, žudant besi
priešinusius perėjimui į stačiati
kybę. Visi unitų vyskupai buvo 
nušalinti, suimti ar ištremti, gi 
jų vieton paskirti stačiatikiai. 
Popiežus Pijus VI-sis pakartoti
nai protestavo prieš visus tuos 
Kotrynos II-sios veiksmus, bet ji 
to nepaisė. Raudonosios Rusijos 
antireliginė veikla savo šaknis 
turi anoje caristinės Rusijos veik
loje.

Visa Kotrynos II veikla prieš 
senąją Lietuvos valstybę buvo 
parengta slaptų agentų pagal
ba, papirkimais, šantažu, grasi
nimais, smurtu, savų “kreatū- 
rų” prastūmimu į atsakingas 
mūsų valstybės vietas, nušali
nimu rusams nepalankių, plėši
kišku kariuomenės įvedimu. 19- 
40 m. okupacija buvo įvykdyta 
panašiomis priemonėmis, gal tik 
skyrėsi dienos technika.

Panašių analogijų tarp XV- 
III amž. Rusijos veiklos prieš 
Lietuvą ir Nepriklausomos Lie
tuvos savarankiškumo sužlug
dymo galima būtų prirašyti iš
tisus puslapius. Užtat negali bū
ti jokių abejonių, kad kaip XV- 
III amž. Lietuvą okupavo ne 
“stačiatikiai” ar “antijakobinai”, 
nors jie tokiais ir buvo, bet im
perialistinė Rusija, taip ir 1940

.(Nukelta i 2-rą psl.)j
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(Atkelta iš 1 psl.) 
m. Lietuvą okupavo ne komu
nistai, o toji pati imperialistinė 
Rusija, kuri, nors dabar ir yra 
pasivadinusi Tarybų Socialisti
nių Respublikų Sąjunga, bet ku
rios esmėje viskas buvo ir yra 
rusiška ir kuri sąmoningai siekia 
senosios Rusijos imperijos išplė
timo.

Kaip toli siekė senosios Lietu
vos valstybės gyvenimo sistemin
gas ir sąmoningas žlugdymas, 
Kotrynos II-sios vykdytas, gana 
vaizdžiai parodo likimas ano lai
ko Lietuvos paiždininkio, t. y. 
finansų ministerio Antano Ti- 
zenhauzeno pastangų sustiprin
ti Lietuvos ekonominę padėtį. 
Tizenhauzenas, Stanislovui Au
gustui Poniatovskiui pradėjus 
valdyti jungtinę Lietuvos-Lenki
jos valstybę, gavo administruoti 
Lietuvos valdovo stalo turtus, 
gal kokią pusę milijono hektarų 
žemės, su 35 miestais, 71 dva
rų, 1219 kaimų. Jis tose žemė
se (Gardino, Alytaus, Šiaulių, 
Brastos-Kobrynės ir Mohylovo 
ekonomijose) vykdė melioraciją, 
perdirbinėjo žemėtvarką, ugdė 
gyvulinkystę, rūpinosi tų žemių 
našumo pakėlimu. Pastatė daug 
kelių, pastatų. Pravedė, ypač 
didikų, nuosavybės teisių patik 
rinimą, grąžindamas iždui 
daug neteisėtai užgrobtos žemės, 
nepaisydamas, kad tuo galingų
jų tarpe įgijo sau daug priešų. 
Prie valsčių bei 'didesnių kai
mų steigė bendruomeninius ja
vų sandėlius, kaimuose organi
zavo priešgaisrinę apsaugą bei 
mažas ligonines. Prie Gardino, 
kur buvo jo veiklos centras, dau
giausia panaudodamas vietos 
upelių vandens jėgą, 1778-1779 
m. įsteigė kokia 16 didėsnių pra
monės įmonių (kaip pvz. ge
lumbės, drobės, skrybėlių, koji
nių, nėrinių, šilko, popierio, 
ginklų ir kit.). Visame krašte 
statė vandens bei vėjo malūnus, 
plytines ir kalkių degyklas, ge
ležies rūdos tirpyklas ir įvairias 
amatų dirbtuves. Ištisas tinklas 
verpėjų teikė siūlus Gardino bei 
Šiaulių audimo fabrikams. 1775 
m. Gardine įsteigė komercinę 
kontorą, kurioje koncentravo vi
są prekybą su užsieniu ir kuri 
buvo it prekybos mokykla dide
liam būriui Lietuvos žmonių. 
Prekių plukdymui į užsienį tvar
kyti jis suorganizavo “Ekonomi
nį plukdymo departamentą”, gi 
miško ūkiui tvarkyti —atskirą 
“Miško departamentą”. 1775 - 
1780 m. Gardine veikė buhalte
rijos, braižybos, statybininkų 
mokyklos, kurios turėjo savo pro
gramas, profesorius, mokinius ir 
patalpas. Buvo įsteigta ir Žemes
nioji kadetų mokykla, vėliau 
perkelta į Vilnių. Betgi didžiau
sios vertės visam kraštui buvo 
Gydytojų akademijos įsteigimas, 
1780 m. irgi perkeltos į Vilnių. 
Prie tos Adademijos veikė aku
šerijos bei veterinarijos mokyk
los. Akademijos profesorius, 
prancūzas iš Lyono, }. E. Gili- 
bert, gydytojas ir botanikas, Gar
dine įsteigė pirmąjį Lietuvos bo
tanikos sodą ir išleido didelį vei
kalą apie Lietuvos florą. Gal ne 
visi gaminiai, ypač pradžioje, bu
vo pakankamai geros kokybės, 
palyginus juos su importuotais 
iš užsienio. Gal gamybinės iš
laidos buvo aukštos ir kai kurie 
darbai, užsimojimai iš viso ne
apsimokėjo, tačiau visas A. Ti- 
zenhauzeno darbas, jei jis būtų 
realizuotas, neabejotinai būtų 
sukūręs pajėgų ekonominį ūkį, 
kurio tada ypatingai stigo Lietu
vai ir kuris pradėtas kurti tik 
XX amž., atgavus nepriklauso
mybę. Tizenhauzenas, valdyda
mas valdovo turtus, tarnavo val
dovui ir buvo Lietuvoje valdovo 
šalininkų partijos vadovas, bet 
svarbiausiai siekė ūkiškai sustip
rinti kraštą, o tai nepatiko ne 
vien tik kai kuriems didikams, 
jo asmeniškiems priešams. Jis

nepataikavo ir Kotrynos atsto
vui Stackclbefgui ir nepaisė jojo 
nurodymų. Stackelbergas gana 
greitai Tizenhauzeną pradėjo lai
kyti priešu numeris pirmas, ne 
tik savo, bet ir Kotrynos. Ir kai 
Stackelbergas įsitikino, kad Ti
zenhauzenas tikrai rūpinasi vien 
savo kraštu ir nenori paklusti 
rusams, 1780 metais, jo, Stakcel- 
bergo reikalavimu, Tizsnhauze- 
nas buvo nušalintas nuo visų 
pareigų ir net jo visas asmeniš
kas turtas buvo sekvestruotas, 
primetant jam įvairiausius “tar
nybinius” nusikaltimus. 1784 m. 
vis dėlto Tizenhauzenas buvo re
abilituotas, ir speciali seimo ko
misija pripažino, kad jam dary
tieji užmetimai buvo nepamatuo
ti, tačiau kraštui tai jau nieko 
nepadėjo, nes pats Tizenhauze
nas 1785 m. mirėt gi jo pradė
tas darbus bei užsimojimus ban
džiusieji tęsti, visokie nemokšos, 
visai sužlugdė, o jo sutelktus iš
teklius, įrengimus išdraskė, iš
eikvojo. Kotryna II-ji nenorėjo, 
kad Lietuva ekonomiškai sustip
rėtų, nes tada carei sunkiau, 
o gal ir visai neįmanu būtų 
su ja susidoroti, ko Rusija 
jau seniai siekė. Juk Kotryna, turkais ir tuojau pat, gegužės 
1762.VL28 d. užgrobusi valdžią į mėnesį, įvedė į mūsų valstybę 
Rusijoje, jau 1763 turėjo pareng-. savo kariuomenę, neva josios 
tą planą likviduoti mūsų valsty- “anksčiau garantuotai santvar- 
bę. gi 1764 m. sudarė su Prūsi- kai atstatyti” ir kurią, jos teigi- 
jos Fridriku.I-ju ir Austrijos Ma- mu, 1791.V.3 d. lenkų konstitu- 
rija Tereze slaptą sutartį nepri- cija sugriovusi.Kosciuškos, Ja-
leisti prie Lietuvos - Lenkijos 
valstybės susitvarkymo, prie or
ganizacinio ir ekonominio atku
timo, kad tik lengviau būtų 
mūsų valstybę likviduoti. Toji 
sutartis, ypač Kotrynos ir Frid
riko, buvo nuosekliai vykdoma, 
nesigailint nei lėšų, nei pastan
gų.

Pirmas padalinimas buvo re
alizuotas 1772.VIII.5 d. sutarti
mi tarp Rusijos, Prūsijos bei 
Austrijos, bet Kotryna prie šito 
galutinai pradėjo rengtis apie 
1770 metus, kai jai pradėjo sek
tis karas prieš turkus. Tačiau 
Pagačiovo sukilimas, 1787 m. 
naujas Rusijos karas su Turkija 
kuriam laikui davė progos mū
sų valstybei kiek atsikvėpti. Ir 
tikrai, nors ir labai nesklandžiai,

V. K. Jonynas. Kražių bažnyčia," prieš rusinimą nepalūžusios,
katalikiškos Lietuvos simbolis. Lietuvos kankinių koplyčioje, Vatikane.

vlucir. V, Maželio

DRAUGAS - MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

V. K. Jonynas Senosios Lietuvos šventovės 
(Iš Lietuvos kankinių koplyčios Vatikane. Nuotr. V. Maželio)

mūsų valstybė pradėjo atsigau
ti. Edukacinė komisija, pirmoji 
Švietimo ministerija Europoje, 
perorganizavo visą Lietuvos mo
kyklų sistemą. Pradėta pertvar
kyti visas valstybės aparatas. 
Buvo siekta padidinti ir sutvar
kyti kariuomenę. Deja, 1792 m. 
pradžioje Kotryna baigė karą su

sinskio vadovautas sukilimas jau 
nieko nepadėjo. Tai ano laiko 
mums liūdni, bet neužmirštini 
įvykiai.

Gal rusiškos propagandos, o

(Atkelta iš 1 psl.)
Dejuoja lietuviai maskolių

naguos.
Su ašarom gula, su ašarom

kelia,
Tik vėjai, tik audros jų širdis

paguos.
Budėkit, Žemaičiai,
Budėkit, Aukštaičiai,

gal dalinai ir lenkų “saviatgai- 
lavimo” įtakoje iš mūsų istori
jos vadovėlių mes gana daug ži
nome apie tai, kad mūsų senoji 
valstybė žlugo dėl joje viešpata
vusios anarchijos, sauvalės, o 
veik nieko negirdime apie tas 
priemones, kuriomis Kotryna II- 
ji veikė, siekdama užgrobti Lie
tuvą. Gi iš tikrųjų galima pa
sakyti, kad senoji Lietuvos vals
tybė pirmučiausia žlugo dėl pla
ningos, diversinės Kotrynos Il
sios veiklos, lygiai kaip ir 1940 
m. Lietuva buvo įjungta į nau
jąją Rusijos imperiją vien gro
buoniškų Stalino-Hitlerio pla
nų dėka. Abi agresijos prieš 
Lietuvą siekė to paties: Lietuvą 
įjungti į Rusijos imperiją.

Budėki, Dzūkija, budėk,
Sūduvai

Pakils audros, vėjai,
Ir žus mūs skriaudėjai ■—
Atgims dar gražesnė laisva

Iš bočių sodybų išvarė mūs
brolius,

Išniekino brangius senolių kapus.
Pavergęs mūs žemę raudonas

maskolius
Mūs amžinas priešas ir buvo

ir bus.
Budėkit, Žemaičiai (ir t. t.)

Dejuoja vergovėj visi darbo
žmonės,

Paskendę skurde ir nelaimėj
karčioj,

Lygybės, brolybės ir laisvės
svajonės

Išnyko žiaurioj bolševikų
valdžioj.

Budėkit, Žemaičiai (ir t. t.)

Baigdamas savo dainą, (poe
tas pranašavo, kad “jau nebeil
gos vergovės mūs dienos” ir 
kad “kovoj žengs į laisvę lie
tuvių tauta”. Su džiaugsmu 
pasitiko poetas po savaitės įvy
kusį lietuvių sukilimą, o kri- 
tusiems už laisvę Skyrė eilė
raštį “Žuvusiems partizanams” 
(1641. VI. 29):

Jūs kritot nuo klastingos pikto
priešo kulkos,

Savo krauju atpirkę svetima^
kaltes.

Ir štai, sudaužęs pančius,
drąsiasparnių pulkas

Tėvynės laisvės žygį iki galo
tęs.

Gili, plati duobė tarp antkapių
ir kryžių.

O esat jūs verti milžinkapio
prie kelio.

Kad tiems, kurie Tėvynę ginti
pasiryžę.

Per amžius žadintut kovos
narsingą galią.

Poetas, kurio posmus aukš
čiau citavome, buvo Vincas 
Mykolaitis - Putinas. Savo nuo 
taikas ir refleksijas “tarp dvie
jų aušrų” subtiliai eiliavusiam 
Putinui anie kieti, nekartą 
šiurkštoki ir poetiškai neišdai
linti posmai buvo, rodos, tokie

neįprasti. Neįprasti buvo ibetgi 
tada ir laikai. Tad ir Putinas 
ėmė paprastus, kiekvienam ar
timus, kiekvieno girdimus, 
kiekvienam širdin tiesiog smin
gančius žodžius.

Vėliau V. Mykolaitis sudarė 
26 eilėraščių rinkinį, kurį “Sa
kalo” leidykla išspausdino 
“Rūsčių dienų” antrašte. Vo
kiečių okupa cinė valdžia betgi 
neleido jo platinti, ir tik nedi
delis jo kiekis buvo nelegaliai 
paskleistas. Anie antikomunis
tiniai eilėraščiai įėjo rinkinio 
skyrium “Daudonspalvėj auš
roj”.

Praėjo keleri metai, ir rau
donoji armija vėl grėsmingai 
ėmė artėti prie Lietuvos. My
kolaitis, kuris jau ir anksčiau 
nebuvo slėpęs savo antikomu
nistinių pažiūrų (pvz. straips
nyje apie “Trečiąjį Frontą”), 
dabar po “Rūsčių dienų’” juo
ba negailėjo jaustis saugus, 
kad liktų Lietuvoje. Apie tai 
vienam kitam artimesniam ir 
pasisakydavo. Netgi susitarė 
su vienu draugu Vilniuje (vė-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITATKO AKINIUS 

2858 Wt»t 63rd Street 
Vai.: kasdien 1J—12 vai. ir 7—» » 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
uždaryta Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-S229 
Rez. telef VVAIbrook 5-5076 

Rezld Telef. 239-4683

DR. K. G. DALUKAS
iKUfiEftlJA TR MOTERŲ LIGO.

GINEKOLOGINE CHIRPROIJA 
1449 So Pulaski Road (Ci-ntvford 
Medina) RuDdinsB Tel. f.U 5-6446
’rttma ligoniu* oaeal sualtarlnrus 
‘«i neatsiliepia, skambinti 874-801'

VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VTDAUS LIGOS

2HOI W(w 63 r d Street. 
Kampas 68 čion ir rialifornla 

/ai.: kasdien nuo 8—8 vai. vai
Šeštadieniais 2—4 vai.

Trečiad Ir kitu laiku pagal sutarti
Ofiso telef. 476-4O4J 

Resld. tel. WAibrook 5-3048

DR. G. X. BOBELIS
Inkstų tr Šlapumo Takų 

Chirurgija
Tel. 695-0538 — Elgh.
425 No. Liberty Street

Route 25. FJeJu. fllkiols

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71 nt Street
Vai.:
antr.,

pirm. ketv. 1-4
penkt. 1-6. treč.

vakare 7-9,
Ir šešt. tik

„įsi tarus

rir. Ant. Rudoko kabinėta per»m«
0R. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS 
2709 TA ėst aist Street

TEL. GB 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirmad. ir 

etv 1—4 Ir 7—9: antrad. ir penk
tad. 10-4: šeštad. 10-2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-8990

DR. E. DEGKYS
JYDYTOJA ir chirurge 
•PEULALYBE — NERVU IR 

EMOOINfiS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pnlnaki Road 
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tsl. GI 8-0878

DR. W. M. EISIN-EIS1HAS
Akušerija Ir moterų likto,, 

Ginekologtnč Chirnrglla

8182 8. Kedzie Avė., WA 5-2676 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: SU 3-0001.

Ofiso tek PR 8-2220 
Namu-rezid. — PRospect 8-9081

0R. JANINA JAKŠEVIčIUS
I J O K k A

VAIKU LIGOK
2658 West 63rd Street

j Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. VO 7-6000 Kez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street

Vai.: kasdien ttuo 1—4 p. p. ir 6 
Iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd. 

VIDAUS L1OU IR KRAUJO 
SPECIALYBP

Valandos pagal susitarimą
Skambint 585-2525 
Telef. veikta 24 vai.

Tel. — RElianoe 5-1811
JR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 W 59 Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad l 
penktad. nuo 12-4 vai. p p.. 6 I 
vai, vak., šeštad. 12 2 vai p p
trečiad uždaryta

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGI 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SI’ECIAl.ISTP 
MEDICAl. BIULPINO 

7158 South VVestern Avenue 
,/ mad , antrad ketvlrt. b uen». 
uo 11 vai iki 1 vai o p tr nui 

S—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p,p., šeštad
H vai. ryto iki ! vai p.p.

Ofiso telef. BE 7-1188
Rez. tel. 239-2919

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ-
4938 W 151h Street Cicero

Kasdien 1—8 vai. ir 8—8 vai. vak. 
išskyrus trečiadienius

Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

0R. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 West 7lst Street
Telef. HEmlock 6-3545

lOflso tr reaiuencljoet 
Valandos pagal susit e rims

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 8-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

Priima tik susitarus 
- olando* pirmad ket* B—8 ral

antrad. 2—4 vai.

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos
2454 Weet 71st Street 

(71-os tr OampbeU Avė. kampas: 
Pirm. tr penkt.. 2 — 8 p. p. 
Antrad. ir ketv. 9 — 11 v. r.

Ir 4—8 p. p. Šeštad. 9 v. r. iki 12 d

Skelbkitčs “Drauge”.

Šeštadienis, 1970 m. birželio mėn. 13 d.

liaų atvykusių Amerikon ir čia 
prieš kelerius metus pasimiru
siu) atvažiuoti į šio giminių 
ūkį Vilkaviškio apskrityje, o 
iš ten, kai jau prireiks, drauge 
trauktis į Vakarus. Tuo tarpu 
dar išvyko į žmonos tėviškę 
šiaurės Lietuvon, kur, matyt, 
ir įstrigo, toje vietoje greičiau 
prasiveržus frontui. Savo au
tobiografinę apybraižą. Myko
laitis baigė žodžiais: “Ne vie
ną momentą nesigailėjau ir da
bar nesigailiu pasilikęs Lietu
voje’’ (Tarybų Lietuvos rašy
tojai, 1937, p. 354). Matyti, 
anaiptol ne visi tuo tikėjo, jei 
jis taip primygčinai dar turė
jo įtikinėti.

Lietuvoje pasilikusio Myko
laičio gyvenimas “Draugo” 
Skaitytojams yra daugiau ma-

(Nukelta į 6 psl.)

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRTSTAS 
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius tr 

“oontact leuaea”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

HPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 8-7800; Narną 025-7007 

5159 South Damen Avenue 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečladleniala uždaryta

Telef. — 423-2660
D R. E. R I N G U S

RENTGENOLOGAS 
9760 South Kedzie Avenue

Vai., pirmad. antrad., ketvlrtad b 
penktad. 8 v r. Iki 9 v v Treč. Ir 
šeštad 8 v r tkl 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
9PF.0. ORTHOPEDUOS LIGOS 

2745 West G9th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
i*riima ligonius tiktai nusitarus — 

(By appolntment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 71st Street

Vai.: anrad. nuo 2-5 popiet, 
ketvlrtad. nuo 6-8 vakaro. 

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

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

Ofiso tel. RElianoe 5-4410 
Rez. GRovelhlll 8-0817

Valandos: pirm. tr 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 W. 71st Street

Telefonas "925-8298 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta

Rezld. tel. 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2052 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. it 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 0 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-8195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street

Pritminejn ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. tr 6—8 vai. vak 

Trečiad. ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South AJbany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 8—8 vai. 
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal susitarimą 

Tel. ofiso PR 8-6446, rez. HE 4-3150

OR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 Wes< 7lst Street
Vai.: 2 tkl 4 v. p. ir 7 Iki 8 v. v. 

Treč. Ir šeštad. nagai susitarimą

Ofiso tel. 707-2141 Namu 636-4850

OR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IK CHIRURGĄ*

6449 South Pulaski Rcnd
Vai.: pirmad., antrad. penktad. 1-4 
ir 6-8 v. v. ketvirt. 6-8 v. vakaro 
šeštadieniais 11-1 vai. popiet.

Perskaitę "Draugą”, duo
kite ii kitiems pasiskaityti.



šeštadienis, 1970 m. birželio mėn. 12 d.

Rašytoja Žemaitė (1845-1921) Portretas pieštas dail. Jono Šileikos
Nuo šios žymios lietuvių rašytojos gimimo š. im. gegužės mėn. 31 d. suėji) 125 metai. Rašytoja tokiais 
savo apsakymais, kaip Marti, Petros Kurmelis, Topy lis, Sutkai, Prie dvaro, Sučiuptas velnias ir kt., jau 
seniai yra įėjusi į mūsų literatūros klasikinį lobyną. Pokario metais visi jos raštai okupuotojoje Lietu

voje yra išleisti šešiuose dideliuose tomuose. Kaip paprastai, okupacinis ir komunistinis režimas ilgai te
leido rašytoją vertinti vien bolševikiniu požiūriu. O kadangi kiekvieną bet kokios nepriklausomos Lietu
vos valdžios opozicionierių komunistai, viską vulgarizuodami, apšaukia bolševiku, jei ne partijos bilieto, 
tai bent idėjinė prasme, todėl ir Žemaitė buvo steng tąsi šia prasme subolševikinti, jos kūrybai vertinti 
taikant vien tik kritinio realizmo metodą. Tačiau pas taruoju metu jaunoji tenykščių literatūros kritikų 
karta jou bando ir kitaip į Žemaitės raštus pažiūrėti, juos panagrinėti ir kitais grožinės literatūros me
todais, rašytojos veikaluose randant net ir Valančiaus įtakos. Čia regimas Jono Šileikos darytas Žemai
tės portretas yra Čiurlionio galerijoje, Chicagoje. Dailininkas jį nutapė, kada rašytoja 1916-1921 metais
lankėsi Amerikoje, rinkdama čia aukas nukentėjusi ems nuo karo šelpti.

PRANAS DIELININKAITIS
Jaunimo ir darbininkų vadas

Sunku išskirti savo sąmonėje 
du dar gana jaunus vyrus, 
abu sūduvius — Vytautą Endziu- 
laitj ir Praną Dielininkaitį.

Pirmojo nepažinau, tik susikū
riau vaizdą iš biografinių apy
braižų, o antrą turėjau progos iš 
arčiau pažinti. Lietuva laikoma 
vadų tauta, tačiau tokių, kaip šie
du vargiai daugiau turėjome, ne
bent Merkelį Giedraitį, Valan- 
čij ir Jurgį Matulaitį. Šie bu
vo dvasiškiai — vyskupai, o anie 
pasauliečiai, dar gana jauni — 
vienas krikštytas bolševikų pir
mosios revuliucijos, antras —ta
pęs bolševikų antplūdžio Lietu
von auka.Endziulaitis mirė Lie
tuvos atkūrimo metais, ir prieš 
dvejus metus galėjom jį prisiminti 
50 metų mirties proga, bet ne- 
prisiminėm. Dielininkaičio mir
tis sutapo su nepriklausomybės 
praradimu, ir šįmet sueina 30 
metų, kai jis buvo sovietų įkalin
tas, nuteistas ir fiziškai palauž
tas.

Kas šiedviem vyrams būdinga 
ir kas juos riša su minėtais vys
kupais, tai krikščioniškoji at
naujinimo vizija ir misija.Apie 
tą misiją šiandien daug kalba
ma, tačiau kai žvalgomės pavyz
džių, rodos, ne ką terandame. 
Neapčiuopiam ryškių vadų iš 
dvasiškių, juo labiau iš pasaulie
čių. Bet ši misijos srovė pas mus 
sena, skirtingais vardais atgim
stanti, lyg nepriklausomai nuo 
akstinų iš šalies. Tačiau ne už
daram pasauly išaugo šiedu išim 
tiniai vyrai, kaip ir anie vysku
pai.

Norisi šį kartą atgaivinti pa- 
žinusiųjų sąmonėj, o nepažinu- 
siems pristatyti Dielininkaitį, iš-

STASYS YLA

augusį nežymiai, tačiau įsibrėžu- 
sį neužmirštamai naujosios Lie
tuvos gyvenime.

Asmens vaizdas
Išvaizda dar nėra asmenybės 

vaizdas. Tačiau Dielininkaitis pa
čia išvaizda buvo trauklus. Aukš
tas, pailgaveidis, šviesios atviros 
kaktos ir tvirto, atviro akių žvilg
snio. Užteko jį pamatyti, su juo 
susitikti, o ypač išgirsti viešai kal
bant, jau turėjai rankose dvi ti
piškas jo savybes — trykštančią 
energiją ir entuziazmą. Bet ener
gija ne bravūriška ir dinamika 
ne emocinė. Atrodo, jis stovi tvir
tas savo žemėje ir kartu siekia 
kažko daugiau.Entuziazmas ro
dėsi daugiau negu prigimtas, iš
laikytas, apvaldytas, palenktas 
ar vedamas kažkokio tikslo.

Nei jis slėpėsi esąs katalikas 
ateitininkas, nei pabrėžė, bet, sa
kytume, liudijo savo laikysena ir 
veiksena. Jis buvo permatomas, 
be sofistikos, be užkulisinės min
ties. Tiek prie žmonių, tiek prie 
reikalų ir klausimų jis ėjo tiesiai, 
su atvirumu ir įsitikinimu. Gal 
trys dalykai buvo ryškiausi — tai 
idėjinis, principinis galvojimas, 
realus tikrovės pažinimas ir atvi
ra meilė žmonėms, nesvarbu kas 
ir kokie jie būtų. Jei pirmas daly
kas galėjo jį skirti nuo kitaip ma
nančių, tai antras, o ypač tre
čias jį su visais suvesdavo ir vi
siems imponuodavo. Pastaruoju 
laiku jis darėsi lyg ryšininkas 
tarp įvairių grupių žmonių, ku
riems dėl pažiūrimų ar psicho
loginių priežasčių būdavo sunku

sueiti ir rasti kalbos pradžią. Ne
žiūrint pagarbos ir meilės žmo
gui, vis dėlto jo vedamasis tiks
las buvo koks nors reikalas, prin
cipiškai suvoktas ir tikroviškai 
būtinas, dėl to reikalingas žmo
nių santalkos, jų pasišventimo 
bei entuziazmo.. Entuziazmas pas 
jį buvo neatskiriamas nuo tikė
jimo reikalu ir pasitikėjimo žmo
nėmis, ir gal dar daugiau - nuo 
įsitikinimo, kad reikalą galima 
realizuoti ir žmones jam laimė
ti.

Pirmon eilėn mokytojas
Šis vaizdas susikūrė iš to laiko, 

kai jis jau buvo virš 30 metų 
amžiaus, žinomas sociologas, uni
versiteto dėstytojas, jaunimo ir

Lietuvos 'universiteto Studentu ateitininkų ąjungos valdyba 1927 metais. Valdybos pirmininkas tada buvo Pra
nas Dielininkaitis. Iš kairės į dešinę pirmoje eilėje: Pr. Dielininkaitis — pirmininkas, K. Marcinkutė, St. Raudo
nas — sekretorius; antroj eilėj: A. Starkus ir Ig. Skrups kelis; trečioj eilėj: St. Gabaliauskas, J. M. Adomaitis ir 
V. Rastenis
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TIRONIJA
GYULA ILLYES

Kur siaučia tironija, ten smurtas: 
ne tik patrankų vamzdžiuose, 
ne tik kalėjimuose, ne tik kankinių kamerose, 
ne tik naktimis sargų rėkavimuose.

Ten smurtas dūminėje tamsoje, 
griausminguose .apkaltinimuose, prisipažinimuose, 
slaptuose kalinių ženkluose,
teisėjų beširdiškuose nuosprendžiuose.
Ten smurtas reiškiasi karingai traškančiuose 
būgnų “Ramiai!, Ugnis!” — velkant 
lavonus j duobęs baimingai
šnabždant naujienas, slaptai įsibraunančias 
į pus'au praviras duris, į patylomis 
ant lūpų pridedamus pirštus.
Ten smurtas rodosi plieno kaukėm 
sukietintais veidais, tyliais virpančiais klyksmais 
po plieno kaukėm, nerangių akių vyzdžiuose 
tyloje kylančiom nebylių ašarų audrom.

Ten yra prievarta
griausmingose, ilgai trunkančiose ovacijose, valiavimuose

ir dainose.

Ten, kur siaučia tironija, ten smurtas 
ne tik nepavorgstamai plojančiuose delnuose, 
trimituose, operose, vienišiai stovinčiuose, 
besiskardenančiuose paminkluose, galerijose, 
spalvose, — vis vien atskirtuose kiekvienuose 
rėmuose, kiekvienam teptuko potėpyje; 
ne tik ūžesyje motorų,
tyliai pralekiančių pro naktį, 
bet ir sustojančių prie tavo durų.

Kur slegia tironija, ten smurtas reiškiasi visur 
daug labiau nei tavo užmirštas Dievas.

Ten tironija kalba:
tėvų patarimais, motinų šypsniais,
vaikų balsais, kai jie atsako svetimiem;
ne vien tik spygliuotom vielom,
ne vien tik knygom ir šūkiais,
kurie daug aštresni už spygliuotas vielas.

Taip, ji jaučiama atsisveikinimo pabučiavime 
ir tavo žmonos klausime:
“Brangusis, kada sugrįši namo!”,
gatvėje pripuolamai pakartotame
“kaip laikaisi?”, staigiam, daug minkštesniam
rankos paspaudime, tavo mylimosios veide,
ūmai sustingstančiame,
nes tironija dalyvauja tavo pasimatymuose,
ne vien tik tardymuose, bet ir prisipažinimuose,
kiekvieno malonaus žodžio ekstazėje,
kaip musė vyne.

Nes niekad tu nesi vienas, netgi savo sapnuose; 
tironija yra tavo vestuvinėje lovoje 
ir tavo norų priekyje; visa, ką tu 
laikai gera, priklauso tironijai.
Tu miegi su tironija. Ir kai tu galvojai, 
tu mėgai ją savo stikluose, savo lėkštėse, 
ji yra tavo nosyje, tavo burnoje, šaltyje, 
tamsoje, už durų ir tavo kambaryje.

Tu atidarai langą, ir įsiveržia lavonų tvaikas,
lyg būtų dujos iš lėto prasiskverbusios iš krosnių;
ir kai tu kalbi pats su savim,

tironija tardo tave; tu niekad
nesi nepriklausomas, netgi ir savo sapnuose.

Aukštai, Paukščių Takas pakito,
ribos linija, kur šviesa vis spinksi,
minų laukas, sekimo langas, žvaigždė,
ištiesta palapinė, visa yra kacetas,
nes tironija kalba iš karštligės,
iš gaudžiančių varpų, iš kunigų,
besiklausančių išpažinčių, iš pamokslų, iš bažnyčių,
parlamentų, iš kankinimo kamerų, iš kiekvienos vietos.
Tu atmerki ir užmerki akis, ir visa 
žiūri į tave ir eina su tavim, 
nelyginant liga ir atsiminimai.

Ar tu girdi traukinio ratus dundant?
Tu esi belaisvis, belaisvis; 
tu ją alsuoji kalnuose ir jūroje.
Žaibai blykščioja. Ji yra kiekvienam 
staigiam triukšme ir šviesoje, ramybėje, 
tavo širdies plakimo sustojime, surakintam 
nuobodulyje, staugiančioje audroje, dangų 
siekiančiose grotelėse, kalėjimų celėse, 
kurios žiūri į tave, kaip tavo šunies akys.
Kadangi ji glūdi kiekvienam uolume, 
ji yra tavo rytdienoje, tavo kiekvienoje 
mintyje, tavo kiekvienam judesyje,
Kaip vanduo teka savo upės loviu, 
taip ir tu darai ir juo seki, 
ir kai iškyli iš vandens sūkurio, 
tironija žiūri į tave!

Tironija visad bus. Tu veltui bėgi: '
tu esi jos belaisvis ir jos sargas.
Ji įsisunkia į tavo tabako kvaptį, 
į tavo drabužius, į tavo kaulus: 
tu pradedi galvoti, bet tu atsimeni 
tik tironijos mintis.

Dabar tu norėtum matyti, « 
bet tematai tik jos burtus; 
ji liepsnoja kaip miško gaisras, 
degtuko uždegtas, nes jį numesdamas, 
tu jo nesumindei. Ir dabar — 
ji seka tave fabrikuose ir pievose 
ir tavo namuose.
Ir tu? Tu než’nai, kas yra gyventi; 
kas yra mėsa? kas duona? Kas meilė, 
kas yra norėti, kas ištiesti rankas.
Vergai nukala ir neša savo grandis.
Jiem begalvojant, tironija auga,

nes jų vaikus tironija pasisavina,
Kur klesti tironija, 
kiekvienas yra jos grandinių linktis; 
ji plūduriuoja ir dvokia nuo tavęs, 
nes taipgi ir tu esi tironijos dalis.
Kaip kurmiai mes vaikštome akli
saulėje; mes grūdamės siaurose angose,
lyg kad būtume Saharoje,
nes ten, kur tironija klesti,
visa yra tuščia, netgi ir daina,
nors ir kaip nuoširdi būtų,
nes tironija visad priekyje tavęs
ir tavęs laukia prie tavo kapo,
kad tau pasakytų, kas tu esi.
Netgi ir tavo dulkės tarnauja tironijai!

Išvertė P. G a u č y s

Gyula Dlyes, vengrų poetas. Bestudijuodamas Sorbo 
noje, susidraugavo su to laiko prancūzų žymiausiais poe
tais ir rašė poeziją prancūziškai. Milašiaus pavyzdžiu, ga
lėjo tapti prancūzų poetu, tačiau jis vis dėlto grįžo į Veng
riją. Karo metu kovojo prieš nacius, o rusams okupavus 
kraštą, buvo išrinktas į parlamentą ir mėgino bendradar
biauti su naują santvarka, bet nusivylęs, prisidėjo prie 
vengrų sukilimo 1956 m.

G. I. yra kartu stiprus ir švelnus poetas, kuriame jun
gias jąusmo švelnumas ir išraiškos jėga. P, G.

darbininkų vadas. Tačiau jis toks 
tikriausiai nebuvo anksčiau. Bren
do jis vadu neįprastu metu, 
tapęs mokytoju — pirmiausia 
vaikų vadovu.Tai būdinga, gal 
būt, jo asmenybės išsikristaliza-j 
vimui. Neturėjo jis progos anksti 
apsvaigti savo laimėjimais, išmo
ko būti paprastas, nepretenzin
gas. Kartu jis neturėjo progos 
pirma laiko apkarsti ar įsivelti į 
vadų intrigas, mokytis įmantrių 
taktikos ar strategijos priemonių. 
Be kitko, jis tiesiogiai nebuvo į- 
veltas į to meto bręstančios ir

sūkurius. Jis atėjo iš kaimo per 
kaimo mokyklą, pirmiausia kaip 
pedagogas ir toks savo pagrinde 
išliko.

Pedagogas jis pasidarė labai 
anksti, vos baigęs Kudirkos Nau
miesčio vidurinę mokyklą. Tuo 
metu Lietuvai reikėjo mokytojų, 
ir jis, šešiolikmetis, išėjo į kaimą 
šviesti.Po 10 mėnesių įsitikino, 
kad šiam, darbui dar reikia ruoš
tis. Įstojo į dvimečius mokytojų 
kursus ir vėl grįžo į kaimą moky
tojauti. Po 2 metų, paskatintas
Marijampolės mokytojų semina- 

gerokai grubios politinės kovos rijos direktoriaus kun. P. Dam-

brausko, jis atvyko čia ir 1924 
m. baigė šią pilną mokytojų mo
kyklą. Tuo metu jį buvo paste
bėjęs M. Krupavičius, kuriam at
rodė, kad šis jaunas vyras turi 
kažką daugiau, negu eilinis mo
kytojas. Jis skatino Dielininkaitį 
ruoštis politikai.

Tikrai reikėjo “politikos”, kad 
jis pirmiausia patektų iš kaimo 
į miestą. Jam pavyko gauti mo
kytojo vietą Kauno Pavasario 
gimnazijoj ir mokytojų seminari
joj. Būdamas Kaune, jis jau galė
jo lankyti. universitetą. Studijoms 
pasirinko ne pedagogiką, o socio
logiją. Mokėsi pas Šalkauskį, Ma- 
liauskį, Kuraitį. Šalia šių dviejų 
darbų — mokytojo ir studento, 
jis dar ėmėsi trečio — visuome- 
ninko ir pasirodė kaip naujas brę
stus vadas. Jam bebaigiant studi
jas 1928 metais, Kuraitis pasiūlė 
asmeninę stipendiją į užsienius. 
Pasinaudodamas šiuo pažadu, 
jis, gavęs sociologijos diplomą, 
išvyko į Paryžių. Sorbonos univ- 
te jis padarė sociologijos doktora
tą ir išspausdino disertacija 
“Valstybė ir mokykla”. Grįžusį 
į Lietuvą, 1933 m. VD univ-to 
teologijos-filosofijos fakultetas pa
kvietė dėstyti sociologijos, valsty
bės teorijos ir kitų mokslų. Dės
tė ligi 1940 metų, kada sovietai 
jį areštavo. 1941 m., vokiečiams 
atėjus, jis nespėtas išvežti į Sibi
rą, grįžo ir vėl dėstė filosofijos fa
kultete. Dielininkaitis, kaip peda
gogas, praėjo visus mokytojavi
mo laipsnius — nuo pradžios mo
kyklos ligi universiteto.

Jaunimo ir darbininkų vadas
Būdamas vidurinėj’ mokykloj,
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jis įsijungė į K. Naumiesčio atei
tininkus. Bet moksleivių kuopa 
1918 m. buvo tik ką įsikūrusi, 
tad jam mažai teko pasireikšti. 
Marijampolėje, lankydamas mo
kytojų seminariją, priklausė at-kų 
filosofijos sekcijai ir pasireiškė sa
vo referatais (At’23, N. 11,568). 
Ateityje pradėjo rašyti nuo 1923 
metų pasirašydamas Pr. ar Pr. 
D. Kaune 1924 m. buvo išrinktas 
MAS pirmininku ir pakviestas 
į naujai įkurtą (1924.10.10 d.) 
katalikų jaunimo sekretoriatą. 
Sekretoriatą sudarė SAS, MAS, 
Pavasario, Liet. gimnastikos ir 
sporto federacijos pirmininkai bei 
atstovai.Sekretoriatui pirminin
kavo prof. Eretas, o jo dešinioji 
ranka — sekretorius buvo Die
lininkaitis (At’ 24, N 11, 535), 
1925-26 ir 1927 m. jis buvo VD 
univ-to SAS, o 1933 -35 visos SAS 
pirmininkas. Atstovaudamas SAS 
Pax Romaną kongrese Luxem- 
burge 1933 m. buvo išrinktas šios 
organizacijos I vicepirmininku. 
Įvairiose konferencijose Dielinin- 
kaičiui tekdavo pirmininkauti ir 
būti dažnu kalbėtoju.

Kaip kalbėtojas, jis buvo aktua
lus savo klausimais ir realus jų 
sprendimuose. Jo žodis buvo są
moningas ir sąmojingas, verčiąs 
klausytojus džiugiai nusiteikti ir 
susidomėjus klausytis. Dar įdo
miau buvo jį stebėti.Jo lakysena 
buvo laisva ir kartu labai pagar
bi. Kiekvienas galėjo jausti, kad 
jis kalba su giliu nuoširdumu ir 
dideliu įsitikinimu. Įspūdingiau
sios jo kalbos buvo didelei audi
torijai. Jo žodis tada buvo monu
mentalus ir trykštąs energija. Ši

(Nukelta į 6 psl.)
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Japonijos fragmentai
(Tęsinys iš praėjusio šeštad.) į 

Japonai vagystėms nelinkę. Trau-J 
kiniuose paliekamos brangios fo
to kameros, rankinukai ir sau iš
einama, labai nesirūpinant, kad 
kas visa tai paimtų. Žinoma, per 
patį spūsties meta tai ne tik ga
li pamest kamerą, bet ir klum
pes ar šlipsą — tokia neapsako
ma grūstis. Tai nė kiek nebus 
perdėta, kalbant apie požeminius 
traukinius, kuriuos japonai vadi
na “stovimais karstais”. Kai ku
rios didžiulės stotys, kaip Shinju- 
ku Tokyo mieste, net samdo spe
cialius žmones, vadinamus “ha- 
gi-tori”. Išvertus lietuviškai, tai 
maždaug “minios stumdytojai”, 
kurie padeda žmones įstumt į va
goną, o atvažiavusius už skvernų 
ir rankovių ištraukt. Neįpratu
siam šitokios minios yra gan bau
ginančios. Nejučiom pagalvoji, 
kad su žemės gyventojų vadina
ma “ekspliozija” ir visi kiti kraš
tai prie to prieis. Kad prasimuš- 
tum ateityje per žmonių minią 
iki “hamburgerio stando”, ko ge
ro, reikės samdytis “stūmiką” ar 
specialų kelio skynėją... Įdomi 
ateities perspektyva...

Tačiau patys japonai šitą kas
dieninį “malūną” labai stoiškai 
priima. Jie čia nei piktinasi, nei 
juokiasi, nors ir situacijos kartais 
pasidaro groteskiškos. Visa šita 
sausakimša atliekama labai rim
tais veidais, lyg žmonės brautųsi 
prie komunijos ar į kokį iškilmin
gą posėdį. Jeigu mergaitė spūsty 
pameta batus, tai stotis jau turi 
po ranka atsargoj šiaudinius san
dalus pakaitui.

•
Japonijos susisiekimo stebuklas 

yra naujasis traukinys “Hiikari” 
(žaibas), kursuojąs tarp Tokyo ir 
Osakos. Šitą 341 mylios distanci
ją jis prašvilpia maždaug per tris 
valandas. Visas šitas kelias tvar
komas elektroninėm priemonėm. 
Traukinys pajuda iš vietos visai 
nejučiom, pristabdomas automa
tiškai pavojingesnėse vietose arba 
švilpia labai įspūdingu greičiu 
per vieną iš gražiausių Japonijos 
gamtovaizdžio sričių: Haperkone 
rajoną, uolotus jūros pakraščius, 
pro snieguotą Fuji ugniakalnį ir 
žaliuojančius ryžių laukus, kur 
pasilenkusios moterys dirba, ap

sidengusios tradicinėm, trikam
pėm kepurėm. Didžiausias to 
traukinio greitis siekia iki 160
mylių per valandą.

*«
Susikalbėti Japonijoj nėra taip 

lengva, kaip pradžioje galėtum 
galvoti. Anglų kalba dėstoma vi
sur, nuo pradžios mokyklų iki u- 
niversitetų, bet japonui visos sve
timos kalbos nepaprastai sunkiai 
sekasi. Japonas negali pravert bur 
nos, nebent jis šimtu nuošimčių 
tikras, kad jo frazė yra grama
tiškai teisinga. Ir taip vidurkio ja
ponas dažnai turi didelį bagažą 
žodžių, bet negali nieko pratari. 
Jau daug lengviau yra svetimtau
čiui išmokt japoniškai, kad ir ke
letą žodžių ir ko nors pačiam ja
poniškai paklausti. Bet čia kita 
bėda. Japonas, išgirdęs tave ban
dantį prakalbėti japoniškai, dar 
labiau išsigąsta, kažko drovisi, iš
pila jį prakaitai, kol jis bent kiek 
ima atsipeikėti. Pavyzdžiui, pa
klausus japono kelio, jis, užuot 
pirštu parodęs, sustoja ir ima dū
saudamas lipdyti angliškai korek
tišką atsakymą. Jeigu tas atsaky
mas greit neišsisprendžia, tai gali 
ir prastovėti pusvalandį prie gat
vės kampo, nors tas ieškomasis 
daiktas yra čia pat už kelių žings
nių. Japonas beveik nervingai bi
jo padaryti klaidą net smulkiau
siose kalbos detalėse.

Jeigu turistas bando gelbėtis 
žestais, tai čia yra nauja kryžmi
nė mįslė, nes žestai nereiškia tą 
patį. Pavyzdžiui žestas “ne” da
romas maždaug taip: pakeliama 
rankos plaštaka sau prie kaktos 
maždaug kaip pasenęs italų gene
rolas sau mušdamas į kazirką — 
ir po to tas plaštakas vėduoja
mas į šonus, lyg vėdinantis. Tai 
reiškia “ne”l Japono žestas, kuris

ROMAS VIESULAS

turi reikšti “šekit mane” — va
karietiškai būtų galima interpre
tuoti kaip “eik šalin” ir t.t.

Ką bepaklaustum, ar tas klau
simas būtų teigiamas ar neigia
mas, japonas automatiškai atsako 
“hai”, t.y. “taip”. Japonų kalboj 
yra žodis “ne”, kuris turi taipgi 
savo įprastinę reikšmę, bet jis 
praktiškai nevartojamas. Ir taip, 
jeigu klausi “ar krautuvė atda
ra”, tau atsakoma “taip”; jei klau 
si “ar krautuvė uždara”, tau at
sakoma taipgi “taip”. Tik po ilgų 
diskusijų gali išsiaiškinti, ką tas 
“taip” iš tikrųjų reiškia.

Mažai ką mums padėjo, pora 
mėnesių Japonijoj bekeliaujant, 
pramokimas pačių būtiniausių 
žodžių japoniškai. Dažniausiai gi 
tekdavo piešt, ko norima. Pra
džioj baiminomės kokia bus sa
vijauta išbūti krašte, kur nieko ne 
įskaitai, nors ir beveik visos iška
bos kaligrafine prasme labai gra
žios. Trumpu laiku nėra vilties 
išmokti jų raidyno, tiek senojo, 
tiek naujojo. Bet įdomu, kad ši
tas faktas palyginti mažai trug- 
do keliautojui.

*
Tur būt, dažniausiai vartoja

mas žodis japonų pokalbyje ir 
bus “hai”, kas reiškia “taip”, o 
jį tariant visuomet smarkiai link- 
telėjama galva. Tas linkčiojimas 
yra, tur būt, įprotis nuo tų laikų, 
kada paprastas japonas valdovui 
ar “šogunotui” nedrįsdavo sakyti 
“ne”. Šitai labai ryšku visuose po
kalbiuose, namuose, gatvėj, tele
vizijoj. Taip pat iš to linkčioji
mo aišku, katras tame pokalby
je yra svarbesnis, arba vyresnis, 
nes tik šisai veda pokalbį, o visi 
kiti, ir jų gali būti nors ir dešimt, 
praktiškai niekad neįsiterpia, o 
tik linkčioja labai sinkronizuotai 
su žodžiu “hai”.

«

Nors japonai yra nepaprastai 
draugiški ir paslaugūs kiekvie
nam keliautojui, bet skundžiama
si, kad nuolat pritapti Japonijoj 
ateiviui yra gana sunku.

Šio krašto gyventojai yra gana 
homogeniški, ir net maišytų šei
mų vaikai turi sunkumų Japoni
joj pritapti ar gauti tolygų gerą 
darbą. Čia ryškėja nemažas ja
pono būdo prieštaringumas: ne
paprastas dėmesys viskam, kas už
sienietiška, ir tų aspektų pritai
kymas savo gyvenimui, kartu ir 
nemažas drovumas ateivio atžvil
giu, bet socialinėje srityje, kas 
nejaponiška, tas neprigyja. ,

Sakoma, kad visa tai išryškė
jo ypač po paskutiniojo karo. Po 
amerikiečių kariuomenės okupa
cijos, krašte palikta nemažai neg
rų kilmės vaikų. Buvo daromi di
deli žygiai, bandant tuos vaikus 
integruoti į japonų visuomenę. 
Nieko iš to neišėjo. Visus tuos 
juodukus vaikus turėjo išvežti į 
Braziliją ir ten įkurdinti kaip e- 
migrantus.

Japonas beveik visuomet atro
do oficialus, su tamsiu kostiumu, 
(juodas, tamsiai rudas arba tam
siai pilkas) ir baltais marškiniais. 
Retai jį matysi gardžiai besijuo
kiantį arba juokaujantį. Dviejų 
mėnesių kelionėje matėm tik vie
ną linksmai išdykaujantį Šimaba- 
ros stoty, ir tas pats buvo girtas. 
Nors pilietis dar buvo niekuo dė
tas, tik paprasčiausiai buvo geroj 
nuotaikoj, bet jau kiti pašalai
čiai japonai prėjo prie mūsų ir 
atsiprašė už ano linksmumą, kad 
jis taip per garsiai elgiasi. O 
mums atrodė, kad štai pagaliau 
aptikom bent vieną japoną, ku
ris yra tikrai geram ūpe.

*

Japonų maistas nepaprastai, 
tikrai nepaprastai, gražus. Čia ne
klystu, sakydamas “gražus”. In
dai, maisto spalvos, viskas sutvar
kyta nepaprastai žaviam deriny. 
Nesu žuvinio maisto mėgėjas, ir 
nedaug galiu pasakyt apie japo

nų maisto skonius, kurių daugu
mas mūsų gomuriui per aštrūs, 
per daug actuoti. Bet parengtasis 
stalas yra tikras dailės darbas, 
nuo pačių “sušimi” žalios žuvies 
spalvų iki lazdelių ir prieskonių 
sąrangos grakščiuose dubenėliuo- 
se.Dabar pagalvojus, net ima juo
kas, bet' eidavom tenai specia
liai į restoranus ir krautuves “žiū
rėti” maisto... tiek nepaprastai 
viskas dailu, ar jis būtų supakuo
tas, žalias ar virtas.

*

Kyoto miestas, senoji imperijos 
sostinė, kuri sostinės statusą tik 
neseniai užleido Tokyo (1868), 
yra, tur būt, vienintelis Japoni
jos didmiestis, nebomborduotas 
paskutinio karo metu. Čia dar 
gali matyti beveik nepaliestą se
nosios Japonijos gyvenimą, bent 
miesto centras su neišskaičiuoja
mom pilim ir pagodom yra prak
tiškai nepasikeitęs. Neįmanoma 
trumpai išvardinti ar apibūdinti 
istorijos ir meno turtų Kyoto 
mieste, kurių čia yra tiek, kad po 
savaitės ar kelių imi pavargt nuo 
meno, statybos ir istorijos. Iš svar
besnių galima būtų pažymėti se
nieji karališkieji rūmai, Nijjo pi
lis, Sanjusangendo šventykla, 
Aukso pagoda, Daitokuji šventyk
la, Sidabro pagoda, Niši-Hongan- 
ji ir Nigaši-Honganji šventyklos. 
Ir, tur būt, patys gražiausi japo
niškieji sodai visame krašte, kaip 
Katsura sodai, Sugakun samanų 
sodai ir visa eilė kitų. Čia yra 
taip pat ir nugrėbtų žvyru sodai 
arba “akmens sodai”. Beveik be 
išimties tie visi sodai yra mažes
ni negu reprodukcijose ir įvairiuo
se leidiniuose juos esam pratę 
matyti. Bet dėl to anaiptol jie 
nemažiau įspūdingi. Tai yra sa
votiškos meditacijos ir vidinės į- 
žvalgos liudininkai. Įspūdis tiek 
stiprus, kad net ir įprastinė tu
ristų srovė neįšdildo nei tos ze- 
niškos ramybės, nei akmens, są- 
manos ir palinkusių medžių gro
žio. Atrodo, kad šitoj Kyoto da
ly bene .ir bus pats zen-budismo 
tradicijos centras. Neišvengiamai 
peršasi palyginimas vakarietiškos 
ir rytietiškos galvosenos gyveni
me ir mene. Mūsų tapybos pla
kasi spalvom, spalvos stumdo ki
ta kitą, teptukams kone ariant 
drobę; mūsų šventyklos prisotin
tos formų, spalvų, figūrų, karny- 
zų, angelų. Mes atrodom garsūs, 
prisikimšę triukšmo ir daiktų. Ir 
dabar šituose japonų soduose pa
junti kontrastą visam tam. Čia, 
atrodo, žmogus gali išbūti valan
dų valandas pastogėj, nuo kurios 
varva lietaus lašai, ir meduoti 
apie sąmanotą akmenį ar žvyrą.' 
Sienose tiktai keletas trapių pie
šinių. Šiaip sienos grynos ir bal
tutės. Ant grindų kvepiantys ta- 
tamiai, šakų siluetas už lango, ir 
viskas.

Žinoma, modernusis Japonijos 
gyvenimas, atrodo, nuo to visko’ 
jau tolsta, nes kažkaip japonų, 
charakteris pritraukia kaip mag
netas net ir prasčiausius vakarie
tiško gyvenimo elementus.

*

Japonų karališkos pilys, nors ir 
labai ištaigingos vietinių galvoji
mu, vakarietiškai žiūrint, atrodo 
labai kuklios, beveik - pustuštės. 
Tiesa, sienose ir kartais lubose 
pilna fantastiškų paukščių, ne
paprastai dailių gamtovaizdžių ir 
nemažai blogai nupieštų tigrų, 
kurie kartais panašūs kone į kup
ranugarius. Bet aplamai, bend
ras įspūdis nepaprstai grynas iri 
paprastutis. Kaip patys valdovai 
— “šongunotai” ir jų ponios bu
vo nepaprastą) išsipuošę, taip jų 
buveinės atrodo gana kuklios. 
Kartais net pagalvoji, jeigu pra
eitų šimtmečių šogunotą taip nu
vestum į Versalio vidurį ir palik-, 
tum, jam turėtų užimti žadą ir iš- i 
siversti akys nuo vakarietiškos i 
grožybės antpuolio, kuris čia auk-1 
sais, kamyzais, kandelabrais, tur1 
būt, užplaktų vargšą vietoje.

Iširyiisai Hirošige (japonas, 1797—1858) Kaimeido šventykla sniege

Panašią paralelę būtų galima 
išvesti tarp japonų ir Vakarų 
vaizduojamojo meno, arba dailės. 
Kad ir labai dideli būtų piešiniai 
ar tapyba, pas japonus vis tiek 
jie yra kažkaip labai intymūs ir 
daugiau detališkai rezervuoti, ma 
žiau agresyvūs bet kokia prasme. 
(Čia aš negalvoju apie pačius da
bartinius ir modernius japonų 
meno žingsnius). Mes vakariečiai 
tiek renesanse, tiek baroke, tiek 
ir vėliau buvome visuomet labai 
ekspansyvūs. Dabar moderniais 
laikais pasidarėm dar rėksniais ir 
šaukliais. Japonas, kiek jį galima 
įžvelgt, palyginti su mumis, vi
suomet buvo rezervuotas, beveik 
šnabždantis savo išraiškoj. Ir, tur 
būt, šitas Vakarų gaivališkumas 
i(o kartais ir “gyvuliškumas”) kaž 
kaip japonui, kad ir nesąmonin
gai, vis dėlto labai imponuoja. 
Turi imponuot, nes kaipgi ki
taip išaiškintum viso šito šimt-' 
mečio Vakarų dideles įtakas Ja
ponijai. Ir tos galvosenos pėdsa
kus galima matyti nuo pat apa
čios iki viršaus, pradedant nuo 
požeminių traukinių reklamų, 
kur neteko matyt nupiešto “japo
niško” veido nė vienoj reklamoj 
(visi veidai kažkaip nevykę va
karietiški), iki Modernaus meno 
muziejaus Tokyo pačių paskuti
nių paveikslų. Ten gali rast išti
są “katalogą” tikslių vakarietiš
kos tapybos sekimų. Tik prisimin
ki kurį nors vardą New Yorke, 
tuoj tą patį paveikslą matysi per- 
maliavotą japoniškai. Gali rasti 
visur Kline, Anuszkiewicz, No- 
land, Rivers, Pollock sekimus. Be
veik visai ta pati tapyba, tik šiek 
tiek kitaip parafrazuota. Net ne
jauku darosi, kad japonas, taip 
jautrus daikto ir gamtos grožiui, 
ir turintis natūralų formos, arba, 
kaip sakoma, “design” pojūtį, bū-

1970 metų nauja 
geriausia dovana 

Lietuvon
Specialūs Rubliu 

PAŽYMĖJIMAI
DIDŽIAUSIOS VERTES 

ŽEMOS KAINOS
Jūsų giminės galės pirkti, 

ką jie nori Užsienio valu tos 
krautuvėse už pusę kainos 
arba net pigiau.

Mes dabai- išleidome NAU
JĄ katalogą, su vėliausiomis 
kainomis. Reikalaukite šio 
naują - katalogo — JIS NE
MOKAMAS — patys pama
tysite. Jūs sutiksite, kad 
SPECIALŪS RUBLIU PAŽY
MĖJIMAI YRA GERIAU
SIA. SPECIALIUOSE RUB
LIU PAŽYMĖJIMUOSE nė
ra vardo. Jais gali naudotis 
bet kas, bet kuriuo laiku, 
bet kur.
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Imame užsakymus automobi
liams ir butams.

tų taip pamišęs visu tuo, ką Va
karai mene daro.

Ir tai nėra vien paskutinių de
šimtmečių reiškinys. Japonų mu
ziejai pilni šio šimtmečio pradžios 
tapybos, kuri sukurta, sekant Pa
ryžių. Ir tie pavyzdžiai lygiai 
taip pat gana liūdnai nesėkmin
gi, gal net blogesni už dabarti
nius moderniuosius. Neteko ma
tyt stiprių dabartinės tapybos pa
vyzdžių, kurie būtų daryti tradi
ciniame stiliuje. Matyt, visi japo
nai nori būt “modernūs” ir tai 
pasiryžę daryt beveik bet kuria 
kaina. O kodėlgi nenorėti, kad 
būtų menas ir japoniškas, ir mo
dernus? Kažkaip japonui ta min
tis visai neateina į galvą. Ir di
deli, natūralūs rytietiški resursai 
lieka nepaliesti.. Sakyčiau visai 
rimtai, kad be kelių nepaprastai 
įspūdingų, didelių kaligrafiškų 
pavyzdžių, šiaip atrodo nieko rim
to Japonijoj sava kryptimi nelai
mėta. Norėčiau tikėti, kad aš čia 
klystu.

finę reikšmę. Ir raštingas lanky
tojas, visa tai pamatęs, jau daug 
ką supranta ir žino.

Kaip jau anksčiau minėjau, di
delio gajumo, reiškinys japonų gy
venime yra jų metiniai festivaliai. 
O jų būna daug visais metų lai
kotarpiais.

Kitas, gal labiau siauresnis ja
poniškos kultūros gajumo ženk
las yra teatrai. Siauresnis ta pras
me, kad spektakliai mažiau lan
komi, negu masiniai liaudies fes
tivaliai. Labiausiai Vakaruose ži
nomas japoniškasis teatras yra 
Kabuki, apkeliavęs, kad ir savo 
supaprastinta forma, Ameriką, ir, 
tur būt, beveik visą Vakarų pa
saulį. Jis savo vaidyba, scenine 
sąranga ir net tam tikra scenine 
intriga dar būtų artimiausias Va
karų galvojimui, norp visoj spek-
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Kita, mažiau vakariečiams su
prantama teatro forma yra Noh 
teatras. Čia arktoriai apsirengę 
kiek paprasčiau, viskas labiau 
santūru, taip pat ir scepą tik pa
prasto medžio, būtinai su viena 
ir ta pačia nupiešta pušim fone. 
Be to, Noh teatras ir savo kilme

| yra senesnis už Kabuki, jo pra
džia siekia 14 šimtmetį. Aktoriai, 
bent pagrindiniai, turi užsidėję 

i medines kaukes. Jų judesiai ne
paprastai kanonizuoti ir nežmo
niškai lėti. Neturint skripto, ku
rį dažniausiai patys japonai į te
atrą atsineša, čia, tur būt, ir kal
bą žinant, labai mažai ką supras
tum. Kiekvienu atveju, spektak
lis yra labai rafinuotas judesio ir 
garso mišinys. Atrodo, jei kokia 
scenos mintis ir yra, tai daugiau 
tik pretekstas grynam pantomi- 
miniam vyksmui, kurį tik retkar
čiais išblaško į sceną įsiveržęs sli
binas arba mirusios meilužės 
šmėkla. Nepaprastai išdailintas 
•judesys, akcentuojamas bubni- 
ninko smūgiais, šiurpulingais bal
sais ir fleitų pūtimais. Muzikan
tai sėdi scehos pakrašty, sudėję 
vėduokles prieš save, ir ilgiausias 
valandas išbūna, kaip meditaci
joj, be jokios išraiškos.

Kabuki spektaklis gali tęstis iki 
aštuonių valandų ir ilgiau. Noh 
vaidinimai irgi netrumpi.Tik Noh 
teatran sueina beveik visi žino
vai, iškilmingai pasirengę. Gi į 
Kabuki ateina taip pat dailiai iš
sipuošusi minia, bet čia atmosfe
ra laisvesnė, nes, norint išsilaiky
ti gyvam 4-6 o kartais net 8 va
landų spektaklyje, reikia atsineš
ti ir maisto, kurį čia pat pertrau
kų metu, imdami jį iš dailių dė
žučių, žiūrovai ir valgo.

Noh teatre reikalingi muzikan
tai yra scenoje, o Kabuki teat-

taklio eigoj daug fantazijos ir sce
niško nerealumo. .Aktoriai vien 
vyrai, bet, žiūrėdamas jų vaidy
bos, nepatikėtum, kad taip yra.
Aktorių kostiumai, tur būt, la
biausiai komplikuoti kostiumai vi 
soje teatro istorijoj — spalvoti, 
išsiuvinėti, sluoksnių sluoksniais 
apgulantys aktorių. Dažnai visų 
šitų kostiuminių grožybių svoris 
būna apie 40 svarų. Žinoma, vi
sos išraiškos priemonės šiame te
atre yra tradiciniai nustatytos, 
pradedant nuo judesio, grimo, 
veido išraiškos, šokio. Iš tų įsise
nėjusių štampų žiūrovas spektak
lį skaito lyg iš knygų. Mano su
pratimu, tai ir yra tikrasis teat
ras, o ne stanislavskinis gyveni
mo perkėlimas į sceną. Čia net, ras laiko juos, įsodinęs į tokią 
kostiumų spalvos turi savo speci- paaukštintą dėžę, beveik visai už-

dengtus šalia scenos. Muzika yra 
tradicinė, be autorių pavardžių.

(Nukelta į 7 palj
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DVIEJU ĮSPŪDŽIAI IS 
JONIŠKIEČIU PARODOS

Čiurlionio galerijoje, Joniškio 
gimnazijos 50 metų sukakties pro
ga, išstatytieji keturių dailininkų: 
Onos Baužienės — Stankaitytės, 
Elenos Gaputytės, Adomo Varno 
ir Vlado Vaitiekūno darbai, ne
žiūrint dailininkų skirtingos kū
rybinės krypties, sudarė darnios 
ir labai rimtos parodos įspūdį. 
E. Gaputytė gyvena ir kuria An
glijoje, nors studijavo ir Prancū
zijoje, ir Kanadoje. Ji kurį laiką 
gyveno pietiniame Britanijos 
kampe, Kornvalyje, kur daug niū
rių uolų, o taip pat yra daug ke
liavusi Korsikos kalnuose. Atro
do, kad to laikotarpio aplinkos 
ir gamtos vaizdai ir apibrėžia jo
sios skulptūros formas. Kiti trys 
dailininkai — jau pažįstami či- 
kagiėčiai.

Mūsų dailės veterano prof. A. 
Varno išs,tatyti 5 darbai, visi a- 
liejiniai peizažai, yra jo įprasto 
kūrybos žanro gamtovaizdžiai. Vi
si tie darbai konkretūs, tik su ne
žymiu impresionizmo atspalviu. 
Vis dėlto per didelis yra prof. A. 
Varno įnašas į mūsų dailės loby
ną, kad eilinis žiūrovas galėtų 
lengvai tuo ar kitu požiūriu, ana
lizuoti šioje parodoje jo išstaty
tus darbus. Tauragnų, Lieporių 
piliakalniai, “Milžinkapis” dvel
kia mistika ir verčia prisiminti 
senąją Lietuvos praeitį. Tai am
žinosios Lietuvos vaizdeliai, pil
ni pietizmo ir mūsų krašto gam
tos grožio tokio, kaip jį suprato 
ir savo vaizduotėje išlaikė daili
ninkas.

Vaitiekūno Vlado visus 12 dar
bų galima būtų suskirstyti į min
tim ir simboliais apkrautas dro
bes ir į impresionistinius pei- 
sažus, kurie, dailininko žodžiais, 
buvo tapyti nervų ’ atpalaidavi
mui nuo įtampos, kuriant simbo
linius darbus. Tačiau parodoje, 
manytume, daugiausia laimėta, 
kaip tik su šiais peizažais, pui
kiais gamtos kampeliais.

Įdomūs yra O. Baužienės alie
jiniai darbai, (viso 12) su didele

doze abstrakcinių elementų. Dai-I 
lininkės žodžiais, jos vąrtojami 
abstraktiniai elementai tėra vien 
priemonė minčiai išreikšti taip, 
kad ji būtų “realistiškai” supran
tama. Čia jos minties ryškesniu 
pavyzdžiu gali būti josios “Mado
na” .Tačiau negalimi nepaminė
ti ir kitų jos darbų, kaip pav. “Il
gesys”, “Menuetas”, “Palikta
sis sodas”, “Tiltas”, “Miražas”. 
Lauktina būtų dailininkės ap-1 
žvalginės ar jos vienos kurio nors 
kūrybos laikotarpio parodos. Sa
votiškai stiprūs yra ir josios visi 
trys medžio raižiniai.

Visai skirtingi yra E. Gaputy
tės darbai. Ir tai ne vien dėl di
desnio abstrakcinių elementų pa
naudojimo, ypač skulptūroje. Jos 
piešiniai (viso 10) yra skulptū
riški, bet realistiški. Gi skulptū
ros (viso 17 darbų) grynai abs
traktinių formų, su realistinio 
vaizdo kontūrais. Josios “Lauki
mas’, “Šventieji vyrai”, “Vaka
ro malda”, “Lietuvos motinai”, 
“Motina ir keturi sūnūs”, “Va
karo malda”, “Motinystė saulės 
kelyje” yra deginto molio, plas
tikos .bei bronzos darbai, labai 
kontūriški. Tai kalvotoje, niūrio
je apylinkėje, prieblandoje sėdin
čių žmonių kontūrai, kurie ma
tomi tik tiek, kiek leidžia vis sil
pnėjanti besibaigiančios dienos 
šviesa. Tie “vaizdai” savo išori
nėmis formomis visiškai susilieja 
su visa tamsių, kampuotų uolų 
aplinka. Užtat, perkėlus tuos prie
blandos “kontūrus” į apšviestą 
plotą, jie atrodo lyg “ne iš šio 
pasaulio”, lyg ir susidaužia su ap
šviesta aplinka. Apšviestas vaiz
das yra realistinis, pilnas deta
lių, gi prieblandos vaizdas tų de
talių negali turėti, tačiau, dėl to 
jis neatsiduria už tikrovės ribų. 
E. Gaputytės skulptūros savo li

nijomis yra labai taupios. Tai li
nijų ir šešėlių derinys. Užtat jos 
visi piešiniai drąsūs. Ji moka ke
liais bruožais duoti ne tik ryškų, 
bet ir išbaigtą vaizdą. Tačiau at-
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Dailininkai Adomas Varnas, Ona Baužienė ir Vladas Vaitiekūnas jų pačių — joniškiečių parodoj Čiurlio
nio galerijoje,- Chicagoje. Nuotr. V. Noreikos

Į kandangi šioje parodoje turime 
I retą progą susipažinti, su viešnia 
iš Anglijos, skulptore ir daili- 

į ninke Elena Gaputytė, kurios 
meno darbų mes nesame matę, 
išskyrus nuotraukas spaudoje, to- 
dėl sustosime ilgiau prie jos.

| Apžvelgus skulptorės ir daili
ninkės Elenos Gaputytės meno 
kūrinius pastebimas pagrindinis 
dailininkei charakteringas bruo
žas — stipri, kieta linija išreiš
kianti energingą jėgą. Kadangi 
Gaputytės skulptūros darbai nė
ra realistiški, o daugiau abstrak
tūs, todėl autorė savo pasirinktą 
temą išreiškia, pagaudama tos 
temos nuotaiką, o tai nuotaikai 
išreikšti ji naudoja žmogaus fi
gūros pagrindines formas, ne
kreipdama dėmesio į smulkme
nas.

Skulptorė Gaputytė nepapras-
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tai gerai ir stipriai pagauna pvz. 
“Vakaro” nuotaiką, sukurdama 
grupę žmonių, apsikniaubusių 
vakaro miegu ir nuovargiu. Ar
ba “Be namų” — sėdi žmogus, 
melancholiškai liūdnas ir nera
miai kažin ko laukia. Skulptū
ra “Kristus” primena mums ne 
vien tiktai nukryžiuotą Kristų, 
bet rodos matome visą Golgotos 
trijų kryžių kalną. Gal labiau
siai realistiškas skulptūros dar
bas “Motina”, pilna nuovargio 
ir liūdesio, saugoja prisispaudusi 
savo vaikutį. Įdomi keturių ga
balų skulptūra pavadinta “Sanc- 
ti viri”, kurie primena senuosius 
Izraelio pranašus.

Dailininkės Gaputytės pieši
niai, taip pat kaip ir jos skulp
tūros darbai, yra stiprūs ir pras
mingi. Ji keliomis griežtomis li-

(Nukelta į 6 pusi.)

rodo, kad ji niekad nubus gryno 
abstrakcionizmo atstovė. Tai liu
dija ir šios parodos E. Gaputytės 
darbai, daugiausia turintieji abs
trakcinių elementų, kaip pvz. 
“Eglė Žalčių karalienė” (abi ver
sijos), “Kristus” ir “Eglė gedi 
Žilvino”, nes ir jose galima įžiū
rėti realistinių elementų.

E. Gaputytė meną studijavo 
Montrealio muziejaus meno mo
kykloje. Toronte vakarais studija
vo skulptūrą Ontario meno ko
legijoje. 1953 m. atvyko į Pary
žių ir “Ecole dės Beaux Arts” tre
jus metus dirbo ir studijavo žino
mo skulptoriaus Gimondo studijo

je. Kitas jos mokytojas ten buvo 
garsusis Brancusi, rumunų kil
mės skulptorius, vienas šio šimt
mečio stipriausiųjų, kurio dar
bų paroda neseniai buvo ir Chi- 
cagos Meno institute. 1955 m. ji 
keliavo po Italiją, studijuodama 
savo pamėgtą meno šaką. Vėliau 
viename Anglijos miestelyje ji 
buvo įsteigusi nuosavą meno ga
leriją. Šiuo metu ji viename Lon
dono universitete vadovauja 
skulptūros klasei.

Baigiant, galima būtų pažymė
ti, kad joniškiečių dailininkų pa
roda buvo verta mūsų visuome
nės dėmesio. J. Damauskas

Gegužės 29 d. Čiurlionio gale
rijoje, Chicagoje, buvo atidaryta 
joniškiečių dailininkų meno pa
roda ryšium su Joniškio gimna
zijos 50 metų sukakties minėji
mu. Šioje parodoje dalyvauja ke
turi joniškiečiai menininkai: A- 
domas Varnas, Elena Gaputytė, 
Vladas Vaitiekūnas ir Ona 
Stankaitytė-Baužienė. Kadangi 
dailininkai prof. Varnas, Vaitie
kūnas ir Baužienė, gerai čikagie- 
čiams pažįstami iš daug matytų 
jų darbų, todėl čia ilgiau nebe
sustosime atskirai prie jų. Bet,

R A T E S
Q n a r t e r 1 y

6%
$5,000 minimom 

2 YEAR OERTIPIOATE
5%%

$1,000 mlnimum 
1 YEAR CIKTIIICATE

Insurcd to $20.000

H I G H
Paid

5%
PASSBOOKS

5’/2%
$1,000 niinimum 

IN VESTAI ENT BONUS P LAN 
Savings

Uighest reserves

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOGIATION
4071 Archer Avenue Chlcago, Illinois 60032

(t
Broliy Sharku Restoranai Ir Gocktail Lounges —
SHARKO’S WEST, 6301 W. 63rd Street

Telef. — LUdlow 6-3636
SHARKO’S EAST, 7840 S. Westem Avė.

Telef. — PRospect 6-6644

Tradicine Lietuvių Diena
Marianapolyje, Thompson, Connecticut

Elena Gaplutytė Eskizas kompozicijai “LaukJmas” (molis) 
Nuotr. Andrew Lanyon

SHARKO’S — Vilk Park, Illinois
1 mylia j vakarus nuo 83 Rd. ant Roosevelt Rd.

Telef. — 629-9050
Visuose restoranuose pu'kios vedinamos salės tinkamos 

vestuvėms ir kitokieima parengimams. Skanus valgis, vietos ir 
užsienio gėrimai.

Savininkai —
Jurgis, Geraldas ir Gregorijus Šarkos 

,--------------------------------------------------------------------------------------------- .

1970 Plymouth-Duster

SAVE AT INSURED

DIENOS PROGRAMA
11:00 Iškilmingos Šv. Mšias aukoja ir pamokslą sako D. G. Kun. Alfonsas 

Volungis, Aušros Vartų parap. klebonas, Worcester, Mass. Šv. Mišias 
gieda Šv. Andriejaus parap. choras, vadovaujant muzikui Jonui Bei- 
noriui, New Britą n, Conn.

12:00.Pietūs, po pietų įvairios pramogos, menine programa, šok'ai ir t. t.
nIETUVIŲ DIENOS RENGĖJAI ir Maria japolio Marijonai nuoširdžiai visus 
kviečia dalyvauti šioje TRADICINĖJE LIETUVIŲ ŠVENTĖJE. Puiki proga pa
sinaudoti Dievo palaima — dalyvauti Šv. Mišių aukoje po atviru dangum, 
išgirsti gražių lietuviškų giesmių ir skambių dainų, laimėti vertingų do
vanų, susitikti su draugais ir pažįstamais, apžiūrėti naujai atsikuriantį Ma- 
rianapolį, bendrai pasilinksminti ir pasigrožėti žavinga Marianapolio vasa
ros gamta. — LAUKSIME !

Plymouth Valion! Du.ter 2-Door Coupo

Kaina nuo $1,995.00
25 mylias su vienu galionu

PLYMOUTII, VALIANT - BARRACUDA, ROAD BUNNEB 
G T X, FUEY — DUSTEB

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
4030 ARCHER AVENUE — PHONE VI 7-1515

Kas tik turi gerą skonį,

Mutual Federal, 
Savings and Loan

PER ANNUM

0N SAVINGS CERTIFICATES 

0F $10,000. 0R MORE. 

2 YEAR MATURITT

MBTB*

PER ANNUM

PASSBOOK
ACCOUNT

Viską perką pas Liepom1

i IETUVIĮJ PREKYBOS NAMA'
F U R M I T U R E CENTE R, INC.

J LIEPONIS
Marquette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 ik 5 vai vtk.

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Peter Kazanauskas, President Tel. 847-7747

OFFICE HOURS 
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 P.M. 

Thursday, 9 A.M. to 8 P.M. 
Saturday, 9 A.M. to 1 P.M.

No Business Transacted on Wednesday

Paid and 
Compounded 

Quarterly

ANN F.RSARY

N0W INSURED TO $20,000 ■

3240 SO. HALSTED STEEET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

FRANK’S TV and RADIO, INC.
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riausybės Dielininkaitis ne tik
veikliai dalyvavo, bet ir jiems
vadovavo iš katalikų pusės. Taip
jis įrodė turįs gražių duomenų ir
valstybinės • veiklos srityje. Šios
veiklos rezultate jis rado draugų
š į . airių kitų politinių grupių

i • pačių tautininkų, kurie tuo me-
, . , „ , tu. buvo valdžioje. Kaip naująkais). Darbininkai buvo suorga- , ( .. , . , .. ' .. . , , Ine ■t'iiK-id Lietuvos jėgą, turui

vt.Kelta iš J psl

žodžio dovana jam labai praver
tė kaip darbininku vadui.

G’įžęs iš Prancūzijos, jis susi
domėjo miesto darbininkais. 
(Prieš tai buvo dirbęs daugiau 
su kaimo jaunimu- pavasarinin-

nizuoti į katalikų sąjungą dar 
prieš I did. karą. Per karą buvo 
išsklaidyti, Vyt. Endziulaičio vėl 
sutelkti ir dr. Kaz. Ambrazaičio 
išvesti į politiką kaip Darbo Fe- 
deracija.šią berods 1927 m. vai-į 
džiai uždarius, vėl buvo 
atkurta nepolitinė pirmoji 
sąjunga ir jai ėmėsi vadovauti 
šimtadarbis Pr. Dovydaitis, 
leido ir
“Darbininką”. Šiam katalikų są-

čia eur< pinį mentalitetą ir labai 
s lidną gyvą žodį, jį kvietė į sa
vo priėmimus bei pasitarimus į 
vairios užsienio atstovybės.

Dielininkaitis nemėgo asmeni
nių ginčų, dėl to neturėjo ir asme- 

priešų. Jis atstovavo idė- 
j. joms ir siekė idealesnio gyvenimo 

„ . . , ,¥. { kelio visose srityse. Dėl to jis pa-
... , i sidare idėjinis pnesas komums-

.... a a i ų są tams guvo gaJjma laukti, kad,
judziu, reikėjo naujo, pajėgaus bol§evikams užėmus 1940vado, ir Dielininkaitis kaip tik
buvo tam pasiruošęs. Darbininkų 
reorganizacinis suvažiavimas 19- 
34 m. išrinko jį pirmininku. Vė
liau jis buvo perrenkamas.

Taip jis vadovavo darbininki-

uzemus 194U m. 
Lietuvą, jis bus vienas iš pirmų
jų arešto aukų.

Kančios nuskaidrintas

Nepraėjus nei mėnesiui, lieptos 
12 d. jis su visa eile pranašiųjų, . i. . i iv i •• a < I1-5 ou. v icct cne uiųuctaiijai Egi bolševikų okupacijos. Me- j. buvo NKVD sujmtas R

tahstaf, šoferiai, kiemsargiai, že- < užd Kauno kal. _ Rai
illrin n »1 t l'OI 1 f t f trlPl mimės ūkio darbininkai ir jų visi rei-

V. K. Jonynas
(Iš Lietuvos kankinių koplyčios Vatikane.

Kankinys
Nuotr. V. Maželio)

ĮSPŪDŽIAI Iš JONIŠKIEČIŲ
PARODOS KERTINE PARAŠTE

■ AlRelia if l »*•

, , . .... - v. ir kiti, jis buvo naktimis tardo- , . ,. , . . , ...kala. pasidarė jo rūpesčių cen- mas> 0 dienomis prižiūrimas, kad, la^S vertybių perkai-1 ninka.ti, po jų
tre. Jis ruošė darbininkų m.t.n-| neband užmi tL Kai kalėji.------------ -------
gus, susirinkimus suvažiavimus, mQ blogai .f
net jaunųjų darbininkų stovyk- mu5ė k Dieiinkaitis drąsiai

nijomis nupiešia “Motiną su 
vaikučiu”, parodydama kilnų 
motinos vidujinį pasaulį. Kad ir 
paprasti piešiniai, jie yra pilni 
judesio, laisvumo ir gyvumo.

Dar vienas stiprus skulptorės 
ir dailininkės Gaputytės meno 
bruožas yra tas, kad tiek skulp
tūrose, tiek piešiniuose išlaiko 
visą laiką vienodą kūrybinę įtam
pą, energiją, kurios taip dažnai 
šiandien yra pasigendama me
nininkuose.

Skulptorės ir dailininkės Ga
putytės pirmoji dailės darbų 
viešnagė Chicagoje suteikė pro
gą meno mėgėjams ne tiktai susi
pažinti su menininkės kūriniais, 
bet taip pat pasidžiaugti jos 
skulptūromis, kurios yra tokia re
tenybė mūsų čionykštėse paro
dose. O ypač, kad tos skulptū
ros yra ne tiktai prasmingos ir 
gilios savo turiniu, bet taip pat 
rodančios skulptorės mokėjimą 
gerai susitvarkyti su bronza, mo
liu ir plastika. O šios skulptūri
nės medžiagos Gaputytės savimi 
pasitikinčiose rankose pavirsta 
nebe į medžiaginius daiktus, bet 
į prasmingus ir energingus dai-

mirties, Kuraitis I Iės kūrinius> &įlius savo mintimi 
ir taurius savo forma.

(Atkelta iš 2 pusi.)

žiau žinomas. Jo čia nė nepa
sakosiu. Tik priminsiu, kad ko
munistinei santvarkai įprasti
niu būdu Mykolaičiui teko at
gailauti ir viešai išpažinti sa
vo “nuodėmes”. Tai jis padaro 
194B m. Lietuvos rašytojų su
važiavime, kuriame jis save 
apkaltino, kad “karo pradžioje 
ar tai dėl mano menko politi
nio susiorientavimo. ar tai dėl 
klaidinančių sugestijų ir nuo
taikų įvyko taip, kad parašiau, 
prisipažinsiu šiandie atvirai, vi 
siškai reakcinių eilėraščių” 
(cit. J Lankutis, V. Mvkolai- 
čio - Putino kūryba, 1861, p. 
320).

Anot J. Lankučio, “nebėra 
prasmės sustoti prie tų reak
cinės dvasios eilėr&ščių. ku
riuos pats poetas išbraukė iš 
savo kūrybos. ^liekamąją ver

tę turi tie Mykolaičio - Putino 
karo meto lyrikos posmai, ku
riuose atsispindi objektyvi šio 
sunkaus laikotarpio tiesa ir 
prasmingi poeto išgyvenimai” 
(ten pat, p. 326-327). Betgi 
ar bevali būti objektyvesnė 
ano sunkaus 'aikotarpio tiesa, 
kaip žiaurieji birželiniai trėmi
mai? Be to kodėl gi poeto 
skaudūs ir nuoširdūs išgyveni
mai. matant didžiulę tautos 
nelaimę, nėra prasmingi? Pa
galiau gali Lankutis ir kiti “ne
sustoti” prie anų Putino “re
akciniu” eilėraščiu, galėjo ir 
pats autorius būti priverstas 
“iuo- išbraukti”, bet jie vis 
tiek išliks lietuvių litera,tūraie, 
kaip nenuneigiami anų rūsčių 
dienu liudininkai.

Anas rūsčiąrias dienas mi
nint,'būtu gera susilaukti ant
rojo “Rūsčių dienų” leidimo.

A. Grigonis

Perskaitę Draika, duokite kitiems pasiskaitvti

tre. Jis ruošė darbininkų mit.n- neband užmigti. Kai kalėji-' ^mokančioje ir meditacijoje
. ..........-......1.—..’ ' Kalėjimas nuskaidrino jo dva

šią, bet palaužė jį fiziškai. Jo jė-
las. Mitinguose ir susirinkimuo- *^*t****""*'-*i’“**»““* “
se, kur jis vede kovą prieš ko
munistus, ateidavo slapta jo pa
sekti ir patys komunistai.Ypatin- 
gas jo rūpiestis buvo Kauno kiem
sargiai, kurie buvo apleisti - blo
gai apmokami ir jų šeimos su
grūstos rūsiuose. Pradėjęs kovą 
už jų padėtį, jis suorganizavo ir 
atskirą kiemsargių sąjungą. Kaip, su kitajg
tikras vadas, jis ieškojo naujų .. k , • 
talkininkų, dėl to į veiklą įtraukė,
keletą jaunųjų Kauno kunigų, <, ir iškankintas jis j.
vyr. moksleivių ir studentų ate.- ŽQ ne . šeimą> bgt susirado ko_ 
t,ninku. Tuo metu buvo sukurta -ančius drau ir isiūlė 
darbininkų reikalams ir stud. at-, tg,k Jam buyo a
kų korporacija Ac ivitas Be k.t-|red sukilėli lajkraštį ,(Į
ko, kaip darbo reikalų ekspertas, Laj „ Q Lajki -e Vyriausy- 
Dielminkaitis buvo siunčiamas j bėje _ darbo ministerio vieta< 
tarptautinio darbo biuro šuva- I Siame jis tflda dirbo tjk

draugus kalinius jis drąsino ir 
silpnesniems atiduodavo savo 
maisto dalį. Bolševikai jį nuteisė 
8 metams sunkiųjų darbų į Vla
divostoko koncentracijos stovyklą 
ir ruošėsi išvežti. Bet 1941 m. 
birželio 22 d. prasidėjo vokiečių 
karas prieš sovietus, ir Dielinin- 

galėjo išsiveržti

gos atsigavo, atrodė dar geriau, 
negu prieš tai.Bet tai buvo ap
gaulus dalykas, ir šito nieks nesu
prato. Užteko persišaldyti nekū
rentame traukiny, vykstant Ve
lykoms iš Kauno į Šiaulius — pas 
savo šeimą, ir jį ištiko inkstų už
degimas ir dėmėtoji šiltinė. Po 
jrenkių dienų, išleidę iš Kauno, 
draugai gavo iš Šiaulių telegra
mą: “Pranas šiandien mirė”!. 
Mirė 1942 m. balandžio 6 d. ant 
pat keturiasdešimtųjų metų 
slenksčio, betrūko mėnesio. Bu
vo palaidotas Šiauliuose, šalia sa
vo mokytojo St. Šalkauskio ir 
vieno iš at-kų karių, lakūno leite 
nanto Juozo Kumpio, žuvusio 
laisvės kovose 1920 m. Laidotuvių 
pamaldas ir apeigas atliko jo glo

kartą pasakė matąs jų asmenyje 
naujųjų laikų šventuosius. Į tas 
eiles įsirikiuoja ir pats Kuraitis, 
Dielininkaičio globėjas ir akstin-, 
tojas, miręs po Sibiro tremties 
prieš penkerius metus. Įsirikiuoja 
ir Vyt. Endziulaitis, į kurio pė
das ypač socialinėj veikloj įstojo ir 
jo staigia mirtim nutrūkusią misi
ją tęsė Pranas Dielininkaitis. Toji 
galerija asmenybių, susieta su a- 
teitininkų sąjūdžiu ir iš jo išaugu
si, dar laukia praskleidžiama ge
ras plunksnos. Ir ji būtų didžiai 
įkvepianti dabarties mūsų jauni
mui, besižvalgančiam pavyzdžių.

BIBLGR: Į Laisvę' 42 — Amerika’ 42. 
5.29 ir 47. 1. 17 — Garsas’ 42.6.18 — 
Drb.’ 42. 6. 2 ir ‘47. 4. 22. — Žiburiai’ 
47 N 11. — At’ 51, N 2 — LE IV.

Saulė Jautokaitė

žiavimus.

Žurnalistas

Žurnalistu jis pasidarė, sakytu
me, iš reikalo.Visuomeninėj veik
loj plunksna yra didžiausias gink
las. Pradėjęs rašyti anksčiau, jis 
grįžo į šią sritį tik nuo 1936 me
tų, kada įėjo į septynetos redak
cinį kolektyvą, kuris ėmėsi vado
vauti “XX Amžiaus” dienraščiui, 
bet jo straipsniai buvo pagrindi
niai ir principiniai. Jis vedė ir 
šio dienraščio skyrių “Darbas ir 
duona”. Be kitko, 1939 metais 
lenkams pakvietus lietuvius žur
nalistus dviejų savaičių ekskursi
jai, jis atstovavo “XX Amžių” ir 
buvo tos ekskursijos vadovu.

Su plunksnos draugais nauja- 
romuviais, jis 1938 m. parengė 
garsiąją deklaraciją “Į organiškos 
valstybės kūrimą”. Ši deklaracija 
susilaukė didelio visuomenės dė
mesio. Dielinkaitis buvo šios dek
laracijos idėjų propagatorius vie
šose paskaitose. Dėl to susirūpi
no to meto valdžia, ir po kiek lai
ko jį ir keletą draugų paėmė į 
policijos “globą”. Iš tos “globos” 
jį išgelbėjo tik ką gimusi duktė 
ir vieši moterų protestai vidaus 
reikalų ministeriui.

Akivaizdoj gresiančio komu
nizmo pavojaus ir karo Dielinin
kaitis įsijungė į akciją už vyriau
sybės perorganizavimą plates
niais pagrindais. Pasitarimuose 
dėl, taip vadinamos, darbo vy-

. .v. , , . . , it bėjas prof. prel. Kuraitis. Kal-I rą savaičių, kol atsirado karo
atskirtas, anksčiau numatya- bedamas apie Šalkauskį ir Dieli 
sis darbo ministeris. Tada Dieli
ninkaitis grįžo pas šeimą, o ru
deniop — į universitetą toliau 
profesoriauti.

• Kauno muzikinio gyveni-
— Kauno muzikinio gyveni

mo centro jubiliejus. Okup. Lie
tuvos spauda paminėjo Kauno 
J. Gruodžio aukštesnės muzikos 
mokyklos 25 m. sukaktį. Mokyk
la buvo tarytum tąsa J. Nauja
lio 1919 m. įkurtos mokyklos. 
Konservatoriją iškėlus į Vilnių,
J. Gruodžio vardo mokykla virto 
Kauno muzikinio gyvenimo Į 
centru.

Mokyklą per 25 metus baigė 
per 800 žmonių. Jos direktoriais 
buvo: K. Matiukas, N. Marti- 
nonis, A. Čeičys, J. Kamavičius,
K. Paulauskas. Dabar vadovau
ja V. Blūšius, dirba 126 dėstyto
jai. Mokykla rengia tradicinius 
J. Gruodžio atminimui skirtus 
koncertus. (E)

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

LIETUVIŲ SldlGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-47II
Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir Seštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki A:30 vai. po pietų.

Jr

Visada žavėjęs kitus savo entu
ziazmu ir optimizmu, po kalėji
mo pasidarė dar žavesnis. Anks
čiau jo socialumas buvo lyg prie-1 
monė siekti visuomeniškumo, i 
Dabar jis buvo šviesus ir giedras! 
iš pačios širdies, iš vidaus, iš rea- į

MARŲUETTE PHOTO
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

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

BEG SAVINGS
REWARD♦

INTEREST COMPOUNDED DAILY — PAID OIJARTERLY

CERTIFICATES OF 
$5,009 or MORE, MINIMOM 

MATURITY—2 YEARS

CERTIFICATES OF $1,000 
OR MORE, MINIMOM 
MATORITY—1 YEAR

AranvaS Yield Annua! Rate

Fotografas žavioms nuotakoms

The Paul 
Studio

MODERN. FOTOGRAFO 
NAMAI.

ŠEIMOS PORTRETUS 
IR VISOKIŲ PROGŲ 

NUOTRAUKAS

3213 So. Morgan SI.
Chicago, Illinois 60608 

TEL. YArds 7-5858 i
6.18% 6.00%
5.92% 5.75%

90 DAY NOTICE EOLO EAGLE 
PASSBOOK ACCOUNT 

$50.00 MINIMOM

REGOLAR
PASSBOOK
ACCOUNT

5.39% 5.25%
5.13% 5.00%

WE PAY THE HIGHEST SAVINGS 
INTEREST RATES ALLOWED BY LAW 

PASSBOOK AKO CERTIHCATE SAVINGS INSURED TO $20,000
Deposits receivsd by ths 10th of any month earn from the first of that month. 

Defarred Income Certiiicates are available at rates of 4% and 5%%.TANDARD
Savings and Loan Association of Chicago

ASSETS oV-ER $144,000.000.00 RESERVES OVER $12,400,000.00 (more than twice the legal reųuiremenf)

4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 ■ VI 7-1140 
HOURS: Mon„ Thur,. f A.M. -1 P.M. • Tu«j., Frl. ♦ A.M. •« P.M. • Sat. ♦ A.M.. M Noon • WMl. CleMd

ALUMINIJflUS R YNOS (Gutters) 
vandens nubėgimui.

Nerūdija ir nereikia dažyti.

TVOROS: įvairiausio alu- 
minijaus, plastikos, plieno, įvai
rių spalvų.

STOGELIAI
DURYS - LANGAI: įvairių spalvų 
ir kainų — K. Butkaus kon

strukcijos.
Naujausi žieminiai balto emalio 

ir "stainless Steel" langai.
FORMICA KABINETAI

KOSTAS BUTKUS
Telef. — PRospect 8-2781
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Antanas Petrikonis Medžiai prie tvenkinio (akvarelė, nuotr. V. Noreikos)

JAPONIJOS FRAGMENTAI

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS 
VIII SUVAŽIAVIMO, ĮVYKSTANČIO Š. M. RUGSĖJO 
1-6 D. TORONTE. KANADOJ, MOKSLINE PROGRAMA

1. Teologijos Sekcijs:

a) Kun. dr. Pranas 
(sekcijos vadovas).

b) Kun. dr. Feliksas Jucevi
čius — “Tauta krikščioniškojoj 
vizijoj”.

c) Kun. dr. Andrius Baltinis 
— “Parapija, kaip tautinės in
dividualybės puoselėtoja.”

d) Simpoziumas tema “Krikš
čionis tarp kolektyvizmo ir in
dividualizmo”. Dalyvauja: kun. 
dr. Pr. Gaida, kun. dr. Volde
maras Cukuras ir prof. dr. Ramu 
nas-Paplauskas.
2. Filosofijos mokslų sekcija:

a) Prof. dr. Juozas Navickas 
(sekcijos vadovas) -t- “Sąmo
nės brendimo vyksmas Hėgelio 
fenomenologijoje”.

b) Prof. dr. Vaidievutis Man- 
tautas — “Žmoguas ir idėjos 
problemos Putvio filosofijoje.”

c) Dr. Vincas Vyčinas — 
“Heideggerio etikos klausimu”.

d) Prof. dr. Kęstutis Skrupske- 
lis — “Pagrindinės Royceo ant-

j ropologijos sąvokos”.

Gaida mokslų sekcija:
a) Prof. dr. Antanas Ramū- 

| nas-Paplauskas (sekcijos vado- 
' vas) “Lietuvių pedagogika kryž- 
i kelėje”.

b) Kun. dr. Jonas Gutauskas 
— “Šeimos ir mokyklos vaid
muo lietuvybės išlaikyme”.

c) Jonas Račkauskas —“Lie
tuvių įnašas Europos pedagogi
kom”

d) Genius Procuta — “Moky
tojas sovietinėje Lietuvoje”.
4. Psichologinių mokslų sekcija:

a) Prof. dr. Agota Šidlauskai
tė (sekcijos vadovė) — “Neuro-1 
psichologija ir asmenybės ugdy
mas — organizminė vystymosi 
pažanga į auklėjimo proble- 
mas.”

b) Kun. prof. dr. Antanas' 
Paškus — tema dar nepaskelb
ta.
5. Socialinių mokslų sekcija:

a) Prof. Antanas Musteikis 
(sekcijos vadovas) — “Akademi
nė ambasadorystė”.

b) Prof. Romas Vaštokas - 
“Lietuvių charakteristika antro
pologiniu atžvilgiu”.

c Irena Lukoševičienė — 
“Kanados lietuvių jaunimo įsi
jungimas į socialinį gyvenimą”.
6. Istorijos mokslų sekcija:

a) Dr. Juozas Jakštas (sekci
jos vadovas) — “Lietuvos Auš
ros laikų istoriografija”.

b) Kun. prof. Stasys Yla - 
“Svetimybių antplūdis Lietuvo
je XVIII amžiuje”.

c) Romas J. Misiūnas — “Al
girdo tikėjimas”.
7...Lietuvių kalbos ir literatūros 
sekcija:

Prof. dr. Antanas Klimas — 
sekcijos vadovas. Sekcijoj paskai
tas skaitys: prof. dr. Birutė Cip- 
lijauskaitė, prof. dr. Alfredas 
Sennas, prof. dr. R. William 
Schmalstieg, prof. R. Pr. Šilbajo
ris, Antanas Vaičiulaitis.
8. Teisės, politinių ir ekonomi
nių mokslų sekcija:

a) Dr. Stasy Bačkis —tema 
dar nežinoma.

b) Prof. dr. Domas Krivickas
— “Lietuvos tarptautinė padėtis 
ir perspektyvos ateičiai”.

c) Prof. dr. Vytautas Vardys
— tema dar nežinoma.

d) Dr. Jonas Norkaitis - 
“Autonominiai ir heteronomi- 
niai dėsniai ekonominiame pro- 
cęse”.
9. Gamtos mokslų sekcija:

n) D r Rrnnius Povilaitis (sek-

Atkelta iš 4 usl.)
Kadangi Noh teatro spektaliui 

sekti reikalingas didelis dėmesio 
sukaupimas, tai ir pač’am japo
nui būtų gana sunku jį valando
mis stebėti. Todėl Noh spektak
liai yra pertraukiami linksmes
niais, vienaveiksmiais, komiškais 
intarpais — Kyogcn, kurių ir is
torija, ir intriga, ir vaidyba jau 
kiekvienam suprantama. O po to, 
Vėl atgal prie Noh spektaklio, ku
ris taip lėtai juda, kaip debesys 
gražią vasaros dieną. Vis dėlto šie 
Noh spektakliai yra neužmiršta
mi savo atmosfera ir savo beveik 
antžmogiška laiko ir ritmo sąvo
ka.

Negalima nepaminėt dar vie
nos formos spektaklių, tai lėlių 
teatro — Bunrakų. Čia juodai 
apsirengę aktoriai operuoja be
veik natūralaus ūgio lėlėmis. Vie
ną lėlę tvarko keletas juodai ap
rengtų vyrų (juoda spalva turė
tų reikšt, jog aktorius yra nema
tomas). Kūnui, rankom, kojom 

1 gali būt po atskirą aktorių; tik 
pagrindinio, pačią lėlę manevruo
jančio aktoriaus veidas neuždeng
tas. Iki tos meistrystės jiems pri-, 
sikasti reikia nuo 10 iki 20 me
tų kieto, nenuilstamo darbo. Pra- j 
džioj pašalinių žmonių buvimas 
scenoj, atrodo, žiūrovą turėtų truk 
dyti, bet vyksmas atliekamas taip 
puikiai, kad visa tai nei trukdo, 
nei blaško. Aplamai, visos šitos 
minėtos teatrinės apraiškos yra

cijos vadovas) — “Mutacijos mo 
derninėje biologijoje”.

b) Dr. Vilius Fidleris — “A- 
tominės energijos vaidmuo pa
saulio energijos šaltinių tarpe”. į

c) Dr. Petras Kaladė—“Žmo-j 
nijos didėjimas ir nauji maisto 
šaltiniai”.

d) Inž. Antanas Ketvirtis — 
“Psichofiziologiniai matomu
mo aspektai eisme”.
10. Medicinos mokslų sekcija:

a) Prof. dr. Vytautas Pavila- 
nis (sekcijos vadovas) —“Mė
gintuvėlyje pagamintos gyvy
bės problemos.”

b) Dr. Zenonas Danilevičius
— “Biologinių mokslų pažanga 
paskutiniame penkmetyje”.

c) Dr. Domas Jasaitis — 
“Gimdymų kontrolė ir abortai 
kataliko gydytojo akimis”.
11. Architektūros ir meno sekci-

'ia:
a) Dr. arch. Alfredas Kulpa- 

Kulpavičius (sekcijos vadovas)
— “Proporcija Lietuvos bažny
čių statyboje”.

b) Arch. Alfredas Kerelis — 
i “Lietuvių architektūra išeivijo-
' je.”

c) Dail. Telesforas Valius — 
“Dail. Pranas Domšaitis ir jo 
kūryba”.

d) Dail. Leonas Urbonas — 
“Psichologinė apraiška moder-’ 
niame mūsų mene”.

Suvažiavimo atidarymo iškil
mėse pagrindiniu kalbėtoju yra 
dr. Juozas Girnius, tema: “Tau
ta, kaip žmogiškoji tikrovė”.

Suvažiavimo uždarymo sesijo
je kalbės poetas Jonas Aistis te
ma: “J. Tumas-Vaižgantas”.

• Iš Lietuvių rašytojų drau
gijos veiklos. Išrinkta naujoji 
valdyba pradėjo veikti šios su
dėties : pirmininkas Leonardas 
Andriekus, vicepirmininkas Al
girdas Landsbergis, sekreto

vienos iš nuostabiausių Japonijos 
kultūroje.

Žinoma, reikia dar paminėti ir 
review teatrą Taka’uzuka ( ta
riama Takarazka). Bet tai jau da
bartinio gyvenimo rezultatas, at- 
veštas iš Vakarų, maždaug se-t 
kant Folie Bergere ar Ziegfriedi 
Follies pavyzdžius. Viena įdomy
bė, išimtinai moterys vaidina čia 
ir vyrų vaidmenis. Taipgi keista,; 
kad žiūrovuose dominuoja aiš-' 
kiai moterys, kurios ateina pasi
žiūrėti savo scenos herojų. Sce
nos vyksmas, nors ir vakarietiš
kai' imponuojantis, labai sklan- 

, dus, bet jokio ypatingo japoniško 
savitumo neturi.

Dail. Antanas Petrikonis prie vieno iš savo natiurmortų, Jo darbų pa
roda atidi (romą birželio 21 d. Los Angeles, Šv. Kaziniero lietuvių pa
rapijos salėje Kalifornijos Lietuvių dienos proga.

Nuotrauka V. Noreikos

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINIŲ DOVANAS J LIETUVĄ

IR KITAS USSR DALIS,
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGEHCY, INC.
(LICENSED bj Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA
1776 Broachvay, New York, N. Y. 10019 

Tel. — 581-6590; 581-7729

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

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

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro 
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valando- rvto iki 4 valandos popiet

Apybraižą baigiant, apie Japo
niją galima pasakyt panašiai kaip 
ir apie daugelį kitų kraštų, ku
riuose rasi ir daug saulės, ir daug 
šešėlių. Kiekvienu atveju, tai yra 
labiausiai imponuojantis kraštas 
savo nepaprastai gražiom tradi
cijom ir gal labiausiai slegiantis j 
beveik pamišusiu įsimylėjimu į 
Vakarus. Jei tradicija, kuri yra 
dar labai stipri, neišsilaikytų, tu
rėtume netrukus japoniškai kai- i 
bančią Ameriką ar Vakarų Eu- j 
ropą ant tų pačių japoniškų sa-| 
lų, kurios, apsuptos jūra aplink, ■ 
yra vulkaninės kilmės, ir gražios, I 
kaip Utamaro medžio raižinys.

(Pabaiga)

rius — Paulius Jurkus, iždini-n- 
kas — Jurgis Jsmkus. Valdybos 
narė liko Nelė Mažuli it ė. Kiek 
vėliau, Pauliui Jurkui atsisa
kius, sekretorium tapo Leonar
das Žitkevičius. Ilki šiol buvo 2 
posėdžiai. Naujoji valdyba reiš
kia padėką LRD nariams už pa
sitikėjimą ir senajai valdyba — 
už> gerai atliktą darbą.

Dabartinė valdyba rūpinasi 
palaikyti ryšius su kitų tautų 
rašytojų draugijomis, ypač Ame 
rikog ir Pabaltijo. Taip pat ji 
tikisi literatūriniu pagrindu 
stiprėjančio ryšio su tėvynėje 
gyvenančiais rašytojais. Suves
ti LRD j glaudesnį kontaktą su 
kitataučiais rašytojais yra ap
siėmęs vicepirm. Algirdas Lands 
bergis. Be to, valdyba sielojasi, 
kad svetimom kalbom leidžia
mose enciklopedijose ir antolo
gijose būtų skirta vietos lietu
viams rašytojams. Taipgii val
dybai rūpi, kad lietuvių rašyto
jų veikalai būtų žymiosiose pa-/ 
šaulio bibliotekose.

1S70 m. LRD premijos verti
nimo komisija sudaryta Los An
geles mieste iš šių rašytojų: 
Alės Rūtos, Bernardo Brazdžio-. 
nio, Alfonso Griciaus, Prano 
Visvydo ir Juozo Tininio. Pre
mija bus įteikta šį rudenį. Vieta 
numatyta, bet galutinai nenu
statyta, Sprendimas įvyks, pasi
tarus su laureatu, kai jis paaiš
kės. Premijai 1,000 dol. skyrė 
Lietuvių fondas. Jau paprašyta 
1,000 dol skirti ir 1971 metams.

išiu© metu valdybos progra
moje vienas iš pačių svarbiau
sių siekių yra papildyti LIRD 
naujais nariais iš pasireiškusių 
literatūroje asmenų ir laimėti 
anksčiau išstojusius narius. Val
dytai labai rūpi sustiprinti ir 
pagyvinti Draugiją jos pobūdžio 
ribose.

© Klasikinė muzika okuu 
Lietuvos provincijoje. Anykš
čiuose, iš Vilniaus atvykę kon
servatorijos dėstytojų A. ir H. 
Radvilavičių fortepijono klasės 
studentai atliko Vak. Europos ir 
rusų klasikų kūrinius.

© Liuksemburgiečiai okup. 
Lietuvoje. Vilniuje gegužės mėn. 
kelias dienas viešėjo Liuksem
burgo pedagogų delegacija. Prieš 
tai ji lankėsi Maskvoje ir Vladi
mire.

MMHIflsEYAfG
FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Pccriring FacUHteB

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-6600

PETKUS
—TĖVAS IR SŪNUS—

MARQUETTE FUNERAL HOME
T&YS MOMEBNISKOS KOPLYČIOS

2533 West 7 Ist Si. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 5Qth Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

, AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

Savininko

SA1NT OASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
DIDŽIAUSIAS PAMINKLŲ PLANŲ 
PASIRINKIMAS VISAME MIESTE

Telef. — GEdarerest 3-6335

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

Laidotuvių Direktoriai
Trys Moderniškos Koplyčios 

4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605*07 South HermiSage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

MUSŲ SKYRIAI:

IIKOOHLYN, N Y. 1538 BEDPOBD AVĖ. IN 7-8465
NE\V YORK 3, N. Y. 78 SECOND AVENUE — i OR 4-1540
NEWARI<. N. J. 378 MARK ET STREET MI 2-2452
SOUTH RIVER, N. J. 48 VVHITEHEAD AVENUE — CL 7-8320
UTICA, X Y. 083 RLEECKER STREET — RE 2-7470
PARMINGDALE, N. J. PREEVVOOD ACRES ___ 303-0491
PHILADELPIHA 23, PA. 031 VV. GIRARD AVENUE __ PO 9-4507
ALLENTOtVN. PA. 128 TILGHMAN STREET HE, 5-1054
LOS ANGELES 4, CAL. 150 SO. VERMONT AVENUE __ DU 5-11550
CHICAGO 22. II,L 12 11 NO. ASHLAND AVENUE __ HU 8-2818
RALTIMOttE 31, Ml). 1000 FLEET STREET D1 2-4240
BUFPALO 12, NEW YORK 701 FII.LMORE AVENUE TX 5-0700
DETROIT 12, MICH. 11001 JOS CAMPAU AVENUE 385-0780
HARTFORD 0. CONN.
JERSEY CITY, N. J. 
SYRACCSE. X. Y. 13204

122-120 HTULS1DE AVENUE
219 MONTOOMERY ST.
515 MARGELIUS STREET

— 219-0216 
HE 5-6388

475-9746
CLEVELAND 13, OHTO 1028 KEN1IAVORTH AVENUE PR 1-0696
HAMTRAMCK, MICH. 11339 JOS CAMPAU AVENUE 305-6740
SO. BOSTON. MARŠ. 390 VV. BROADVVAY AN 8-1120
TRENTON 10, NEAV JERSEY. 1152 DKFTZ AVENUE EX 2-0306
KAinVAY. N. J. 47 E. Mn/I'ON AVENUE 384-8907

'-!WUillK!ll!IUiniliniWMIMMinilllllW

FRANK ZAPOLIS
10% — 20% — SO% pildau mokPsli
■ii apdrauda nuo ug-nlee Ir autame 
Mlfo pas

3208(4 Wesl 95th Street 
Chlcaao, Illinois 

Tel. GA 4-8854 ir UK 6-4SS6

A VILIMAS 
M O V ' *' <

V pd ra ustas perkranstymae 
— įvairių atstumu — 

823 WEST 34th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

<5TEP. C. LACK IR SUNOS
f LA OKA WI CM,

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

PETRAS BIELIŪNAI
4348 S. California Avė, Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHTIJ TPS
3307 So. Utuanlca Avė. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Haisted Street Tel. YArds 7-1811

JURGIS F. RUDM1N
3819 S. Utuanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
I t-lfi S. 5Vtb Avė. Cicero, IU., Tol. OI. 2-1003
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REDAGUOJA ST. SEMĖNIENE, 6507 S, TROY ST., CHICAGO, ILL. 60629, TELEF. 925—5988

LIETUVIU TAUTOS GENOCIDO DRAMA 
IR LIETUVIU KANKINIU TESTAMENTAS

Šiomis dienomis minime bai
siojo birželio, baisiųjų tautos įvy
kių: masinių žudynių, masinio 
žmonių vežimo į laukinį Sibirą 
pradžios 30-tas metines. Gyvai 
atsiveria rusų komunistų padary
ta didžiulė, šimtmečiais neužgy
doma skriauda mūsų tautai. Vaiz
džiai atgyja preities prisiminimai: 
šiurpūs išgyvenimai, šiurpūs ma
tyti vaizdai... It kino ekrane ma
tome: Pravieniškių kalėjimo kie
mą, Rainių miškelį, Panevėžio 
miesto ligoninę, NKVD rūsius 
Kaune, Vilniuje, kur guli nužu
dytųjų lietuvių kūnai.

Visa tai liudija ne tik lietuvių 
tautas didžiulę kančią, bet drau
ge ir žmogaus žvėries neatsakin
gus veiksmus.

Šiuo metu ALTO žmonių pa
stangomis ir pasitelktinėmis jė
gomis yra suorganizuota lietuvių 
tautos genocido paroda. Ji bus ati
daryta Chicagos vidumiesty, She- 
reton viešbuty, š. m. birželio mėn. 
12 - 20 dienomis. Paroda skirta 
ir saviesiems ir laisvajam pasau
liui pamatyti lietuvių tautos išgy
ventas kančias, komunistinės Ru
sijos jai padarytą skriaudą. Paro
da yra skirta drauge ir įspėti vi
są laisvąjį pasaulį, kad', kol pa
saulyje vyksta tokie žiaurumai, 
kol nors viena tauta neša vergi
jos pančius, negali būti saugi nė 
viena kita laisva tauta, laisvas 
individas. Negali būti pasaulyje 
nė pastovios taikos...

Lietuvių tautos genocido paro
da liudija, jog dabarties žmonija, 
nežiūrint jos technikinės pažan
gos stebinančių laimėjimų, kul
tūrinės pažangos požiūriu, yra 
dar tik kūdikio amžiaus. Lietu
vių tautos genocidinė drama aiš
kiai sako, kad žmonija iš tiesų 
dar nėra priaugusi, nėra subren
dusi tarpusavio santykius grįs
ti pagrindiniais žmoniškumo prin 
cipais: meile, teisingumu, gėriu, 
grožiu. Lietuvių tautos genocido 
drama yra viso pasaulio — vi
sos žmonijos drama. Neągi šian
dien pasaulis technikos laimėji
mų dėka yra tampriai sujungtas, 
jis yra it vienas didelis miestas, 
kur vieno kvartalo nelaimė yra 
drauge viso didžiojo miesto ne
laimė...

Genocido paroda įtaigoja pa
saulio politikos vairuotojus atsi
sakyti karštligiškos technikinės 
pažangos troškimo, o verčia sku
bos keliu, panaudojus visas jau 
turimas technikos priemones, 
siekti žmonijos dvasinės pažangos, 
kad ,anot astronauto Bergman 
maldos žodžių, mūsų mėlynoji 
planeta, gražioji žemė dėl men
kų tarpusavio vaidų - karų neiš
lėktų dulkėmis į juodą, beribę 
erdvę.

Tik klausimas, ar laisvojo pa
saulio laisvi piliečiai — parodos 
lankytojai pajėgs atspėti mūsų 
tautos kankinių giliąją filosofinę 
mintį. Ar lankytojai iš tikrųjų 
atjaus mūsų tautos kančias ir 
reikiamai įsijaus į esamą lietuvių 
tautos politinę padėtį?

Moteris — motina yra tautos 
centrinis asmuo — tautos nelai
mė yra motinos nelaimė, tautos

Z. JUŠKEVIČIENĖ

kančia yra pačios motinos kan
čia. Tad lietuvių motina yra už
sitarnavusi pagarbą ir užuojautą 
ne tik visos savo tautos, bet ir viso 
laisvojo, kultūringo pasaulio už
uojautą ir paramą...

Tautos kankiniai įpareigoja lie
tuvę moterį - motiną savo vaikus 
ne vien tik išmokslinti, bet drau
ge siekti jų ugdymo asmenybė
mis, tauriais lietuviais, tauriais 
žmonėmis. Motinos pareiga vai
kui įskiepyti tautos meilę, pagar

Kad taip ko nors šalto ir 
gaivinančio

STEFANIJA STASIENĖ,

Karšta vasaros saulutė malo
ni pajūrio atostogautojams, ta
čiau varginanti miesto gyvento
jus. Vasaros karščiams užėjus, 
dažnai ieškome vėsesnės vietos ir 
ko nors gaivinančio, šalto. Čia, 
kaip ir visur kitur, pirmieji atei
na į pagalbą biznieriai su įvai
riaspalviais ir visokių skonių gė
rimais: coca eolą, papsais ir t. t. 
Pasirinkimas didžiausias, spal
vos žavi mūsų akį, o skonis, ži
noma, pakutena ir patenkina 
mūsų gomurį. Aišku, apie jų svei 
katingumą ir lėtą nuodijimą sa- 

i vo organizmo mes nei nepagalvo- 
! jame, nes šiais laikais gyvena- 
I me daugiau jausmais. O mes juk 
' turime sveiką gėrimą lietuvišką 
girą, ir daugumas žinome, kaip 
ją pasigaminti. Gaila tik, kad 
jaunimą labai sunku prie šio 
taip sveiko ir gardaus gėrimo 
pripratinti.

Šalia tų taip populiarių spal
vingų gėrimų, turime ir kitą ko
mercinį produktą, kurio taip pat

Sharon tialuise Botica, 18 m , 
gimusi Chicagoje, baigusi Marijos 
aukšt. mokyklą šį mėnesi, žada 
studijuoti Lincoln kolegijoje. Pri
klausė klubams: Atletikos, Choro 
ir Thespians. Skambino pianinu ir 
groja gitara, mėgsta vandens pa
šliūžas. Josios palydovas baliuje 
bus Ronaild Fisher. Josios motina 
Marcele (Lekytė) Botica ir tėvas 
priklauso Šv. Jurgio parapijai. Jos 
močiutė Marta (Kukštaitė) Lekie
nė kilusi iš Lietuvos.

bą tautinei kultūrai, išugdyti 
jautrią tautinę sąžinę ir drauge 
meilę artimui. Tautos kankinių 
testamentas įtaigoja liet. moterį 
ieškoti pasaulio moterų organi
zuotų forumų ir čia skelbti tau
tos nedalią, ieškoti paramos Lie
tuvos laisvės reikalui. Kas itin 
svarbu: lietuvės moters pareiga 
šiuose pasaulio moterų forumuo
se kelti visos žmonijos kultūros 
pažangos reikalą. Būtina supras
ti ir žinoti, kad individo ir tautų 
laisvės principas bus įgyvendin
tas tik tada, kada žmonija savo 
dvasioje išaugs iš šiandieninio kū
dikio amžiaus...

dažnai griebiamės, karščiams 
užėjus,, tai ledai. Ypač vaikai 
karštomis vasaros dienomis be 
šio produkto neapsieina. Ledai 
žinoma, labai populiarūs visuo
se kraštuose. P:rmieji, berods, 
juos pradėjo gaminti italai ir tai 
jau XVII amžiuje. Jų gamyba iki 
šių dienų gana ištobulinta ir ga-

GINTARO BALIAUS 
DEBIUTANTAS

Joana Angelė Markevičiūtė, 19 
m.. Barboros ir Algirdo Mantevi- 
čių duktė, baigė Vvild Rose aukšt. 
mokyklą, Wild Rose, Wisc. Pri- 
kt&usa klubams: dramos, ispaną 
klb.. G. AA„ F. H. A., Pep. Fo
rensics. Buvo įvairiose valdyboe 
pareigose: ižd., sekr. ir reporterė. 
1970 m. buvo išrinkta VVaushara 
apskr. medaus karalaite. Dalyvavo 
ir laimėjo antrą vietą Wisconsin 
valst. medaus karalaitės titulą. 
Forensics (poezijos srityje) buvo 
1969 m. valst. laimėtoja. Mokyk
loje buvo “cheer leader”. “majo- 
re.te” ir kapiton; 1969—70 en. 
Laisvalaikiu .modeliavo. Waushara 
Argus (miesto laikrašty) bendra
darbiavo su savo straipsniais; 1968 
m. padėjo respublikonų rinkiminė
je kampani oje; Auk A. mokyki, 
■metinėje knygoje buvo redakcijos 
narė. Junior Prcim buvo dekoraci
jų pinm. ir tarp kitų jos sienoje 
meno kūrinių ji nupiešė Vytautą 
Didįjį ant žirgo. Buvo aipdovanota 
ir paminėta “The Whb’s Who 
Aanong High School Seniors.” 
Jos palydovu baliuje bus Ronald 
Statkus - Krajicek.

minama be galo įvairių rūšių. 
Ypač šiame krašte jų visokiau
sių tiek daug ir jų gamyba taip 
sukomercinta, jeg ledai jau be
veik nieko savo pirmykščios su
dėties nebeturi ir jų kokybė be 
galo menka, kone bevertė. Mais
to žinovas Roland Evin Horvath 
sako, jog tokie ledai tai yra mū
sų skilviui lengvas nuodas.

Ir vis dėlto gardžių ledų ne 
taip jau lengva atsisakyti, todėl 
siūlau šio skanėsto patiems pa
sigaminti, kad galėtume savo ma 
žuosius patenkinti sveiku ir gar
džiu produktu. Reikia tik šiek 
tiek noro, jų gamyba visai nesu
dėtinga ir net ne’eikalauja jo
kių prietaisų ar mašinų.

Sveiki gaivinantys ledai 
Imti:..3 kiaušinius, tris ketvirtis 
puoduko bičių medaus, 3 puodu
kai saldžios grietinėlės (arba pu
sė grietinėlės, pusė pieno) 1 ar
batinį šaukštl. vanilijos ekstrak
to.

Kiaušinių trynius išplakti e- 
lektriniu maišytuvu. Palengva 
supilti medų, grietinėlę, vanili- 
ją. Lengvu greičiu kiek paplak
ti, supilti į negilų bliūdelį ir pa
statyti į šaldytuvo ledų šaldy
mo skyrių, kad sustingtų. Su
stingusią masę išversti į dubenį 
ir sukti lengvu greičiu, papil
dant kietai išplaktais baltymais. 
Dabar gerai vėl išsukti ir vėl at
šaldyti šaldytuvo šaldymo sky
riuje.

Tiekiant į stalą, sudėti į stik
lines taureles ir papuošti švie
žiom braškėm ar kitom kuriom 
uogom.

★ Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus Moterų vieneto narės 
ir viešnios, užbaigdamos 1969 - 
1970 m. sezoną, birželio 18 d., 
ketvirtadie rj, lankysis Chicagos 
Istorijos dr-jos muziejuje, Clark 
ir North Avė., ir turės priešpie
čius Germania privataus klubo 
patalpose, 108 East Gemania 
St. Muziejaus apžiūrėjimas pra
sideda 10:30 vai. ryto; priešpie
čiai — 12:00, vai. Staliukai re
zervuojami pas Ievą Jerome, 
6720 S, Campbell, tel. 737-2212.

★ Ponia Rovvland Gilburn,
Chicagos lėlių kolektorių klubo 
prezidentė, išstatys savo priva
čią lė’ių kolekciją birželio 19 d. 
(iki VI. 31) Balzeko muziejuje. 
Lėlės, surinktos iš toli ir arti, 
taipgi iš užsienio kraštų, yra 
padarytos iš įvairiausių ir ne
paprastų medžiagų; palmių la
pų, kevalų, grūdų ir pušų gur- 
gučių (karfkorė'ių). Tai seno
viškos lėlės Šių laiku meninin
kai savo s”k 'rtOms l'lėms var
toja: pc cc'a p. r'o'Į vašką, 
medį ir įvairiau’ą lik' ą med. ia- 
gą individua’iSi kūrybai, L'lir 
dydis nuo mažiau ’aip vieno co 
’io ligi 30 co’iu aukščio Įėjimas 
la’evas. Josios paskaita “Lėliu 
rinkimo menas” bus birželio 19 
d. 7:30 vai. vak.

WAC'HINGTC'NAS. — Vakar 
prisiekė ir pradėjo eiti pareigas 
Aukščiausiojo teismo naujas tei
sėjas Blackmun.

Mary Jo IVenckutė, 18 m., šį 
mėnesį baigė Hinsdale Towr.ship 
aukšt: mokyklą: Žada studijuoti 
kolegijoje meną. Mokyklos žurnale 
yra buvusi korespondentė. Pasku- 

ais metais buvo garbės sąra
šuose. Mėgsta skambinti pianinu, 
dramą, rašyti, plaukti. Savanose 
padėjo ligoninėse ir buvo jaunimo 
jury narė. Jog motina yra Aldona 
R. Narvydaitė, o močiutė — Stella
Varšniiskaite

Nijolė Binderytė Nuotrauka Uosio Juodvalkio

Vienas veidas iš jaunosios akademiku šeimos
Šiuo metu būriai lietuviškojo 

jaunimo baigia mokyklas, uni- Į 
versitetus, kiti gauna įvairius1 
mokslo laipsnius ir ryžtasi studi
jas gilinti toliau. Tai jau tas jau- Į 
nimas, kuris gimė ir užaugo toli 
už Lietuvos. Mums lieka ypač 
brangūs tie akademikai, kurie, i 
kiek laikas leidžia, stengiasi dirb
ti ir lietuviškosios bendruome
nės ribose, ar tai akademinėse or
ganizacijose, šokių grupėse ar 
choruose, ar kitaip dalyvaudami; 
lietuvių visuomeniniame bei kul 
tūriniame gyvenime.

Neseniai De Paul universitete 
pedagogikos magistro laipsnį ga
vo Brant mokyklos, Oak Lawn, 
III., mokytoja Nijolė Binderytė, 
Janinos ir Napoleono Binderių, 
gyv. Marųuette Parke, dukra, sa
vo laiku buvusi aktyvi skautė ir 
neolituanė, “Ateities” taut. šo
kių grupės šokėja, dabar priklau
santi Santaros sambūriui, lan
kanti lietuvių dailininkų paro
das, neapleidžianti jokių rimtes
nių lietuviškų parengimų, ypač 
lietuvių operos ir komp. D. La
pinsko spektaklių ar koncertų.

Kalbant apie N. Binderytę, 
tenka pripažinti, kad ji yra dide
lė keliavimo mėgėja. Ameriką ji 
yra išvažinėjusi skersai ir išilgai. 
Europoje apkeliavo 15 kraštų ir 
iš viso tokiose kelionėse yra pa
dariusi apie 40,000 mylių. Jos žo
džiais, keliauti mėgsta viena, nes 
tada geriau pažįsta žmones, ap-

Carolyn Jo Kasarskytė, 17 m., 
Bronės ir Stasio Kasarskų duktė, 
baigė Marijos aukšt. mokyklą, ku
rioje buvo sodaliečių ižd. Ji yra 
“Ateities” jaunesnių šokėjų ir dai
nininkų narė. Mėgsta siūti, groti 
vargonais ir piešti. Mėgsta keliau
ti ir dabar grįžo iš Europos su Ma
rijos aukšt. mokyklos grupe. Pri
ėmime pas popiežių Paulių VI su
tiko lietuvį vysk. Marcinkų. Ji 
padėdavo puošti lietuvišką kalėdi
nę eglutę ir dalyvaudavo lietuviš
koje programoje Mokslo ir indust
rijos muziejuje. Savanoriškai pa
dėdavo Šv. Kryžiaus ligoninėje. 
Planuoja studijuoti Bogan kolegi
joje 2 m. ir vėliau Northern Illi
nois universitete. Baliuje palydovu 
bus Kazys Petrauskas, Akvilinos 
ir Vlado Petrauskų sūnus. Jos se
neliai yro “Draugo” prenumerato
riai daugel metų.

lankomų valstybių istoriją bei 
kultūrą, geriau išryški skirtumas 
tarp kapitalizmo ir komunizmo 
sistemų. Tos kelionės jai esančios 
svarbus gyvenimo universitetas 
ir tada dar stipriau išryški lai
mė tų žmonių, kurie gyvena dė- 
mokratinio valdymo sistemose.

Tų kelionių metu Nijolė ap
lankė ir savo tėvų žemę Lietu
vą. Apie Lietuvą jai daug yra 
pasakoję jos tėveliai. Bet visa 
tai buvusi tik pasaka. Nijolės žo
džiais, kai lėktuvas leidosi virš 
Vilniaus, ji Vilniaus panoramo
je pirmą kartą pamačiusi gyvąją 
knygą — ne pasakų, bet tikrąją 
Lietuvą, labai nuoširdžius ir ge
rus žmones, kurie ją sutiko ir 
priėmė ne kaip svetimą pakelei
vę, bet kaip tikrą dukrą. Jos lie
tuviškajai ateičiai apsilankymas 
Lietuvoje padaręs didelės įtakos. 
Anot Nijolės, žmonės Lietuvoje 
nuoširdesni ir mielesni, nes jie 
daugiau pergyvenę, labiau verti
na žmogų. Buvo susitikusi ir su 
Vilniaus studentija. Kalbėjo apie 
įvairias problemas: religiją, nar
kotikus ir t. t. Kalbėjo ir apie 
laisvės problemą.

Sakoma, kad nemaža dalis 
jaunųjų akademikų nieku nesido- 
mį, o tik mėgstą linksmą gyve
nimą. Ką Nijolė veikia namuose 
laisvalaikiu? Sporte jai mėgsta
miausia šaka slidinėjimas, bet 
su tėveliu sužaidžia ir šachma
tais. Mėgsta tapyti ir jos kam
barys papuoštas pačios paveiks
lais. Bet šalia jų yra ir V. Petra
vičius, V. Vaitiekūnas, kanadiš- 
kis R. Astrauskas. Taip pat mėgs
ta rinkti senienas. Iš Anglijos 
parsivežė įdomių 18 šimt. si
dabro išdirbinių. Savo laiku mo

★ Gintaro baliaus 1970 m. 
birželio 20 d. debiutantės, kurių 
šiemet yra visas tuzinas, turėjo 
progos atskleisti savo talentus 
per joms sumestus pietus South 
Shore Country klube birželio 3 
d. Sharon Botica, Marilyn Bra
zytė, Anita Giedraitytė, Rūta 
oiedraitytė, Dalia Jasaitytė, Ca
rolyn Kasarckytė, Sharcn Ke- 
ech, Carol Statkutė - Krajicek, 
Joana Markevičiūtė, Mary Pud- 
ge, Rcžytė Rudytė įr Mery Jo 
Wenckutė, laikydamos ramunė
lių puokštes, maloniai priiminė
jo viešnias — klubo nares ir jų 
svečius. Visi turėjo gerą progą 
asmeniškai su jomis susipažinti 
ir pasikalbėti. Po pietų, debiu
tantės pravedė meninę progra
mą. S. Botica ir M. Brazytė pa
skambino pianinu. D. Jasaitytė 
ir R. Giedraitytė paskaitė lietu
viškai eilėraščius. Malonų siur
prizą suteikė Rožytė Rudytė, 
čia gimusi lietuvaitė (Marijos 
ir inž. Antano Rudžių duktė), 
mintinai padeklamuodama Jono 
Aisčio “Draugystę”. A. Giedrai
tytė padainavo savo sukurtą

-į /

kėsi ir baleto. Belankydama į- 
vairius amerikiečių baleto spek
taklius, pamatė šokį “Raymun- 
da”, kuris buvęs labai panašus 
į lietuvišką taut. šokį. Su savo 
giminaite buv. balerina I. Eidri- 
gevičiūte - Sprindiene išsiaiškino, 
kad toks šokis jos buvo šoktas 
1937 m. Londone, atstovaujant 
Lietuvą. Taip lietuviško šokio 
motyvas įsipilietino ir kitose tau
tose. O jauna lietuvaitė akade
mike, pati savu laiku šokusi tau
tinius šokius, tai pastebėjo ir su
sidomėjo.

Ar skaito lietuviškus laikraš
čius, knygas ir ką labiausiai 
mėgsta iš lietuvių menininkų? 
Beveik visi lietuviški laikraščiai 
pas tėvelius ateina ir juos per
skaito. Kai paklausiau kur šį 
straipsnį nukreipti, pasirinko 
“Draugą”. Su knygų skaitymu 
kiek sunkiau, nes maža laiko. 
Bet šiuo metu skaitanti Putino 
“Altorių šešėly”. O iš lietuvių 
menininkų, Nijolės nuomone, 
visa galva prašoka jos mėgsta
mas kompozitorius Darius La
pinskas. Anot Nijolės, tai tikras 
šių dienų modemus meninin
kas, kuriuo lietuviškoji bendruo
menė gali tik didžiuotis, jį turė
dama savo tarpe.

Toks yra vienas šių dienų a- 
kademikės veidas. Tikime, kad 
lietuvių visuomenė juo pa
tenkinta. Jei tokių veidų šių die
nų jaunimo tarpe yra didesnis 
procentas, galime tikėtis, kad lie
tuvybė su mūsų karta dar ne
mirs. Nes, Nijolės žodžiais, tiek 
esu suaugusi su lietuvių kultūra 
ir filosofija, kad jų jau niekad 
nebegali iš manęs išrauti.

V. R

dainą, J. Markevičiūtė rečitavo 
monologą, o C. Kasarskytė iš 
statė savo įvairių kūrinių meno 
parodėlę. Buvusios pirmininkės 
ii* valdybos narės, pagal tradici 
ją, įteikė kiekvienai debiutantei 
gintaro medalioną — širde’ę 
Debiutantės, parodydamos savo 
dėkingumą ir įverti" imą Geno
vaitei Giedraitytei - Malužkienei 
už jo3 pasišventimą - mokymą 
tautinių šokių (kaip ir kiekvie 
nais metais), įteikė jai gintari 
n,į žiedą. ČIo popiečio šeiminiu 
kėm's buvo jaunesnės k’ubo na. 
rėš — buv. debiutantės ponios 
Atherton, J. Paliu’ionienė ii 
Traub.

Kelias spalvas parinkti 
sienoms?

Spalvų ekspertai pataria, kai 
žalia spalva yra geriausia darb 
kabinetui ar miegamajame kam 
bariui, nes ji nuteikia poilsinga 
nevargina ir atleidžia raumen 
ir nervų įtampą.
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