
IK .V <■

IIIIU KIS iiniuHi
ANTROJI DALIS / 1968 METAI, SAUSIO MENESIO 13 D. /JANUARY 13, 1968 / P A R T TWO N R. 11(2)

Pakelyje į tiesę

AR GALIMA LAUKTI, KOL 
MARKSIZMAS-LENINIZMAS 

PATS SUGRIUS?
Dialogas su dabartiniais faktais

K. ŠILINIS

BILIETUS REIKIA PIRKTI DABAR

Vatikano antrajame visuoti
niame Bažnyčios susirinkime su 
dideliu dėmesiu ir nuoširdžiu 
susirūpinimu buvo kalbama apie 
šiuolaikinį ateizmą. Kai kurie 
ateistai pasijuto tuo tarsi pa
gerbti ir padrąsinti. “Žiūrėkite, 
kokie mes esame galingi”, — 
samprotavo ne vienas. “Ateiz
mas taip nesulaikomai plinta 
šiuolaikiniame pasaulyje, kad 
net Bažnyčia pasijuto esanti pa
vojuje”.

Ar iš tikrųjų taip yra? Ar 
tikrai ateizmas yra toks galin
gas, kokiu jis pats norėtų save 
pavaizduoti? Kad galėtume at
sakyti į šį klausimą, turime su
sipažinti su pagrindinėmis šiuo
laikinio ateizmo formomis. Vi
suotinio Bažnyčios susirinkimo 
konstitucija apie Bažnyčios 
veiklą šiuolaikiniame pasaulyje 
pastebi, kad mūsų laikų ateiz
mas jokiu būdu nėra vieningas. 
Jame reiškiasi daugybė įvairių, 
viena kitai prieštaraujančių for
mų. kurios priklauso nuo skir
tingų, jas iššaukiančių priežas
čių.

Ateizmo formos
Gal labiausiai išplitusi ateiz

mo forma yra praktiškasis ate
izmas. Praktiškieji ateistai teo
retiškai pripažįsta, kad Dievas 
yra, bet praktiškai gyvena, lyg 
Dievo nebūtų. Jų dievas — šv. 
Pauliaus žodžiais tariant — yra 
pilvas, reiškia malonumai, kar
jera, pinigai, garbė, šio praktiš
kojo ateizmo forma mūsų lai
kais,deja, yra labai išplitusi. Su 
juo Bažnyčia visuomet kovojo 
ir kovos. Šis praktiškasis ateiz
mas yra didelis religijos ir Baž
nyčios priešas. Bet jame nėra 
nieko pozityvaus. Jis neturi vi
dinės jėgos. Jis yra tuštuma, į 
kurią žmones stumia jų silpnava 
liškumas ir dvasinė menkystė.

Kita šiuolaikinio ateizmo for
ma yra, taip vadinamas, psicho
loginis ateizmas. Jis Dievą nei
gia ne dėl to, kad nebūtų jo bu
vimo įrodymų; ne dėl to, kad 
Dievo neigimą sugebėtų pagrįs
ti kokiais nors politiniais logi
niais įrodymais, bet vien dėl to, 
kad Dievo buvimas jam nepake
liamas. šitokie psichologiniai 
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-ateistai, bedieviai yra panašūs 
į tą neryžtingą žmogelį, kuris 
bijo atidaryti laišką, nes žino, 
jog tame laiške yra jam nema
lonių žinių. Pripažindami Dievo 
buvimą, jie nuosekliai turėtų 
keisti savo nepavyzdingą gyve
nimą, bet šiam žingsniui jie ne
turi drąsos. Šis ateizmas yra 
taip pat labai išplitęs mūsų lai
kais. Bet kas galėtų juo susiža
vėti, kas galėtų jame įžvelgti 
dvasinę jėgą?

Panašiai yra ir su religinio 
indiferentizmo šalininkais. Jie 
sakosi esą bedieviai vien dėlto, 
kad nesugeba suprasti, kokios 
praktiškos naudos galėtų turėti 
iš religijos. Tai tokie žmonės, 
kurie nei religiniu, nei kuriuo 
nors kitu klausimu niekuomet 
neturėjo progos rimčiau susi
mąstyti, jį pasvarstyti. Dėl jų 
atsiradimo yra kaltos mūsų mo
derniojo gyvenimo sąlygos. Žy
mus anglų kultūros istorikas 
Christopher Dawson tokius 
žmones vadina nenormaliais. Jų 
perauklėjimas yra nemažiau 
sunkus, kaip ir kitų fiziškai ar 
psichologiškai nenormalių žmo
gių perauklėjimas, šioje ateiz
mo formoje nėra vietos jokiems 
gilesniems moraliniams įsitikini
mams, jokiai socialinei dinami
kai, kuri išeina iš betarpiško 
asmeninio intereso ribų Tai 
dvasinė tuštuma, kuri negal at
nešti jokių kultūrinių vaisių.

Komiuiistinis marksistinis 
ateizmas

Įvairių šiuolaikinio pasaulio 
ateizmų tarpe randame ir ko
munistinį - marksistinį ateizmą. 
Tai toks ateizmas, kuris siekia 
visose gyvenimo srityse išjung
ti religinį pradą ir jo vietoje 
įvesti grynai humanistinį. Jis 
kovoja už naują santvarką, ku
rioje žmogus nebejaustų jokio 
reikalo šauktis Dievo ir galėtų 
gėrėtis vien savimi. Gal kaip tik 
šioje formoje glūdi tikroji ateiz
mo jėga, kuri galės nulemti 
žmonijos ateitį?

Bet iš tikrųjų marksistinis 
ateizmas gal yra pati silpniau
sia iš visų ateizmo formų. Tai 
išduoda pirmoje eilėje marksis
tinis nenuoširdumas. Jie teigia, 
jog mokslas paneigiąs Dievo bu
vimą, bet nepateikia jokio įro
dymo. Tiktai reikalauja, kad 
taip būtų. Visa jų ateistinė pro
paganda yra žemiau bet kokios 
kritikos. Dėl to marksistai ne
išdrįsta sueiti į atviras, laisvas 
diskusijas su tikinčiaisiais nei 
spaudoje, nei susirinkimuose, 
nei mokyklose. Marksistinis 
ateizmas dažniausiai yra tik 
desperacija, neviltis; tik despe
ratiškos, tuščios pastangos šalia 
religijos surasti etinį idealą, 
moralinę jėgą, kuria galėtų pa- 

I siremti gyvenimo kovose, dva- 
| sinėse audrose.

Ateistinės propagandos išpū
timas, nuolatinis, įkyrus karto
jimas, kad esame bedieviai, yra 
atkreipęs moderniosios psicho-

Vida Krištolaitytė šiaurietiškas (aliejus', 50x 64). Nuotr. Ged. Naujokaičio

Iš parodos Čiurlionio galerijoje. Chicagoje

logijos dėmesį. Psichologai čia 
įžvelgia tam tikrą psichinę, ner
vinę ligą. Kas yra tikras bedie
vis, tas apie Dievą niekuomet 
nekalba, kaip niekas nekalba 
apie pernykštį sniegą, kurio jau

KAI KASDIENYBĖ TAMPA ŠVENTE
Įspūdis iš Vidos Krištolaitytes parodos Chicagoje

Gyvi, džiuginantys, pilni di
namikos ir jaunatviškos energi
jos tipiniai paveikė ne vieną, 
apsilankiusį praėjusio sekma
dienio pavakarėje Čiurlionio ga- 
lerijon, Chicagoje. Tikra meno 
šventė! Pakili nuotaika, su jaus 
mu lenktyniaudama, palaikė ry
šį tarp kūrinio ir žiūrovo, o to 
ryšio taip trūksta šiuolaikinėse 
meno parodose. Paprastų kasdie 
nybių įgyvendinimas spalvoje 
ir formoje ne visada dailininkui

Vida Krištolaitytė savo studijoje,

nėra. Marksistai nėra tikri be
dieviai, nes iš savo pasąmonės 
jie neįstengia galutinai išnaikin
ti religinio nerimo. Prancūzų fi
losofas Jacąue^-Maritain sako, 
kad marksistinis ateizmas yra

PETRAS ALEKSA

lengvai pasiseka, tačiau Vida 
Krištolaitytė šiuo atveju atliko 
visa tai meistriškai. Ji kuria 
naują pasaulį iš tų pačių, mums 
jau gerai pažįstamų elementų, 
tačiau persunkdama juos savo 
nuotaika ir dažais, transfor
muoja į kažkokią aukštesnę bū
seną, kurią mes vadiname me-

iew Yorke. Nuotr. Ged. Naujokaičio

religinio pobūdžio reiškinys. Jis 
gyvena nuolatiniu Dievo neigi
mu, bet tas neigimas yra neat
skiriamai surištas su religiniu 
pradu, nesąmoningai glūdinčiu 

(Nukelta į 4 psl.)

Parodoje išstatyta 25 gaiva
liški, energija trykštą, didžiu
liai aliejai. Ypatingą dėmesį at
kreipia trys dideli tapiniai: 
“Banga I, II ir III”. (Nr. 20, 21, 
22.) Kartu sukabinti (nebūti
nai triptikas), jie atrodo labai 
didingai; savo dinamiškumu 
veržiasi toli už rėmo ribų. O ir 
paskirai paėmus, kiekvienas iš 
jų pasižymi savo ypatingu spal
vingumu ir savitu charakteriu.

“žmogus rauodnu rūbu” (Nr. 
17) stovi pačios didžiausios dro
bės centre vos figūriniai suvo
kiamas. Tas centre Žmogus, at
rodo, centras dailininkės pasau
lio, kuris yra pastebimas kiek
viename jos kūrinyje. Jame eks
presyviai išreikštas dailininkės 
polėkis ir jos talentas. (Kaip 
charakteringiausią savo kūrinį, 
Vida Krištolaitytė pati jį atrin
ko ir padovanojo Čiurlionio ga
lerijos kūrinių fondui.)

“Gamtovaizdžio nuotaikoj” 
(Nr. 15) jaučiasi spalvinis duos- 
numas ir veiksminga giluma. 
Šiame kūrinyje pastebime Vi
dos Krištolaitytes niujorkietiš- 
ką ekspresionizmą aukščiausia
me laipsnyje.

Visi darbai be išimties ne tik 
geri, bet ir išsiskirią savo dy
džiu. Užkloti spalvomis tokią di
delę drobę reikia būti jau su- 
brendusiaii dailininkei.

Ypač čikagiečiai, kurie nespė
jote aplankyti šios įspūdingos 
parodos, turėtų tai padaryti. 
Neapsivilsite. Įėję galerijon, bū
site paveikti nekasdieniškos 
meno jėgos.

Paroda atidaryta kasdien nuo 
7 v. vak. iki 9 v. vak., šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 11 v. ryto iki 

’ 9 v. vak. Parodą surengė Chi- 
i cagos ateitininkai sendraugiai.

Jeigu minime mūsų pažįsta
mo ir mums brangaus žmo
gaus vienokį ar kitokį jubilie
jų ar šiaip jam asmeniškai 
brangią dieną: gimtadienį, am
žiaus sukaktį, vestuvių dieną, 
vardadienį, tai, ta proga svei
kindami, neapsieiname ir be 
įprastinės dovanos.

O kas gi žmogui žemiškoje 
kelionėje gali būti brangesnio 
kaip gimtasis, jo tėvų, jo pro
tėvių kraštas ir jame istoriją 
kurianti, laisve besidžiaugianti 
ar už ją sunkiai kovojanti tau
ta. Šiemet ta mūsų fizinė ir 
dvasinė Tėvynė mini 50 metų 
laisvės atkūrimo sukaktį. Tai 
jau ne eilinė data, mūsų gy
venime tokia yra pirmoji. Ir 
daugeliui daugeliui ji tokia bus 
ir paskutinė, nes antro pana
šaus penkiasdešimtmečio dau
guma mūsų jau nebesulauksi
me.

Ar šitokios sukakties, šito
kio pusšimtinio jubiliejaus 
proga gali bent vienas lietuvis 
apsieiti ir be jubiliejinės do
vanos Lietuvai? Manau, kad 
ne. Dovanos formą tepasiren
ka kiekvienas individualiai, tik 
tegu nelieka nė vienam širdis 
nepagruzdinta, lyg šie metai 
tebūtų vien paprasčių papras
čiausi, lyg ne mes turėtume 
nešti jubiliatei dovanų, o pati 
Lietuva turėtų dėkoti ir džiaug 
tis, kad dar šiaip taip ateina
me į Vasario šešioliktos minė
jimą bent pora valandų pasė
dėti ir pasiklausyti programos.

Tačiau čionykščiame mūsų 
gyvenime regime kartais ko
ne paradoksą. Esame be galo 
jautrūs asmeniškam dovanos 
reikalui pažįstamo ai' giminės 
bent kokios sukakties proga, 
ne kartą tiesiog užverčiam su
kaktuvininką dovanomis. Ta
čiau Lietuvos laisvės sukak
ties dienomis esame šalti kaip 
ledelis, taupūs iki šykštumo, 
beveik norime, kad ne mes 
Lietuvą Vasario 16-tos proga 
džiugintume, bet kad ji mus 
linksmintų: dainuotų, šoktų, 
muzikuotų ir tostus mums kil
notų, nieko patiems nepriside- 
dant. Maždaug — viskas už 
dyką!..

O vis dėlto mums reikėtų 
priprasti ir visai nuoširdžiai 
susigyventi su tokiomis nuo
taikomis, kad bent jau Vasa
rio 16-tos proga reikia ko nors 
turimo atsižadėti bendrajam 
tautos laisvės reikalui bei išei
vijos kultūrinio ir visuomeni
nio gyvenimui, jo stiprinimui, 
žinant, kad be talkos ir aukos, 
šiuo atveju be jubiliejinės do
vanos, nieko negalima įkūny
ti. O tos sukaktuvinės dova
nos juk galėtų būti ne vien 
grynai asmeniškos, bet ir tei
kiamos tos ar kitos organiza
cijos vardu. Gi prie šios parei
gos atlikimo reikėtų žmogų 
įpratinti jau nuo mokyklos 
suolo. Pačiam jauniausiam jau 
nimui šitai neišdildomai gali 
įsirėžti jo sąmonėje visam 
ateities gyvenimui. Tebūna čia 
suminėtas šia proga vienas pa- 
vysdys iš Marąuette Parko 
lituanistinės mokyklos Chica
goje Vasario 16-tos sutiktu
vių. Šioje mokykloj jau visa ei

lė pastarųjų metų prieš Vasa
rio Šešioliktą mokiniam išdali
jami vokeliai, kuriuos jie vė
liau grąžina kad ir su maža 
pinigine auka Lietuvių fondui, 
atsižadant saldainio ar žaisliu
ko, o sutaupant nikelius, de
šimtukus ar kvotenus šiam 
prasmingam reikalui. Mokiniai 
mielu noru, tiesiog su užside
gimu visa tai atlieka, visa tai 
pergyvena ir kaip pareigą ir 
kaip prasmingą pramogą. Grą
žinami su auka vokeliai moki
nių būna dar išgražinami pat
riotiniais piešiniais, šūkiais ir 
pan. Tuo būdu ši mokykla 
kasmet Lietuvių fondui Vasa
rio 16-tos proga įteikia toli 
šimtinę peršokantį čekį, o mo
kinių sąmonėse lieka iškilmin
go momento ir jų pačių pa
stangos šviesus prisiminimas.

Ar tik kartais vyresnieji ši
tokio tyro entuziazmo pana
šiam reikalui nestokoja? Ar 
šypsena nesuraukiama, kai, 
einant į Vasario 16-tosios mi
nėjimą, reikia prie salės durų 
nusipirkti ir bilietą ir sudrums
ti sau ūpą, kodėl ne viskas vel
tui. Nė nepagalvojama, kadgi 
reikia kam nors apmokėti ir už 
salę, ir už šviesą, už dekoraci
jas, o ir kitas programos iš
laidas reikia padengti.

Be kita ko, kartais, lyg ir 
norint pateisinti savo atoku
mą, dar padejuojama, kad tos 
Vasario 16-tosios minėjimų 
programos per eilę metų neiš- 
simuša iš įgrystančio trafare
to, kai tuo tarpu kiekvienerių 
metų Vasario 16-to ji turėtų 
būti atžymėta visai nauju in
dėliu į lietuvių tautos kūrybi
nio gajumo lobį, žinoma, tai 
būtų idealu ir prasminga. Bet 
kad taip nėra, tai priežasčių 
dalis glūdi ir pačios visuome
nės nepaslankume platesnio 
mosto ir kūrybinio polėkio 
kryptimi. •,

Tačiau, štai, šiemet, bent 
jau Chicagoje, iš anksto nie
kas tenesiskundžia, kad Vasa
rio 16-tos minėjime nieko nau
jo nebus. Naujumų daug. Te
gu ir išviršinė, bet vis naujie
na — minėjimas įvyks miesto 
centre, didžiuosiuose Civic 
Operos rūmuose. Gal kas ir 
pagalvos: kam to? Ar nepa
kaktų savų pastogių? Galima 
būtų atsakyti: betgi čia ne ei
linės sukakties minėjimas, čia 
50 metų laisvės jubiliejus! Jei
gu jau ne viena mūsų organi
zacija sukakčių, suvažiavimų 
bei metinių iškilmingesnių va
karojimų progomis renkasi ir 
iškilmingumo? Pagaliau visa 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo penkiasdešimtoji data 
negi mažiau verta pakilesnio 
iškilkilmingumo? Pagal’au visa 
lietuviškoji Chicaga šiemet tu
rėtų, kaip viena šeima, susi
rinkti vienam didžiuliam lais
vės minėjimui, kad mes patys 
pamatytume ir svečiai įsitikin
tų, jog mūsų čia yra daug, ir 
mūsų balsas, reikalaujantis 
tautai laisvės, nėra tik pavie
nis šūktelėjimas. Jokiose savo
se patalpose visa lietuviškoji 
Chicaga nesusitalpina. Todėl 
šiemet ir nužiūrėti operos rū-

(Nukelta į 2 psl.)



MANASIS GYVENIMAS 
DAINOJE IR SCENOJE

Iš autobiografinių reminiscencijų

ANTANINA DAMBRAUSKAITĖ

Antanina Dambrauskaitė — vie
na pačių iškiliausiųjų Lietuvos Ope
ros solisčių. Gražaus, šviesiai lyri
nės spalvos balso, reta mūsų voka
liste, pasiekusi interpretacinio to
bulumo aukštą laipsnį. Su tikru pa
sisekimu savo laiku dainavo Lie
tuvoje ir užsienio operų teatruose. 
Pastaruoju laiku gyvena Floridoje. 

(Red).

Šiauliuose išvydau pasaulį, au
gau, pradini ir gimnazijos moks
lus ėjau. Šioje vietovėje ir dainuo 
ti pradėjau — pirmiausia baž
nytiniuose, vėliau gimnazijos 
choruose. Esu ten nedrąsius žin
gsnius žengusi mėgėjų spektak
liuose: dainavau Teklytę “Ka
minkrėty ir malūnininke” ir ki
tuose veikaluose. (Vaidinau net- 
net baisu ir pagalvoti! — Ofeli
ją “Hamlete”). Čia pat Šiauliuo 
se gimnazijos muzikos mokyto
jas Juozas Gauba ir vargoninin
kas Poškus skatino, palaikė ma
no nepaslepiama dainavimo ai
strą. Jiedu nuoširdžiai išskirdavo, 
drąsindavo, ragino. (Prie jų dar 
prisidėjo geras ir jautrus žmogus, 
gimnazijos kapelionas Vladas 
Mažonas; neužmirštu ir kun.
Juozo Končiaus). Kiek dabar ma 
tau, tie žmonės sudarė pačias pa
lankiausias laipsniškai dainavi
me tobulėti sąlygas.

Galiu pasididžiuoti — ir sene
lė iš motinos pusės ir mama bu
vo garsios savo apylinkės daini
ninkės ir “giedorkos”. Tėvas ir
gi buvo muzikalus. Kad ir sava
mokslis, bet grojo vargonais ir 
klarnetu. Motina iš pat mažens 
įtraukė mane į bažnytinį giedo
jimą. Nors buvau nedidelė, bet 
netingėjau anksti keltis, kad tik 
su mamyte suskubtumėm rarotų, 
kad ten su kitais ir aš galėčiau 
pagiedoti. Ir koks būdavo džiaug
smas,' kuomet vėliau gegužinių 
pamaldų metu man leido vesti 
litanijos posmus! Ar giedoti ar 
dainuoti, kiek prisimenu, anuo 
metu man užvis labiau patikda
vo. Ir gimnazijoje mėgiamiausios 
laimingiausios valandos buvo, 
deja, ne algebra ar trigonomet
rija, o tik dainavimo pamokos. 
Ir tikrai jos mano, kaip operos 
dainininkės, karjeroje pasirodė la 
biau naudingesnės. Šiaip gimna
zijoje nebuvau nei iš pirmųjų, 
nei iš paskutiniųjų mokinių — 
mėgau literatūrą, kalbas, paišy
bą, rankdarbius; nepakęsdavau 
matematikos ir, kaip jau sakiau, 
džiaugiausi gavusi progos dainuo 
ti. Ir gimnazijos vakarėliuose ir 
bažnyčiose dainavau ir giedojau 
ne tik chore, bet ir solo parti
jas.

Nuo pat vaikystės antroji di
delė aistra buvo teatras, vaidy- 
ha. Su motina Šiauliuose lanky
davau lietuviškus Juozapiečių 
vaidinimus. Tie spektakliai ma
ne taip veikė, jog mamai kur iš 
namų ilgesniam laikui išėjus, į- 
lisdavau į jos sijoną, ir su bro
liu Kostu “vaidindavom”. Brolis 
būdavo tų “vaidinimų” pastovus 
ir kilniajam žaismui ištikimas tai 
kininkas.

Ilgi sijonai su ilgomis uodego
mis — šleifais ir aukštais kulni
mis batukai — štai kas buvo a- 
nų jaunų dienų svajonė ir silp
nybė. Anąsyk šleifą man atsto
davo mamulės sijonai, o aukštus 
kulnus pasisekdavo suimprovi
zuoti, prie esamų kulnų pririšus 
porą nuo siūlų ričių, t. y. “špū
lių”. Scena buvo — didelis kam 
bario stalas. Broliui tekdavo pa
sitenkinti kuklesne pozicija — 
vaidinti ant kėdžių atsistojus. Už 
silipdavau ant stalo su illgu sijo
nu ir “aukštų kulnų” bateliais, 
ant galvos užsidėjusi motinos ky
ką, imdavau vaidinti ir dainuo
ti! Betgi, kadangi mama, iš na
mų išeidama, duris užrakindavo, 
tai mudviejų žiūrovai — kaimy
nų vaikai šį neapmokamą spek
taklį tegalėjo stebėti tik pro lan
gus. Tačiau anie mano su bro
liu vaikški improvizuoti spektak- 
Iiąi susilaukdavo, kartais nenuma 
tytų kliūčių: mamytė, iš namų iš

eidama, atsargumo, taip sakant, 
dėlei, spintoje užrakindavo visus 
savo sijonus ir kykus. Tuomet 
kambario kėdės liūdnai stovėda
vo įprastose vietose, stalas nebu
vo nustumiamas, nes man stig
davo svarbiausio vaidybai aksti
no — kostiumų! O be padeda
mųjų atributų aktore tapti, iš sa
vęs išsilaisvinti nesugebėdavau. 
(Gal todėl man lengviau ir sma 
giau buvo dainuoti scenoje, ope
riniuose spektakliuose, negu kad 
koncertinėse estradose. Į šią būti
nybę įsijungiau tik pokariniais 
laikais). Betgi tie tokie nuošir
dūs, “patiems sau” vaidinimai— 
maloniausieji ir šviesiausieji vai
kystės prisiminimai.

Tėvas, motiną su dviem vai
kais Šiauliuose palikęs, geresnio 
pragyvenimo šaltinių ieškoda
mas, buvo priverstas išvykti į 
Šiaurės Ameriką. Iš ten jis rū
pestingai paremdavo šeimą dole
riais, tad gyvenome be didelio 
vargo. Sunkias dienas ir žiaurius 
mėnesius pergyvenome tik pir
mojo pasaulinio karo metu. Ar
tilerijos ugnis, badas, sunaikin
tas, sudegęs Šiaulių miestas — 
nelengva duona mums buvo. Lai 
mei, karui praūžus, sugrįžo tė
vas. Materialinė būklė pagerėjo. 
Bet tąsyk mano pačios gyveni- 
man siūbtelėjo didelė krizė. Sva
jojau tapti dainininke, bet tėvas 
piršo, jo manymu, ateitį tikriau 
aprūpinantį medicinos fakultetą. 
Tuo metu nugirdau, kad Klaipė
doje atidaroma lietuviškoji Mu
zikos konservatorija. Ir štai, prieš 
tėvo valią (motinai tyliai prita
riant, o broliui iš kuklios moky
tojo algos žadant mane paremti) 
tikra žodžio prasme — pabėgau 
iš namų! Į konservatoriją! Išmok 
ti dainuoti — toks buvo to žy
gio akstinas; tapti tikra daininin 
ke — jaunatviška, uždeganti sva
jonė. Anuo metu atidaroma Klai 
pėdoje Muzikos konservatorija 

buvo tuolaikinėje spaudoje pla
čiai išgarsinta mūsų kultūrinio 
gyvenimo sensacija. Man atrodė, 
kad tai likimo pirštas, rodąs ke
lią, kuriuo privalau žengti.

Po konkursinių egzaminų, ne 
tik kad buvau priimta į konser
vatoriją, bet pedagogų tarybos 
nuosprendžiu man buvo suteikta 
moskslui eiti pašalpa.

Patekau į garsios dainininkės 
Marijanos Cerkasskos klasę. Lie
ku jai amžinai dėkinga: davė 
man teisingą dainavimo pagrin

A. Dambrauskaitė — Verdžio “Otelio” Dezdemona
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dą — kvėpavimą, balso tikrą pa
statymą — be ko negalima ge
rai dainuoti. Pas M. Cerkass- 
kaja (dirbau su ja vienerius me
tus) dainavau kaip aukštos te- 
ssitūros mezzosopranas. Vėliau, iš 
Italijos atvykęs ir M. Cerkasska- 
ja pakeitęs, dainavimo mokyto
jas J. Volkovas bandė iš manęs 
padaryti draminį sopraną, tačiau 
kaip žinoma, operinėje karjero
je gavau reikštis kaip lyrinis sop
ranas. Betgi abu tie dainavimo 
mokytojai, atrodo, buvo savo me 
toduose teisingi: šiandien supran 
tu jų užslėptus troškimus — me- 
zzosopraninio ir draminio sopra
no etapai be naudos nepraėjo. 
Šiaip konservatorijoje mane lai
kė pavyzdinga mokine. Ypač iš
skirdavo abu paminėti dainavi
mo klasės pedagogai, globodami, 
statydami pavyzdžiu. Mes Klaipė 
dos konservatorijos absolventai, 
savaja Alma Mater galime di
džiuotis: mokoma joje buvo rim
tai, buvo jaučiama didėlė meilė 
ir pagarba muzikai. O kiek mu
zikinių, stiprių pajėgų Lietuvai 
anoji konservatorija davė!

Iš anų laikų, kai gyvenau 
Klaipėdoj, man atmintinas ypač 
vienas įvykis. Iš namų “pabė
gusi”, net per Kalėdas namo a- 
tostogų vykti bijojau — nevažia
vau. Susirūpinęs tėvas, man ne
žinant, atvyko Klaipėdon, norė
damas patirti, kaip jo duktė — 
bėglė gyvena. Iš geležinkelio sto
ties, su manim net nepasimatęs, 
nuėjo tiesiog pas konservatorijos 
direktorių pasiteirauti. Iš direk

toriaus prof. Juozo Žilevičiaus ir 
dainavimo klasės vedėjo išgirdęs 

apie mane neblogų nuomonių, 
tėvas taip susijaudino, kad tuoj 
nupirko mano studijoms reikalin 
gą fortepijoną (su kuriuo niekad 
nesiskirdavau ir kuris pasiliko 
mano bute Kaune). Iki pat mir
ties tėvas toliau rodė didelį ma
no darbu pasitikėjimą — taip ge
ra buvo tai jausti ir kaip švie
su dabai prisiminti.

Klaipėda, atvirai pasakius, ma 
ne lepmo. Pasirodydavau veik vi 
suose konservatorijos mokinių 
koncertuose. Klaipėdoje, daina
vau ir pirmą savo operinę parti
ją — titulinę rolę Miko Petraus
ko op. “Birutė”. O vėliau, taip 
pat konservatorijos spektaklyje, 
“Fauste” — Margaritą. Gal toji 
išskirtinė “favoritės” padėtis ir 
padrąsino mane vykti į Kauną, 
žinoma, su slapta mintim patek
ti į operą.

Atvykusi Kaunan, įstojau į a- 
nuometinę Muzikos mokyklą, į 
Vladislavos Grigaitienės dainavi 
mo klasę, tačiau neilgai pabuvu
si, 1929 metų kovo mėn. 19 die
ną debiutavau Valstybės teatre 
piemenaitės partijoje operoje “Pi 
kų dama”. Po trečio debiutinio 
spektaklio (Tatjana operoje “Eu 
genijus Onieginas”) buvau ofi- 
cialai priimta į Kauno operą.

Netrukus man teko dainuo
ti Margaritą ir kitas pirmaeiles 
partijas. Žodžiu, pasidariau ope
ros primadonų Adelės Galaunie- 
nės ir Julės Dvarionaitės pakai
talas. Publika mane sutiko gan 
šiltai; viena spaudos dalis padrą
sinančiai, o kita pakankamai rūs 
čiai, nors ir aš pati jutau ir ma
čiau, jog man dar daug ko iki 
tobulumo trūksta. Bet jau 1932 
metais, sudainavusi Militrisą (o- 
peroje “Caras Šaitanas”), pasi
jutau operos solistės pareigai ir 
darbui tikrai tinkanti ir reikalin
ga. Anuo metu dirigentas Myko
las Bukša ir režisierius Teofanas 
Pavlovskis dideliu nuoširdumu ir 
griežtais reikalavimais įvedė ma
ne į tikrą operos menininkės ke
lią.

Laikas irgi darė savo. Eliza
beth (operoje “Tannhaeuser”), 

netgi tokia “menka” partijėlė, 
kaip Fransųuitta (Carmen), vė
liau Saffi (Čigonų baronas) jau 
padrąsino spaudą apie mane atsi 
liepti, kaip apie gerą vokalistę 
ir pakankamai ryškią aktorę. Sa
vimi pasitikėjimas dar labiau su
stiprėjo, kai pirmą sykį sudaina
vau Maženką operoje “Parduo
toji nuotaika”. Šioje partijoje te
ko pasirodyti netgi be orkestri
nės repeticijos! Bet kai tą pačią 
Maženką buvau pakviesta dai
nuoti Prahos Nacionalinėje (Na 
rodni Divadlo) operoje — pa
čioje operos gimtinėje — ir kai 
iš publikos ovacijų ir ypač gau
sių ir palankių kritikos balsų ga
lėjau spręsti, jog “atsilaikiau” 
prieš geriausias ir garsiausias šios 
partijos interpretatores, pirmoje 
eilėje didžiavausi ne savimi, bet 
mūsų lietuvišku Operos teatru, 
kurį ir man pasisekė svetur tin
kamai reprezentuoti.

KERTINE
(Atkelta iš 1 psl.) 

mai. Bet ir būtina, kad pus
ketvirto tūkstančio žmonių 
talpinančioje Civic Operos sa
lėje vasario 18 d. (sekmadie
nį) 3 vai. popiet nebūtų tuš
čių vietų.

Ir dar antroji šiemetinė nau
jiena: specialiai Juliaus Pakal- 
kos užsakyta, o poeto Stasio 
Santvara parašyta ir komp. 
Juliaus Gaidelio sukurta kanta 
ta “Kovotojai”, kuri choro ir 
simfoninio orkestro bus pirmą 
kartą atlikta Vasario 16-tos 
minėjime Civic Opera rūmuo
se, Chicagoje.

Gi visam šitam įgyvendinti, 
reikiamame lygyje ir tokiose 
patalpose pravesti juk reikia 
ir nemaža išlaidų. Tam ir bi
lietai, tam ir būtina nesigailė
ti dolerių, kaip aukos Lietuvai 
laisvės gimtadienio proga.

Bet labiausiai būtina čika- 
giečiams bei kaimyninių ir to
limesnių kolonijų lietuviams, 
kurie vyks šitan minėjiman, 
įsidėmėti, kad bilietus minėji
man - konceitan privalu įsigy
ti jau dabar Marginiuose

Sakoma, jog menininko kelias 
nėra rožių lapeliais klotas. Ma
nau, jog tai yra karti ir saldi 
teisybė. Kiek buvo nemiegotų 
(su operine partija rankose) nak 
tų, kiek sergant dainuotų sunkių 
spektaklių, kiek atsakomybės, bei 
kiek atsižadėjimo. Ir kiek darbo! 
Plačiajai publikai tai, aišku, nė
ra svarbu ar net neįdomu. Man 
atrodė ir tebeatrodo, jog tik lai
kas ir sunkus, nuoširdus darbas 
bet kurioje gyvenimo srityje 
žmogų gilina, brandina, ugdo. 
Kas lengvai ateina, dar lengviau 
ir nuslenka. Ir aš pati, kuomet 
mano pirmajam operiniam de 
biutui buvo paskirta kukli pie
menaitės partijėlė, galvojau, kad 
būtų daug geriau, jei gaučiau, pa 
vyzdžiui, sudainuoti Margaritą 
ar kokią kitą didelę partiją, ku
rioje galima stipriai, efektingai 
pasirodyti. (Netrukus man atėjo 
pareiga ir Margaritą dainuoti ir 
kitką sunkaus įveikti). Tačiau 
šiandien puikiai suprantu, jog 
gradacija, dar nesubrendusių jė
gų palaipsninis auginimas, yra 
labai naudingas ir sveikas da
lykas. Laukiau, dirbau ir susi
laukiau primadonos pelnytos pa
dėties.

Kiekvienas artistas ar artistė, 
tur būt, pergyvena savo laimin
gąjį periodą. Man, pavyzdžiui,

(Nukelta į 8 psl.)

OR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Va,.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
‘•neįtarus.

Ofiso telefonas: PR 8-822# 
Rea. telef. VVAlbrook 5-5076

Rez. tel 239-4683
OR. K. G. BALUKAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA .

6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-1222

Ofisas 8148 Weet 63rd Street 
Tel.: PROspect 8-1717 

Rezid.: 8241 VVest 66th Place 
Tel.: REpubllc 7-7868 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; tre. 
čiadlenials uždaryta. Antradieniais tr 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 Weet 63rd Street 
Kampas 68-čioa lr Californla 

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

rrečlad. tr kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 476-4042

Rezid. teL VVAlbrook 5-8048

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

Tel. 695-0588 — Elgin 
425 N. Liberty Street
Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5848. rez. 888-2288

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-# 
antr., penktad. 1-5, treč. lr šešt. tik 
susitarus.

PARAŠTE
(2511 W. 69th St., Chicago, 
III. 60629). Bilietų kainos nuo 
3 iki 10 doleriųl Bilietus rei
kia įsigyti iš anksto dėl kelių 
priežasčių. Pirmiausia, išanks
tinis jų pirkimas tebūna mora
linis rengėjų sustiprinimas, 
kad salėje lietuvių netruks. 
Antra patiems nereikės kon
certo - minėjimo dieną važiuo
ti miesto centran anksčiau ir 
vargti eilėje prie kasos lange
lio ir, ko gero, vėluotis progra- 
mon, nes, jei tūkstančiai grū- 
sis vietoje prie bilietų kasos, 
bus neįmanoma tiek žmonių

•vflso _ HE 4-5758.

AR. M. BUDRYS
ALERGIJA 

2751 VVest 51 st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p.p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą

>f» 185-4477. Re* PR H-«»6<>

OR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 
SPECIALYBĖ — NERVU IR

EMOCINĖS LIGOS 
l?RAWI’ORD MEDICAL BLD* 

644# 80. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rez. GI 8-0873

OR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija ir moterų ilgos

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2676 
Valandos pagal susitarimą Jei ne 
atsiliepia skambinti MI 3-0001
•fteo HE 4-1414. Rez. RE 7 68*1 ’

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

tpeeialybč akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71 o* lr Campbell Ava. kampas) 
Vai kasdien 1—8 lr 8—8 vai. vak.

Šeštad. 12—8 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220
Namu — rez. PRospect 8-S081
OR. JANINA JAKšEVIČIUS

J O K š A
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS
2656 VVest 63rd Street

Pirmad.. antrad. ketvlrt. ir penkt. 
nuo 12 lkl 1 v. ir nuo 5 lkl 8 v. v. 
leštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Oft. PR 6-6022 Rez. PR 8-6966
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street 
Ofiso vaL kasdien nuo 6 lkl 9 v. v.; 
iešt. nuo 9 Iki 12 vai.; arba susi
tarus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. tr 9
tkl 8 vai. Trečlad. lr Šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLymplc 1-1381

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

Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REliance 5-1811
DR. WALTER L KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8
vai. vak. šeštad. 12-8 vai., o trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso lr buto OLy 'Plc 1-415#
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 VV. 15th Street. Cicero 

Kasdien 1—1 vai. ir 6—8 va*. vak., 
išskyrus trečiadienius.

šeštadieniais 12 lkl 4 pople.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ

SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern Avenue
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr pankt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. lr njo 
6 — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai ryto iki 1 vai. p. p., šeštad. 
11 vai. ryto Iki I vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168
Rez. tel. 23#-2Vls

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVeet 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-8545 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773; Rez. PR 6-473#

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirmad., ketv.. i — 8 vai., 

antrad. tr penkt. 1 — 4 vai. 
Priiminėja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 71st Street
(71-os tr Campbell Avė. kampas) 

Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 
šeštad. 9 v. r. — 2 v. p. p.

per kelias /ninutes aptarnąuti. 
Pagaliau operos rūm io->e bilie
tus tą dieną pardavinės jau ne 
patys lietuviai, bet vietinė įvai
rių patarnautojų unija, už par
duotus bilietus sau pasiimda- 
ma 45 procentus pajamų. Kam 
tada atiduoti pinigą kitiems, 
kai išlaidoms padengti jie bus 
mums patiems mirtinai reika
lingi.

žodžiu, esame jau kone jubi
liejinės Vasario 16-tosios iš
vakarėse, ir nuo mūsų kiek
vieno tam tikra dalimi parei
na, ar ji bus šiemet neeilinė ir 
ar mes prie ' jos išskirtinumo 
kiekvienas prisidėsime ir as
menišku savo užsiangažavimu.

k. b.

♦ SSOOIATE OPTOMETRISTV 
Lietuviškai kalba

0R. FRANK PLECKAS. OPT.
.3424 W 63rd St. GR 6-7044 

rikrfna akt* RritaUre akiniu* Ir “coto-
Vai.: 9:30—12:80 ir 1:30—3:30 

Kitom valandom susitarus. 
Uždaryta apĮrakV Ir trečiad.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJ A f- TR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Fel ofiso 1*R 6-7800: Namu #25-76#- 

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

Išskyrus trečiadieni

Tel. 423-2660

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

Vai., pirmad., antrad.. ketvlrtad. it 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. b 
šešt. 8 v r. tkl 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
fflPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Prieš Sv. Kryžiaus ligonine

VAL.: pirmad., antrd., ketv., penkt 
nuo 9 lkl 11 v. ryto lr nuo 6-8 v. v 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniai* ir kits 
talku susitarus telefonu:

Telef. REpubUc 7-22VO

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATA 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VVest 71st St.

Vai. antrad. nuo 2—5 popiet 
ketvirtad. nuo 6—8 vak 

Ofiso telef. 776-2880
Rez. telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 S. Cicdro, Oak Foreat, UL 

Kabineto tel. 687-2020
Namu tel. 88#-lO71

Vizitai pagal susitarimą______

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovelilll 6-0617

Valandos: pirm, ir ketv. nuo 12 ik*
2 v. p. p. lr nuo 7 lkl 8 v. v.; antr. 
tr penkt nuo 12 lkl 2 v. p. p. lr 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 VV. 71st Street 

Telefonas .025-8290
Valandos. 2-S v. v., penktad. 10-12 
v. r.. 2-8 vai. vak. šešt. 1-4 v. vak. 
Sekmad. ir trečiad. ,ra- uždaryta

Rez. tel. WA 5-3099.

DR. VYT..TAURAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ 

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St* 

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Plrpa.', antr., treč. to 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. lr nno 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet lr kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Of. teL HE 4-2123. Namu GI 8-81M

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
Prilminčja ligoniu* tik susitarus 
Vai.: 2—4 p. p. lr 6—8 V. vaa. 

Treč. lr šeštad. uždaryta

Pelefona. — GRovehill 6-2823.
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVeet 69th Street 

Valandos 1 lkl 4 (r 8 iki I r. rak. 
šeštadieniais 1 tkl 4 vaL 

Trečiadieni uždaryta
Tel. PRospect 6-8400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 S. Albany Ava 

Vai., pirm., antrad., ketv. «—» v. 
vak.; penkt. lr šeštad. 2—4 popiet 

Kitu laiku pagal susitarimą
Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street 
Vai.: 2 lkl 4 v. p. p, lr 7 lkl 8 v. v.

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą.

Ofiso tel. 767-2141. Namu 686-4858

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
VaL pirmad., antrad.. panktad. 1—4 
lr e—8 v. v. ketvlrt. 5—8 v. 
šeštadieniai! 10—2 vaL



PR, JUOZO GIRNIAUS 
"IDEALAS IR LAIKAS”

Simpoziumas, supažindinant su ateitininkų Šalkauskio 
vardo kūryhos premiją laimėjusio autoriaus knyga.

? E JUOZAS PKUNSKIS
H ir .r . •

Aukso girliandomis, gėlių 
puokštėmis išdailintoje Jauni
mo centro salėje, Cfaicagoje, 
sekmadienį (sausio 7 d.) įvyko 
plataus susidomėjimo sulauku
sios dr. J. Girniaus knygos 
“Idealas ir laikas” pristatymas.

Popietę pradėjo Ateitininkų 
sendraugių Chicagos skyriaus 
pirm'ninkas V. šoliūnas, pa
kviesdamas simpoziumo vadovą 
prof. dr. V. Vardį ir kalbėtojus: 
A. T. Antana tį, St. Rudį, R. 
Sakadolskį ir dr. K. Skrupskelį.

Savo įžanginėje kalboje prof. 
dr. V. Vardys atkreipė dėmesį 
į tai, kad gyvename ypatingus 
laikus: žmogaus prasiveržimas 
į tolimą visatą, širdies trans
plantavimai, gyvybės prado pa
gaminimas laboratorijoje, žmo
gaus gyvybės užmezgimas be 
pradėjimo akto.

Mes patys esame tautiečiai 
be tautos, žmonės be namų. 
Šiame mete dr. J. Girnius ieš
kojo taško, j kurį būtų galima 
atsiremti laiko bėgime. Tie jo 
svarstymai sutelkti į “Idealą ir 
laiką”.

Ieškoma tiesos atviromis 
akimis

Pirmuoju kalbėtoju pakvietė 
“Metmenų” red. A. T. Anta
naitį.

— “Idealas ir laikas” yra 
šviesiausiai mane nuteikusi kny 
ga paskutiniu laikotarpiu, — 
pradėjo savo žodį A. T. Anta
naitis.

Šviežia pažiūra į žmogų, per
teikiama šioje knygoje, yra la
bai reikalinga. A. T. Antanaitis 
ypač džiaugėsi, kad knygoje 
ieškoma tiesos atviromis aki
mis, kaip pasaulėžiūros, taip ir 
tautinės pareigos srityje. Kal
bėtojas citatomis iš knygos pa
vaizdavo dr. Girniaus nuoširdu
mą, įžvalgumą, pažiūrų platu
mą. Džiaugėsi, kad autorius sa
vo knygoje pozityvus.

Dr. Girnius supranta patrio
tizmą gyvenamam kraštui ir jo 
nesmerkia. Tai nepakenks mū
sų patriotiškiems nusiteikimams 
Lietuvos atžvilgiu.

Kalbėtojas iškėlė dr. Girniaus 
teigiamąjį bruožą, kad jis išryš
kina dialogo prasmę ir naudin

gumą ; jis neverčia daryti spau
dimo, kad būtų laikomasi tik 
generalinės linijos. Tai demo
kratijos bruožas, saugąs nuo pi
lietinių grumtynių.

Dr. Girnius vienybę supran
ta plačiau. Tolerancijos esmė 
yra neužsidaryti nuo tų, kurie 
turi kitokią nuomonę, o būti at- 
yiriems. Atviras dialogas išryš
kins, kad mus skiriančių skir
tingumų yra daugiau įsikalbėtų, 
negu tikrųjų.

Baigė žodžiais: tikiu ir linkiu, 
kad dr. Girniaus skelbiamos idė
jos kuo plačiausiai įsikūnytų.

Neišsijunkime iš žmonijos, 

žygiuojančios pirmyn
Antras simpoziumo kalbėto

jas St. Rudis išryškino, kad 
knygoje problemos daugiausia 
svarstomos ryšium su ateitinin
kų idealais, bet daugybė auto
riaus keliamų temų yra mums 
svarbios ir kaip lietuviams, ir 
kaip krikščionims ir kaip žmo
nėms.

Kultūros kūryboje visi daly
vaujame, tai turime džiaugtis 
visų laimėjimais. Nusigręždami 
nuo kai kurių, mes išsijungiame 
iš žmonijos žygiavimo pirmyn. 
Niekas krikščioniui nėra mirti
nas priešas.

Bažnyčios misija yra ne tik 
skelbti religijos mokslą, bet ir 
krikščionybės nuotaikomis pa
dėti kasdienių, žemiškų proble
mų snrendimą.

Bažnyčios ryžtas atsiskleisti 
moderniškam pasauliui, reiškia 
kvietimą pasauliečių ne tik 
jungtis į religinį gyvenimą, bet 
ir būti aktyviais laiko uždavi
nių vykdyme.

Tiesos ieškojimas vyksta 
drauge su kitais, todėl reikia 
būti atviriems dialogui savo tar
pe ir su kitais.

Katalikams pridera pirmiems 
prakalbinti atsiskyrusius bro
lius. To pavyzdį parodė popie
žius Vatikano suvažiavimo me
tu. Bažnyčioje matome didelį 
pasikeitimą tarptikybiniuos san 
tykiuose. Pvz. neseniai televizi
joje buvo pranešta,kad San 
Francisco mieste vyskupo šven
timuose dalyvavo keletas aukš-

INuotrauka Vytauto Maželio

tų protestantų dvasininkų ir žy
dų rabinas.

Ir į priešingo pasaulėžiūrinio 
nusistatymo sąjūdžius nežiūrėti 
vien tik kaip į klaidų rinkinį, o 
matyti ir teigiamybes. Bet dia
logas nėra viso ko sprendimas. 
Yra ideologinių tiesų, dėl kurių 
joks kompromisas nėra gali
mas.

Sprendžiant lietuvybės prob
lemą išeivijoje, netikslu kelti 
klausimą — kaip ilgiau lietuvy
bė išsilaikys; svarbiau klausti, 
ką mes tautinėje srityje atsiek
sime ir duosime.

įkaitydamas šią knygą, ne
gali nejausti pagarbos autoriui 
ir pasididžiavimo juo.

Ryžto ir kovingumo
Stud. R. Sakadolskis dr. Gir

niaus knygą laiko artima skai
tytojui. Autorius sunkią filoso
finę terminologiją daro prieina
mą platiems sluoksniams.

Išeidamas iš knygoje skelbtų 
minčių, kalbėtojas pastebėjo du 

dabarties ateitininkų perdėji
mus: gyrimąsi praeitimi ir nu
siskundimus dabartimi.

Dr. Girniaus keliamų idėjų 
šviesoje kalbėdamas apie dabar
ties studentus ateitininkus, pa
žymėjo, kad juose trūksta pa
saulėžiūros bendrumo, o darbo 
kryptyje trūksta ryžto ir kovin
gumo. Ieškodamas to priežas
ties, — randa, jog ateitininkams 
trūksta vadų; jie tik turi admi
nistratorius.

Idealus žmogus
Pietų Carolinos univ. prof. dr. 

K. Skrupskelis priminė, kad dr. 
Girniaus knyga išryškina, jog 
ateities laimėjimai daug pareis 
nuo moralinio mūsų charakte
rio. Taigi knyga — raginimas 
patį save sukurti. Knyga tai 
gairės į idealaus akmens išug
dymą. Dažnai pabrėžiamas rei
kalas atmesti tai, kas mus ski
ria, ar tai religiniame, ar tauti
niame gyvenime, vengiant su
siskaldymo.

AR NEMIRĖ NUO ŠALČIO GRŪDAS

Juozas Yluvis

KUR BŪVO I^rAi^ŽIA?

Suplėšiau tylą gimdamas 
ir nežinojau turįs klausą. 
Ilgai nežjnojau, 
kas yra įkvėpimas 
ir, kai sužinojau, 
atsivėrė tyla.
Dabar savęs klausiu, 
kur buvo žodžio pradžia?

AUKŲ ČĖŽELĖ

Palieka dulkės 
smilkalų inde, 
palieka mea culpa 
prie amžinos lempelės, 
ir slenka dieno.3 ligi slenksčio, 
l'ada prabyla varpelis, 
užgautas vaikystėj, 
ir pavargusi ranka 
siekia užmokesčio iš aukų dėželės. 
Neatstumk, Viešpatie, 
ištiestos rankos!

TIES NAMŲ SLENKSČIU

Žarstau pelenus židiny, 
braukiu dulkes nuo stalo — 
ieškau gyvų žarijų, 
duonos trupinių, 
ieškau pėdsakų tėvų ir savų, 
ir neatpažįstu 
uosio prie klėties, 
serbentų krūmo prie seklyčios.

Tada klausiu savęs, 
kas paskutinis iš mūsų 
apleidom namus?

Tačiau dr. Girniaus idealusis 
žmogus, užuot visus tuos skir
tumus smerkęs, juos priimtų su 
džiaugsmu. Pilnam žmogišku
mui išsiskleisti reikia daug įvai
rių formų. Tai nereiškia, kad 
visos tos formos geros, bet ge
ras pats įvairumas.

Dr. Girniaus idealus žmogus 
viską, kas iškyla laike, nelaiko 
kliūtimis, kurias reikia nugalėti, 
bet laiko proga išvystyti savo 
asmenybę, kas ir padeda iš
spręsti žmoniškąsias proble
mas.

Diskusijos
Diskusijų metu kalbėjo kun. 

K. Barauskas, S. Šimoliūnas, R. 
Šležas, kun. J. Prunskis ir pas
kiau apibendrinantį žodį tarė 
dar kiekvienas simpoziumo kal
bėtojas.

Daugiau buvo sustota ties 
bendravimu su kraštu. T. An
tanaitis pažymėjo, jog yra dvi 
Lietuvos čia ir dvi Lietuvos ten. 
Okupantai tuo kultūriniu bend
ravimu siekia savo tikslų, mes 

savo. Svarbu, kad nepasimestu- 
me.

Dr. K. Skrupskelis išryškino, 
kad bendradarbiavimas darys 
tokius ryšius normaliu ir natū
raliu dalyku. Jis turi daug ri
zikos ir mums patiems, todėl ši 
problema turi būti sprendžiama 
su dideliu atsargumu.

Kūrybingumo premija
Ateitininkų sendraugių cent

ro valdybos pirm. J. Baužys 
perskaitė aktą, kuriuo pažymi
ma, kad laisvės sukakties pro
ga ateitininkai įsteigia Šalkaus
kio vardo kūrybos premiją. Pir
ma premija, $1,500 sumoje, ski
riama dr. J. Girniui, atžymint 
jo didelius nopelnus lietuvių 
tautai. Premijos mecenatai: clr. 
P. Kisielius, dr. K. Ambrozaitis, 
dr. A. Razma, dr. A. Lipskis, 
dr. Br. Valatka, dr. P. Žemaitis.

Publika žinią apie premiją 
sutiko entuziastiškais plojimais.

Dr. J. Girnius, dėkodamas už 
įvertinimą, pasidžiaugė tokios

PRISIMENU

Vėjas gaudo Snieguolę, 
vėjas pučia ledu, — 
man smagu, 
nes prisimenu: 
mažos akys 
išbudo kontrastui, 
mažos kojos 
pajuto pavojų.

Ir ne vėjas pakėlė, 
ir ne vėjas nupustė 
paraudusį veidų, 
o motina 
šiltu kvapu.

TRUPINIAI

Atnyra paukštis prieangiu 
per pūgą
ir rodos klausia,
ar nemirė nuo šalčio grūdas 
mano rankose?

Kai praveriu duris,
lyg pasiruošęs sėjai,
tada prisimenu — vasaris, ne rugsėjis: 
bėriu tik trupinius.

NERAMU

Praslinko debesėliais metai, 
prabėgo rūpesčiai lyg paukščiai, 
pražydo džiaugsmas ir nunoko. 
Kodėl dar neramu lyg grūdui, 
kritusiam į rankas, 
kurios nesėja, neplauna?

kūrybos premijos įsteigimu. 
Kas liečia santykius su kraštu, 
tas klausimas vis bus aktualus. 
Nėra kito kelio grįžti į savąjį 
kraštą, kaip kūrybinėmis pa
stangomis. Tai mūsų pačių dva
sinis grįžimas ir mūsų pačių eg
zistencijos įprasminimas.

Kurti, tai keistis, duoti tai, ko 
nebuvo. Bet drauge kūryba ak
centuoja ir keitimosi nugalėji
mą — norima sukurti tai, kas 
nesikeičia, ko laikas neišnaiki
na.

šmaikštaus žodžio veikalas
Prof. V. Vardys, baigdamas 

popietę, pasidžiaugė, kad dr. 
Girniaus knyga dega idealų ug
nimi. Knyga šmaikštaus žodžio, 
aforistinio kalbėjimo būdo, 
kiekvienam svarbi perskaityti, 
susijaudinti.

Malonu, kad nepaisant ypa
tingai šalto oro, simpoziumas 
sutraukė gana gausiai dalyvių, 
kurių tarpe buvo geras procen
tas ir jaunimo.

OPERACIJA
J. Savasis

Prieš daugelį metų, kai dar buvau jaunas, 
t.y. apie 1967 m., ir pradėjau tik pirmuo
sius viešojo gyvenimo žingsnius, mane nus
tebino nepaprasta medicinos mokslo pažan
ga, kada imta prigydyti žmogui kito žmo
gaus kūno dalys: akys, plaučiai, inkstai, 
net ir širdis. Dėl pastarojo medicinos moks
lo paąisekimo, tuomet kilo polemika akade
minėje plotmėje apie žmogaus “asmenybę”, 
“dvasią”, "asmens laisvę”, “asmens šventu
mą ir nepaliečiamumą”. Tada mane tie iš
vedžiojimai erzino ir nesupratau, ką bendro 
turi medicinos mokslo laimėjimai su žmo
gaus “dvasia” ir jo “asmenybe”.

Nuo to laiko prabėgo daug metų. Baigęs 
studijas, pasirinkau branduolinės fizikos sri
tį ir joje pasiekiau tam tikrų laimėjimų. Maž 
daug 1970-1980 metai buvo “mano metai”, 
o 1987 įkopiau net į universiteto profeso
riaus katedrą.

Tačiau tai buvo mano karjeros galo pra
džia. Nors galva dar veikė be priekaištų, 
protas buvo šviesus ir pajėgus, tačiau vi
sas kūnas ėmė šlubuoti. Pirmiausia jį su
žalojo reumatizmas, atritis. Porą kartų tu
rėjau širdies priepuolį. Mačiau, kad su ma
no kūnu blogai. Galva dar tvarkoje, ja ga
lėčiau naudotis dar daugelį metų, bet tas kū
nas... Žinodamas medicinos mokslo pažan
gumą, nutariau kreiptis į garsų medicinos 
profesorių K. ir jam išdėsčiau konkretų pla
ną: ar jis negalėtų pakeisti mano kūno ko
kio nors jaunuolio kūnu, persodinant į jį 
mano dar gerąi veikiančią galvą.

Verčiau to “garsaus” profesoriaus būčiau 

tada nepažinęs! Jis yra mano šiandieninės 
nelaimės priežastis.

Profesoriui K. mano pasiūlymas patiko, 
jis jį entuziastiškai priėmė ir išdėstė man 
medicinos mokslo pažangą, tai kas iki šiol 
pasiekta kūno dalių persodinimo srityje. 
Man aprodė universiteto laboratorijas, kli
nikas, kai kuriuos besveikstančius ligonius 
su svetimais, persodintais organais. Tiesa, 
atskiro ištiso kūno pakeitimas dar niekam 
nebuvo padarytas, bet prof. K. buvo šven
tai įsitikinęs, kad galima ir tai padaryti. 
O mane, be noro turėti jauną kūną, velnias 
gundė dar ir puikybės nuodėme: būsiu pir
mas taip operuotas egzempliorius, kuriuo 
susidomės visas pasaulis, mano vardą kar
tos tūkstančiai lūpų, o žurnalistai padarys 
iš manęs legendarinį asmenį.

Mačiau, kad prof. K. taip pat nėra lais
vas nuo panašios pagundos: ir jis bus gar
sus, padaręs tokią nepaprastą operaciją.

Kai jau viskas buvo apsvarstyta ir su
tarta, laikinai atsisakiau universitete parei
gų ir persikėliau į kliniką, kur turėjau bū
ti paruoštas operacijai. Liko tik belaukti 
tinkamos progos. Reikėjo, kad reikalingas 
kūnas būtų ką tik mirusio jaunuolio, visai 
nesužalotas, turėtų maždaug mano ūgį, tą 
pačią kraujo kategoriją. Priešoperacinėje 
būklėje išlaukiau kelias dienas. Pagaliau li
kimas suteikė laukiamą progą: į kliniką bu
vo atgabentas jaunas motociklistas, su ne
laimėje sudaužyta galva, bet šiaip visai svei
kas. Jis turėjo tą pačią kraujo formulę Rh., 
buvo tikras atletas, pilnas gyvybinių jėgų, 
tik ta galva sudaužyta. Buvo kiek aukštes

nis už mane, bet man aiškino, kad jo gal
va yra lygaus dydžio su manąja, tad visai 
tinka operacijai.

Vos tik tas jaunuolis mirė, prasidėjo per
sodinimas mano galvos ant jo kūno. Tiesa, 
tos operacijos aš nemačiau. Paskutinis daly
kas, kurį iš to momento atsimenu — tai 
švirkštas su migdančiais vaistais...

Pagijimas buvo nepaprastai greitas. Po 
savaitės nuėmė nuo manęs elektroidus, vam
zdelius, elektrines smegenis. Savo naujojo 
kūno dar nemačiau, nes jis buvo po ant
klodėmis. Mačiau tik dvi dideles “mano” ko
jas su nuospaudomis ant pirštų, ir norėjau 
būtinai jas pajudinti. Dar po savaitės, to 
paties prof. K. padedamas, padariau pirmuo
sius žingsnius po kambarį. Mačiau, kad esu 
apsuptas gydytojų, slaugių nepaprasto rū
pestingumo ir dėmesio, kas man atrodė net 
perdėta.

Nugalėjus naujojo kūno sustingimą, jau 
galėjau išeiti pasivaikščioti po sodą. Paju
tau nepaprastą jausmą, kurio nepatyriau 
jau daug metų. Vis dar daug kalbama apie 
žmogaus “dvasios būklę”, bet nieko nesako
ma apie “kūno bųklę”, kurią aš esu paty
ręs. Juk tik “kūno būklė” žadina jaunuo
lius į veiklą, nuotykius, žygius. Kažkoks se
novės poetas yra pasakęs, kad jaunuolio a- 
kyje atsispindi visas kosmosas. Jaučiau, 
kaip kosminės jėgos kyla iš to jauno kū
no iki mano smegenų. Kūnas ima valdyti 
mane. Dar po savaitės jau galėjau vaikščio
ti ilgas valandas, o po mėnesio jau grįžau 
į senąsias pareigas.

Bet dabar ir prasidėjo mano tikroji tra
gedija. Operacija padarė mano asmenišku
me, privačiame ir slaptame gyvenime tikrą 
revoliuciją. Viešumoje, iš pažiūros atrodžiau 
visai tvarkoje, nes stengiausi išlaikyti savo 
orumą, savo garsą ir savo socialinę padėtį. 
Tačiau viduje jaučiau nuolatinį konfliktą 
tarp mano jauno kūno ir senos galvos.

Taip prabėgo pora metų. Bet trečiaisiais 
vidinis konfliktas ėmė vis labiau aštrėti. 
Jaučiau, kad kūnas daro lemiamos įtakos 
visai mano asmenybei. Lygiagrečiai galva 
pradėjo netekti iki tol turėto aiškumo, šal
tumo, šviesumo. Dažnai kentėjau nuo stai
gių entuziazmo arba depresijos antpuolių. 
Mano pajėgumas darbe vis mažėjo. Kai ka
da dar pavykdavo išlaikyti kūną darniame 
rimtume, disciplinoje. Bet kai būdavau pa
vargęs, tada “jo” gyvuliška jėga mane vi
siškai užvaldydavo. Kartais jaučiausi mie
guistas, pavargęs (galva), o kartais pilnas 
kvailo jaunuoliško entuziazmo (kūnas). 
Reikia paminėti, kad tarp “mūsų” yra dar 
ir trečias elementas: daug litrų kraujo, ku
riuo buvo palaikoma mano gyvybė, paimto 
iš nežinia kokių tipų. Atrodo, kad tas krau
jas kartais maitina mano smegenų celes, 
mano atmintį, o kartais tik kūną, kuris ta
da ima nerimauti ir statyti savo reikalavi
mus, priešingus mano proto reikalavimams.

Krizė įgavo lemiamą kryptį, kai pereitą 
mėnesį buvau susirgęs ir turėjau aukštą 
temperatūrą. Mano smegenys — toji puiki 
mašina, tiek metų man tarnavusi — vos tik 
keletą valandų paroje buvo mano vadovė: 
paprastai anksti rytą, po nakties poilsio. 
Paskui smegenys jau nepajėgia atsispirti kū
nui. Bet ir tie momentai, kada mano pro
tas yra šviesus, man yra kančia, nes ži
nau, kad netrukus vėl užvaldys “jis”.

Tie keli laimėti ūgio centimetrai pakeitė 
mano egzistencijos tvarką. Pvz. mano kam
bario baldai atrodo ne mano. Užtenka iš
tiesti ranką, ir pasiekiu net penktą knygų 
lentyną, ko pirmiau negalėjau. Tie laimėti 
ūgio centimetrai pakeitė mano santykius su 
namiškiais, draugais. Pažįstami atrodo kaž
kaip keisti, nematyti, ne tie. Dabar paste
biu su tam tikra ironija kitų veido raukš
les, galvos plikes. Knygas “jo” stambiose 
rankose turi visai kitą svorį. Ot, tos ran

kos! Kaip nekenčiu jų: jos nemoka švel
niai versti knygų lapus, paglostyti vaikų 
galveles. Jos moka tik vulgariškai blašky
tis, suimti daiktus lyg replėmis, daryti ju
desius, dėl kurių man gėda prieš kitus žmo
nes. Todėl dažnai jas laikau kišenėse, ko an
ksčiau niekad nedarydavau. O mano žings
niai? Dažnai eidamas kartoju: “Būk rim
tas, nešokinėk, tu prakeiktasis!” Bet kur 
tau: “jis” nenori nė girdėti. Stiprios elas- 
tiškos kojos verčia mane vaikščioti neįpras
tu žingsniu. Atrodau tada juolingas, todėl 
daugiausia stoviu arba sėdžiu.

Dažnai pajuntu nepaprastą pasiilgimą 
mano vargšo, senojo kūno, kuris paseno 
drauge su manim ir palinko po metų naš
ta. Pasiilgstu mano senųjų išdžiūvusių ran
kų, kurios mokėjo išreikšti mane, mano jaus 
mus ir mintis.

Po operacijos norėjau savo senąjį kūną 
krikščioniškai palaidoti, bet kunigas atsisa
kė: esą tai negalima, nes kūnas be galvos 
nėra žmogus krikščionis. Tada jį paaukojau 
universiteto laboratorijai. Jį išdžiovino ir 
padarė skeletą, kuris dabar stovi ant pjedes
talo anatomijos salėje. Kai kada slaptai įsi
maišau į triukšmingų studentų būrį, atsisė
du į paskutinį suolą ir ištisas valandas 
mąstau apie mano vargšą, pasenusį, išduo
tą kūną.

Šiandien nutariau, kad visų tų kančių ga
na. Nueisiu ir padėsiu galvą ant geležinke
lio bėgių, kad pirmasis traukinys atidalin
tų ją nuo man svetimo kūno, ir taip baig
tųsi mano kančia. Pasiunčiau vienam advo
katui, paskirdamas jį vykdytoju, savo testa
mentą, kuriame įrašiau, kad mano galvą, 
rastą tarp geležinkelio bėgių, pridėtų prie 
universitete esančio skeleto ir taip drauge 
palaidotų kaip “žmogų”, kuris lauks pasku
tinės dienos ir kūnų prisikėlimo su savuo
ju, o ne su svetimu kūnu.



AK GALIMA LAUKTI
(Atkelta iš 1 psl.) 

žmogaus pasąmonėje. Nuolat 
neigdami Dievą, kovodami prieš 
Dievą, marksistai nepastebi, jog 
jie ne tik nieko neįrodo, bet ne
įstengia net Dievo užmiršti.

Prancūzų filosofas ir rašyto
jas Jean Paul Sartre, ateistinio 
egzistencializmo plėtotojas, sa
vo straipsnių rinkinio “Situa- j 
tions” pirmajame tome (154' 
psl.) atvirai prisipažįsta: “...vis
kas manyje reikalauja Dievo, 
ir aš negaliu jo užmiršti”.

Tai didysis marksistinio ateiz
mo prieštaravimas: jis skelbia 
bet kokios religijos išnykimą, o 
pats yra liguista religinė ap
raiška.

Dialektinis bei istorinis 
materializmas

Kas gi ypač krinta į akis 
marksistiniame ateizme? Į tai 
pagrįstai atsako prof. dr. Juo
zas Eretas savo paskaitoje 
“Krikščionis ir kultūra” (Mūsų 
vieta šių dienų minčių ir kūry
bos pasaulyje), skaitytoje Lie
tuvių katalikų mokslo akade
mijos suvažiavime 1961 metų 
rudenį Chicagoje. Anot profeso
riaus, jei mes norime atitikti 
krikščionių kultūros darbui, 
privalome ne tik būti laisvi nuo 
neohumanizmo ydų, bet taipgi 
nuo klaidų dialektinio bei isto
rinio materializmo (diahistoma- 
to), kuris šiandien ne tik So
vietų Rusijos užimtuose kraš
tuose sverbiasi į krikščionių 
galvą. Prof. dr. J. Eretas iške
lia stambesnes dialektinio bei 
istorinio materializmo silpny
bes:

“Gryiiai teorinėje plotmėje 
mums krinta į akį jo dogmatiš
kumas, nes jis apodiktiškai tvir 
tina galįs apreikšti paskutinę, 
galutinę tiesą. Bet kokia minčių 
sistema gryna sąžine tai galėtų 
apie save pasakyti? Juk mes 
visi tesame pakelyje į tiesą, ku
rios tačiau vien žmogaus prie
monėmis nepasieksime. Priešin
gai pasisakydami, diahistomati- 
ninkai tampa aklais politinės 
valdžios įsakomos pasaulėžiūros 
propagandistais. Jie dėl to ir ne
rado nei jokio palinkimo į dis
kusiją su kitaip manančiais, 
kuo save pasmerkia ideologi
niam egocentriškumui bei izo-

liacijai. Tas betgi mūsų nesulai
ko statyti jiems nors vieną ki
tą klausmią.

Kas liečia dialektinį materia
lizmą, tai jo išsivystymo moks
le galima užtikti nemažai nau
dingų elementų, kuriuos net 
Teilhard de Chardin galėjo pri
imti. Tačiau lieka ir visa eilė 
klausimų, į kuriuos materializ
mas nesugeba tinkamai atsaky
ti. Antai; kas yra sutvėręs tą 
pirmąją medžiagą, tą — anot 
Teilhard de Chardin — tašką 
alpha, iš kurio toliau viskas iš
sivystė? Juk ir čia galioja dės
nis: Iš nieko ir niekas nesida- 
ro.„

O kai dėl istorinio materializ
mo, tvirtinančio, esą žmogus ir 
jo dvasia tik aplinkumos pro
duktas, individas — tik visuo
meninių bei ūkiškų sąlygų funk
cija ir visas dvasinis, kultūrinis 
antstatas — tik medžiagiškos 
bazės išdava, reikia pasakyti, 
kad nors žmogus ir nėra lais
vas nuo poveikio iš pusės jį su
pančio medžiagiško pasaulio, jis 
vis dėlto nėra jo determinuotas. 
Pozityvistų bei materialistų de
terminizmas tėra hipotezė, ku
rios gyvenimo faktai nepatvirti
na. Žmogus, pasirodo, sugeba su 
kurti dvasinių bei etinių verty
bių pasaulį, kuris toli gražu nė
ra bendrų sąlygų bei jėgų iš
dava. Ir šis pasaulis plaukia iš 
dvasinių aukštybių, kur istori
nio materializmo prileidimai ne
veikia. Dėl to negalima tvirtin
ti, jog bendrų sąlygų bazė ku
ria dvasinį antstatą. Yra prie
šingai: antstatas kuria bazę.

Toliau pabrėžtina, kad diahis- 
tomato argumentai Dievo esi- 
mui paneigti yra labai silpni. 
Taip pat neįtikina tvirtinimas, 
kad religija esanti tik įrankis 
tikintiesiems išnaudoti. O dėl 
etikos tegalima pasakyti, kad 
vargu rasime tokią, kuri tik te
tarnautų partijai bei valstybei. 
Taigi, ar tik ne diahistomatas 
yra “opiumas liaudžiai”?

Iš tiesų, iš kokios pusės mes 
ir prisiartintumėm prie diahis- 
tomato, žinomo ir marksizmo - 
leninizmo vardu, mes visur pa
stebime, jog jis visų pirma yra 
savęs pateisinimo filosofija, ku
rios pareiga ideologiškai pagrįs- 

, ti visais atžvilgiais silpną sis
temą. Bet kadangi ir mintijimo 
pasaulyje išliks tik tai, kas ati
tinka tiesai, diahistomatas sėk
mingos ateities nesusilauks.

Daugelis mielai pasitenkins

Vida Krištolaityte Derliaus rinkėjas (aliejus') . Nuotr. Ged. Naujokaičio
Iš parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoje

tokia negatyvia prognoze. Bud
resnieji gi ja nepasitenkinęs, 
nes istorija jau šimtais pavyz
džių įrodė, kad ir klaidingos 
mintys gali daryti skaudžius 
nuostolius, jei tas idėjas palai
ko stipri politinė bei karinė 
jėga. Netikrą pasaulėžiūrą te
galima nugalėti geresne; dėl to 
mes negalime laukti, kol mark
sizmas - leninizmas pats su
grius, mes privalome prieš jį iš
statyti tikresnes mintis, tokias, 
kokiomis pasižymi naujasis 
■krikščionių humanizmas” (Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akade
mijos Suvažiavimo darbų V to
mas, Roma, 1964 m., 79—80 
psl.).

Šventasis Tėvas Paulius VI, 
palaiminęs iš savo studijų lan
go minią šių metų Trijų Kara
lių - Išminčių šventėje šv. Pet- 
ro aikštėje, pasakė, kad moder
niškojo žmogaus “.susitikimas 
su Dievu 
šęs”, nes 
Dievo”.

yra sunkus ir sumi- 
“žmogus jau neieško

neseniai pasakė, kadKažkas
po Vatikano antrojo susirinki
mo net ir Bažnyčia beveik aukš
tyn kojom apvirtusi. Gal tiks
lesnis būtų posakis, jog Bažny
čia pasilenkė prie sukritusio ir 
surizgusio žmogaus jo pakelti 
ir pastatyti į tikrąjį kelią — ry-

Kuriam galui 
mokėti daugiau ?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
SITE NUO $500 IKI $1,000.

PLYMOUTH V ALI ANT

BALZEKAS MOTOR 
SALES, INC.

4030 Archer, VI 7-1515
"U WILL LIKĘ US”

CHRYSLER • IMPERIAL

Dr. inž. Adolfo Damušio knygai 
anglu kalba pasirodžus

INŽ. JONAS DIJNČIA

Sekdamas amerikiečių tech
nišką literatūrą, karts nuo kar
to pastebiu straipsnius, pasira
šytus lietuviškomis pavardėmis. 
Tai daugiausia mūsų jaunosios

Dr. Alfonsas Darnusis

šį prigimties su antgamtybe, iš
keliant jo vertybę, savarankiš
kumą bei laisvę per Kristaus 
Įsikūnijimą ir žmogaus ir pa
saulio atpirkimą.

moks-kartos inžinieriai, baigę 
lūs jau šiame krašte.

Vyresniąją lietuvių inžinierių 
kartą plačiausiai čia atstovavo 
a. a. prof. S. Kolupaila, kurio 
straipsniai tilpo daugelyje ame
rikiečių techniškųjų žurnalų. 
Taip pat teko skaityti kelių 
amerikiečių autorių savo knygų 
pratarmėse pareikštas padėkas 
prof. S. Kolupailai už knygų 
peržiūrėjimą ir naudingus pata
rimus, prieš knygą spausdinant. 
Prof. S. Kolupaila vainikavo sa
vo darbus Amerikoje, išleisda
mas didžiulį hidrometrijos - hid
rologijos veikalą Notre Dame 
universitete.

Šiuo metu turiu rankose ne
seniai žinomos amerikiečių lei
dyklos išleistą technišką knygą, 
kurios vyriausiu redaktorium ir 
knygos daugumos straipsnių 
autorium yra nepriklausomos 
Lietuvos auklėtinis dr. inž. A. 
Damušis.

Knygos pavadinimas “SEA- 
LANTS”. Lietuvių kalboje tai

būtų — glaistinės medžiagos, 
arba tiesiog glaistai. Terminas 
beveik naujas net ir anglų tech
niškoje literatūroje, nes knygo
je aprašomos medžiagos yra 
palyginti naujos, bet vis labiau 
įgaunančios svarbesnės reikš
mės industrijoje ir statyboje.

Plačiau knygos turinio ne
nagrinėsiu, nes tai grynai spe
cialistams rūpimas reikalas. Iš
samesnis knygos vertinimas 
tilps Amerikos lietuvių inžinie
rių ir architektų leidžiamam 
žurnale “Technikas Žodyje”. 
Taip pat ten tilps ir pasikalbė
jimas su dr. A. Damušiu apie 
knygą ir kitais lietuviško gyve
nimo klausimais.

Šia proga norisi tik iškelti kai 
kurias knygos vietas, kurios 
plačiajai mūsų visuomenei bus 
įdomios ir prie širdies.

Paėmus knygą j rankas, tuo
jau į akis krinta lietuviška au
toriaus pavardė su lietuviui 
mielu prierašu, būtent:

“SEALANTS”, edited by 
Adolfas Darnusis, Formerly do- 
cent of the V. D. University, 
Kaunas, Lithuania”,

Knygos aplanke apie autorių 
rašoma: “Kilęs iš Lietuvos, 
Adolfas Damušis baigė Kauno 
universitetą 1934 m. diplomuo
to inžinieriaus vardu ir 1940 m. 
gavo doktoratą. Kaiserio - Wil- 
helmo institute, Frankfurte pne 
Maino, Vokietijoje, gilino ži
nias silikatų tyrimuose. Jis bu
vo laikomas silikatų chemijos 
žinovu ir cemento industrijos 
pradininku Lietuvoje.

Vokiečių okupacinei valdžiai 
1943 m. uždarius Kauno univer
sitetą, kurio mokomajam perso-' 
nalui tada autorius priklausė. ’ * 
jis buvo areštuotas ir įkalintas. 1 —

Kai Amerikos armija išlaisvino 
jį iš Beyreuth kalėjimo, Lietu
vos valstybė jau nebeegzistavo, 
ir jis 1947 m. atvyko į J. A. 
Valstybes. Čia 10 metų dirbo 
Sherwin - Williams kompanijo
je, Ohio valstyvėje, kartu tap
damas ir J. A. V. piliečiu. 1957 
m. persikėlė į Wyandotte Che- 
micals Corporation”.

Su dr. A. Damušiu esu pa
žįstamas nuo Dainavos stovyk
los pradinių statybos darbų. Ge
rai žinau, kiek nepaprastai daug 
protinio ir fizinio darbo yra jo 
įdėta Dainavoje, kol ši didelė 
svajonė buvo įgyvendinta. Įsi
dėmėtina dar ir tai, kad vyk
dydamas įvairias statybas ūkio 
būdu Dainavoje ir turėdamas 
reikalų su įvairaus amžiaus ir 
įvairių temperamentų žmonė
mis, per tuos kel'olika metų dr. 
Damušis neįsigijo nedraugų, 
priešingai — jo bičiulių skaičius 
padidėjo.

Džiugu 
rėti savo 
būdamas
tuviškos veiklos priešakyje, ne
apleido ir savo profesijos ir ga
biai pasireiškė joje net akade
miniame lygyje, praturtinda
mas amerikiečių technišką lite
ratūrą ir iškeldamas mūsų ma
žos Lietuvos vardą techniško 
mokslo pasaulyje.

mums lietuviams tu- 
tarpe asmenį, kuris, 

visą laiką realios lie-

M O V I N G
4pdrnnstas perkrnustvwia» 

įvairių atstumu

A. VILIMAI
R2R WEST 34tb PLACE 
Telef — FRentier

Aiutomobilio nelaimes atveju skambinkite 
(In case of accident, call) 

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
GR 6 - 7777 24 hour towing service

Karoaerijoa taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai

FRONT VVHEEL ALIGNMENT — VVHEEL BALANCING
BODY AND F E N D E R W O R K 

PAINTING, MECHANICAL R.EPAIK 

2423 W. 59th St., Chicago. IU.. 60629
Savininkas — MIKAS CESAS

MAROUETTE PARKE - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJ
90 MILIJONŲ TAUPYMO BENDROVE

CHICA G0 S A VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 SO. VVESTERN AVĖ.

iiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiii
TELEVIZIJAS 

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau Už patarnavimą vietoj $3, 
už dirbtuvės darbą $10.00 lr dalys.

Pasiteiraukite apie naujas

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St., H auk.. F® 6-1063

CERTIFIKATŲ

ANT $8,000.00 
INVESTMENT

CHICAGO, ILL. 60636

4
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sirinkinmams. Susirinkusiems veltui jame teikiama kava. Šis kamba
rys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentų 
paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis. Pamatysite įvairių 
rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų bei patogumų, kuriais per 
metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai.

Ypatingai kviečiame vaikų tėvus pradėti taupyti vaikų moks
lui reikalingus pinigus. Mes turime specialų skyrių, kuriame taupo
mi mokslui reikalingi pinigai (College Bonus Savings) Šiame sky
riuje laikomiems pinigams mokami patys aukščiausi

5(4% Šiandien mokslas kainuoja nuo $6.000

VISUOSE 
TAUPYMO 

SKYRIUOSE
METAMS

Federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
apdraustos Iki 

$15,000

dr

Į kosminio amžiaus 
aušrą

Jau išėjo iš spaudos prof 
Antano Ramūno knyga

“IŠ SUTEMŲ Į 
AUŠRĄ

Autorius, atsiremdamas į pra
eitį, gvildena lietuvio, Lietuvos, 
Europos ir pasaulio tragišką liki
mą. atskleisdamas nūn auštančio 
kosminio amžiaus viziją.

Veikalas — 454 pusi. Gaunamas 
Drauge. Kaina — $6.

Atsilankę pamatysite gėlėmis išpuoštą pirmą įstaigos aukštą, 
Laimės Šaltinėlį — Wishing Well, per kurį surenkama ir išdalinama 
kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1,200.00. Pamatysite 
piačiai žinomą didelį Chicagos Savings Prezidentinį kambarį, kuria
me yra vietos 200 asmenų ir kuris veltui duodamas organizacijų su-

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS
1. Insured Family Savings 

College Bonus Savings 
Christmas Club Savings 
Vacation Club Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
Ali Types of Insurance

2.
3.
4.
5.
6.
7.

MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
8.
9.

10.

11.

Sėli and redeem U. S. Bonds
Safety Deposit Boxes
Free Community Rooms for 
your organization meetings. 
(Free Coffee)
Cash checks and pay all family 
bills with our special money

iki

12.

13.
14.
15.

order checks. 5fo service charge 
to members.
U. S. Postai Stamp Machine 
Service.
We sėli Travelers Checks.
Save-by-mail Kits
Notary Public Service

dividendai, net 
iki $12,000 ir

Free Parking

daugiau. Jei pradėsite mažais mėnesiniais indėliais taupyti nuo 
vaiko jaunų dienų, tai nei neapsižiūrėsite, kai sutaupysite mokslui 
reikalingus pinigus. Galite pradėti $2.50, $5.00. $10.00 arba net 
$25.00 sumomis i mėnesį. Kai padėsite 200 kartų po $25.00. tai 
susidarys reikalinga suma Tokiu būdu bus užtikrintas jaunimui 
reikalingas mokslas. Vaikams bus lengvesnė ir gražesnė ateitis, o 
tėvams ramesnė sąžinė. (Šio mokslo taupymo skyriaus nereikia 
sumaišyti su dabar garsinamu Certifikatų taupymo skyrium).

Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime.
JOHN PAKEL, Sr., Prezidentas

16. Two large
17. Free Theatre tickets two Satur- 

days> each month for your chil- 
ren and mothers.

18 Christmas party with gifts to 
College Bonus Members

Lots
PATOGIOS VALANDOS.

MONDAY ....................... 12:00 P.M.—8:00 P.M.
TUESDAY .......................... 9 A.M.—4:00 P.M.
WEDNESDAY .......................... Closed All Day
THURSDAY .................. 9:00 A.M.—8:00 P.M.
FRIDAY ...................... 9:00 A.M.—8:00 P.M.
SATURDAY .................. 9:00 A.M.—12:30 P.M.



Šunų ir kačių kapinėse Los Angeles

J. TININIS

Niekšybė turi savo ribas, o dažnai rodo didesnę pagarbą ne- 
kvailybė jų neturi. Šis Napoleo-I gu Dievui ir žmonėms. Anglai, 
no posakis man prisiminė, kai anot prancūzų rašytojo Cresb- 
vieno 
smalsumo apsilankiau šunų ir 
kačių kapinėse, esančiose Los An 
gėlės užmiestyje, ties 183-ja gat
ve ir Figueroa. Sakoma, kad ten, 
kur palaidoti žmonės, nepadoru 
juoktis, bet šunų ir kačių kapi
nėse aš juokiausi. Iš žmonių kvai
lystės ir menkystės. Aš apžvel
giau didelį lauko plotą, kuris bu
vo apdėliotas marmuro ar šlifuo
to granito lentelėmis, panašiai, 
kaip ir Los Angeles žmonių kapi
nėse, ir mano akys tuojau už
kliuvo už dviejų paminklų su ati 
tinkamais įrašais, išreiškiančiais 
šunims ir katėms pagarbą. Ant 
paminklų stovėjo šunų ir kačių 
skulptūros, žvelgiančios ne į ka
pines, bet į tolį, lyg jos norėtų 
pabėgti iš šios nejaukios vietos, 
kur po tūkstančiais šlifuotų len
telių. ilsisi kadaise buvę gyvi jų 
broliai ir seserys. Keisčiausia, kad 
šiose gyvulių kapinėse — tai vie
nur, tai kitur stovi natūralaus dy 
džio Marijos ir Kristaus statulos 
su išskėstomis rankomis, norinčio 
mis neva tuos šunis ir kates ap
kabinti. Taip pat dažna didelė 
ar maža statula vaizduoja šv. 
Pranciškų. Aišku, prieš ją nieko 
negalima pasakyti, nes šis šventa 
sis, gyvas būdamas, kalbėjosi su 
paukščiais ir dėl to šunų ir ka
čių mylėtojai laiko jį gyvulių glo
bėju. Be to, ne vieną šunio ar 
katės kapą saugo iš balto marmu
ro iškalti angelėliai. Yra keletas 
ir kryžiukų bei krucifiksų, žymin
čių atskirus nugaišusių šunų ka
pus. Matyt, kad kai kuriems šu
nų bei kačių mylėtojams kry
žiaus ženklas turi tą pačią reikš
mę kaip žmonių kapinėse. Gal 
jie ir meldžiasi už šunis?

Antkapinėse lentelėse visur į- 
rašytas šunio ar katės vardas ir 
dažnai net epitafija — koks nors 
pagarbus posakis ar net citata iš 
Biblijos, kaip antai: Zuzana — 
mano prarastas turtas; mūsų j 
draugas Tankas, gimęs Vienoje, j 
miręs Paryžiuje, palaidotas Los į 
Angeles; aš esu vieniša be tavęs: 
ilsėkis ramybėje; Skippy — my
limiausias Onos Mittington šune 
lis: mes mylime tave, tu dingai 
mums iš akių, tavo atminimui, 
mylimasis. Pastarieji įrašai išgra
viruoti lentelėje,' ant kurios stovi 
besimeldžiančio angelo statulė
lė. Toliau vienofe antkapinėje 
marmuro lentelėje šviečia įrašas: 
Telaimina tave Dievas, brangu
sis drauge! Arba: Penny ir Ti
na — mano dvi brangiosios mer
gytės dabar vaikšto su Dievu.Daž 
nai lentelėje nurodoma gyvulio 
atsiradimo ir nugaišimo datos, 
pvz.: Bičiulis Karuža — 1948- 
1960 — mūsų lėlytė, visuomet 
žaidžianti su mumis. Parašas po 
šiais žodžiais: Margaret ir Niek. 
Štai dar keli charakteringesni 
antkapiniai užrašai: Blondinuke, 
ilsėkis ramybėj! Princesė Desde- 
mona — mano tikroji draugė ir 
šokėja; sudiėv amžinai, Gintarė
li! Aufvviedersehen, Sheba!

Tą sekmadienį gyvulių kapi
nėse buvo ir daugiau žmonių, y- 
pač moterų. Vieni jų ravėjo nuo 
kapų žolę, šveitė ir valė antka
pius, o kiti vedžiojo už virvu
čių šunelius. Pastarieji buvo at
važiavę aplankyti • savo mylėtų 
gyvuliukų kapų, uždėti ant jų 
dirbtinių gėlių ir išreikšti jiems 
savo liūdesį dėl jų netekimo.

Pasiteiravęs patyriau, kad ge
resnės marmurinės lentelės pa
laidojusiam savo šunytį ar katy
tę kainuoja iki dviejų šimtų dole 
rių, drauge su vieta kapeliui. Bet 
tai niekis palyginti su širdgėla 
kurią išgyvena netekęs šunio ar 
katės Los Angeles pilietis.

Šalia kapinių yra ir kremato
riumas, kuris nugaišusius šunis 
bei kates paverčia pelenais, 
paskui šie pelenai supilami į 
nas ir atiduodami savininkui 
laidoti ar laikyti kur nors 
lentynėlės savo bute, tuo išreiš
kiant jiems ypatingą pagarbą.

Reikia tik stebėtis, kad šunų ir 
kačių mylėtojai savo gyvuliams

sekmadienio popietę iš' ron, kreipdamiesi į Dievą, varto
ja įvardį “tu”, o šunį vadina 
“jūs”. Ši pagarba ir besąlyginė 
meilė šunims bei katėms diamet
raliai susikerta su dviem didžiai
siais įstatymais, su kuriais Jėzus 
supažindino fariziejus: Mylėsi 
Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi 
visa siela ir visa savo mintimi, 
o artimą, kaip pats save (Mato 
Evangelija). Žmonės, atiduoda- 

1 mi Dievo įdiegtą į jų širdis mei
lę šunims ir katėms, išniekina i 
didžiuosius Viešpaties įstatymus 
ir elgiasi perversiškai.

Aš pažinojau vieną Amerikoje 
gyvenantį lietuvį, kuris savo na
muose laikė keturiasdešimt ka
čių. Jų maistui jis išleisdavo apie 
šimtą nelengvai uždirbtų dolerių 
per mėnesį. O viena amerikietė, 
išlaikanti keliolika kačių man 
pagrasino: “Neužgauk mano ka
tytės, priešingu atveju aš tave už
mušiu. Aš jau du žmones esu 
nužudžiusi už tai, kad jie skriau
dė mano gyvulėlius”. Besąlyginė 
žmonių meilė katėms ar šunims 
humanistiniu atžvilgiu yra nepa
teisinama ir laikytina nusikalti
mu. Vedusi pora, neturinti vai
kų, bet laikanti ir mylinti šunį, 
kadaise prof. A. Maceinos buvo 
pavadinta šeima, gyvenančia 
“šuninėje moterystėje”. Matyt, 
meilė šunims aptemdo žmonių 
protą, kad jie nemato, jog pasau
ly yra milijonai vaikų, reikalin
gų meilės ir maisto, be kurio jie 
sunyksta ir miršta išbadėję. Jei 
tie milijonai dolerių, kurie išlei
džiami šunų maistui, būtų sunau
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Vida Krištolaitytė Tamsi banga (triptikas, aliejus). Nuotrauka Ged. Naujokaičio
Iš parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoje
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FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASE SEMENIENE

Ramaus grožio, rinktiniai 
skirtingas švedų filmas
“New York Times” paskelbė 

10-ies pačių geriausių filmų są
rašą. Jų tarpe yra švedų filmas 
“Elvira Madigan”.

Amerikiečių spaudoje šis spal 
votas filmas reklamuojamas,

doti alkanųjų šelpimui, pasauly 
būtų žymiai mažiau skurdo ir 
būtų įvykdytas Evangelijos reika 
lavimas mylėti savo artimą. O ta 
da rlė nereikėtų steigti šunims 
bei katėms kapinių, kurios liu
dija, jog tikrai žmonių kvailumui 
nėra galo.

kaip gražiausias iš visų kada 
pastatytų. Tai Nevv Yorko kri
tikų nuomonė (Nevv York Ti
mes, Newsweek, New Yorker 
ir kit.).

Ir vis dėlto iš tiesų “Elvira 
Madigan” (rodomas ir Playboy 
teatre Chicagoje) yra nepapras
tai gražus filmas. Bo Widerberg 
(parašęs tekstą ekranui ir jį su
režisavęs), pats dail. sūnus, pa
statė šį filmą (savo spalvo
tą), norėdamas išreikšti pagar
bą impresionistams dalinin
kams, paremdamas kiekvienos 
scenos jausmo išreiškimą nuo
stabiai gražiais vaizdais. Visu-

moję tad ir jo filmas išėjo la
bai gyvas paveikslas gražiuose 
rėmuose, o ne koks pelėsiais 
dvelkiąs senoviškas albumas su 
gražiom, bet negyvom fotogra
fijom. Savo nuotraukom jis pa
renka neryškias spalvas (dau
giausia balta, geltona ir žalia), 
o taip pat labai patrauklius gra
žius bei fotogeniškus veidus pa
rinktų žvaigždžių: Pia Deger- 
mark ir Thommy Berggren.

Widerberg pastatė minimą 
filmą pagal vieną tikrą atsitiki
mą, kuris pavirto tiesiog senti
mentalia balade bei legenda, ge
rai žinoma Švedijoje.

O toji meilės istorija labai 
paprasta. 1889 m. grafas Sixten 
Sparre, jaunas leitenantas Šve
dijos kariuomenės kavalerijoje,

dviejų vaikų tėvas, pabėgo nuo 
savo šeimos, tapdamas taipgi ka 
riu dezertyru. Tuo pat laiku El
vira Madigan, 16 m. gražuolė, 
akrobatė, pabėgo iš savo šei
mos cirko kartu su juo. Per va
sarą — porą mėnesių jie džiau
giasi idiliška meile, o rudenį be- 
sislapstydami ir negaudami jo
kio darbo, bado verčiami, abu 
nusižudo.

Scenos persunktos romanti
ka, o visa dar gaubia Mozarto 
Piano Koncerto Nr. 21 švelni 
muzika.

Filmas tęsiasi tik 1% vai., ta
čiau režisierius sugebėjo per tą 
trumpą laiką įtikinančiai pa
vaizduoti besiartinančią trage
diją — grūmojančią šaltą rea
lybę, kuri sugniuždo įsimylėjė
lių sukurtą pačią idil škiausią 
meilę.

Tie gi herojai yra tikrai gy
vi, ne medinės figūros: abu la
bai žavūs, naivūs, romantiški, 
sentimentalūs kartu be galo 
trapūs, bet ir egoistiški, o taip
gi kvailoki. Abu tiesiog “pasi
gėrę” savo meilėje. Nors pra
džioje jiedu atrodo lyg šiaip sau 
įsimylėjusi jauna porelė, tačiau 
vėh'au palaipsniui kylantis jų 
fanatizmas savo pačių meile, 
duodant jai net legendarinio 
aspekto, ypač pasidaro aiškus 
jųjų nutarime nusižudyti. Ir 
kaip ieškodami, nerasime fil-

me verteriškos kančios, pasiau
kojimo meilei, bet tik gryną 
susmukimą prieš tą nelemtąjį 
žmogiškąjį “aš”.

Jiedu abu pasirenka gyveni
mo tikslu savo meilę, o visa ki
ta — tegul krinta nors ir pra
žūtim Bet meilė, su visais savo 
gyvenimiškais džiaugsmais ir 
malonumais, nėra dar viskas. 
Ir labai siauras pasaulis dviejų 
žmonių gyvenančių vien sau, 
jokiu būdu negali išsilaikyti. 
Atitraukti ir izoliuoti nuo pla
tesnio gyvenimo, kurį savo no
ru apleido, jie negali pasukti 
gyvenimo eigos kita linkme, 
kaip visiškai subyrėti ir sudeg
ti savo meilėje, sukurtoje net 
ant art'mųjų laimės griuvėsių.

Abiejų aktorių — 17-kos me
tų Pia Degermark ir vieno pa
čių geriausių Švedijos aktorių 
Thommy Berggren vaidyba tie
siog skrupulingai tobula — vie
nas malonumas ją stebėti.

Ir taip šis filmas iš 19 šimt. 
Skandinavijos gyvenimo (pasta
tytas Janco / Europa Film) sa
vo ramiu grožiu bei lėtu tempu 
yra taip skirtingas nuo visų 
amerikiečių maratonišku grei
čiu lekiančių filmų, kad miela 
bus mums, šiauriečiams (.suau
gusiai publikai) niekur nesku
bant, juo pasidžiaugti.
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C D A D T A parduoda Telefunken, Grundtg. Olympia, S p Za rV Į Zenith, Burroughs. Royal, ITC ir kt. pro-
’' (Įtiktus, tiesiai ir pigiau Iš firntt) sandSlių:

RAŠOMAS mašinėles lietuvių ir kt. kalbomis — RADIO - stereo, 
consoles, transist. ir kt. — PATEFONAI — (REKORDĄ VIMO, apa
ratai — SKAIČIAVIMO mašinos etc.
Katalogus ir informacijas gausite pranešę savo adresą SPARTA 
sav.: J. L. GIEDRAITIS, 10 Barry Drive, E. Northport, N. Y. 11731, 
tel. (516) 757-0055 • Čikagoje informuoja A. Daugirdas GR 6-7399.
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Pasiūlymas galioja per 1968 m. sausio mėnesį.

JOSEPH F. GRIBAUSKAS. Esecutive - Seeretary
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2Į3/4%
ON INVESTMENTS 
Units of $100.00 

OIVIOEND CHECKS 
MAILED OUARTERLY

ON BONUS SAVINGS
Units of $1,000.00 

for 3 years
OIVIDENDS PAID 

OUARTERLY 
or COMPOUNDED

Šią dovaną gausite kai atidarysite sąskaitą iš $500.00 ar 
daugiau, arba pridėsite $500.00 ar daugiau jūsų dabartinėn 
sąskaitom Gaila, bet tik po vieną dovaną šeimai; ir dovanos 
paštu neshinčiamos.

Jums patiks ši antklodė. Ji yra pagaminta iš 40% nylon, 30% 
medvilnės ir 30% rayon nuostabiam patogumui be svorio. Ji yra 
taip pat praktiška. Dydis 72 coliai ant 90 colių puikiai tinka “twin” 
arba dvigubai lovai. Lengvai išvaloma. Reikia tik išplauti. Ir nesi
rūpinkit apie kandis. Jūsų antklodė yra apsaugota nuo kandžių; 
plius nealergiška. Užeikite šiandien. Žinome, kad per daugelį metų 
džiaugsitės patogumu šios puikios dovanos.

SAVINOS * LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49*h Ct, Cicero, Illinois 60650 • 656-6330
■OURIi Baily frm 9 to S—Mondayt from 9 to S—Saturdaya 9 te 1—Wednesdayi Cloied

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai Kitom 
dienom nuo 9 vai iki 6 vai. vakaro

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 va) popiet

The New THERMA WEAVE blanke! that gives 
you year-round comfort without weight

NEMOKAMA BALL POINT PEN VISIEMS 
ATSILANKIUSIEMS

Jf you enjoy the atmospkere 
ofajapanese Xca Mouse 
and JUokaland.

RESTAURANT AND L.OUNOE

... the pleassres of botti awaft teįf

COMPLETE LUNCHS*

ON MnNVESTIT. JIST VEST OF IK 
KEBUI, TOtt OIKET IMTBSKTIM
*r numUom mR 925-1671

per annum 
on regular savings

per annum 
on investment bonus

Savings Insured to $15,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

4 FRANK’S TV and RADIO, INC.
? 8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5 - 7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI ORO 
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

Kaa tik turi gėrę skonį,

viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Western , PR 8-5875
Vedėju — J LIEPOMS

»*
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NAUJI LEIDINIAI
• Lietinių katalikų muksiu 

akademijos METRAŠTIS III. 
Redaguoja Ą. Liuima, SJ. Lie
tuvių katalikų mokslo akademi
jos leidinys, Piazza della Pilot- 
ta, 4, Roma. Tiražas 1,000 egz. 
Spausdino “Pliniana” spaustu
vė Selci Umbro miestelyje (Pe- 
rugia, Italijoj). Didelio forma
to "Metraščio" III tomas turi 
412 psl.

Kai metai po metų išeivijoje 
vis padejuojame lietuviškųjų 
mokslo veikalų, ypač mokslinės 
lituanistikos knygų stoka, tai 
Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos leidiniai čia yra patys 
didieji šios rūšies darbai, ku
riuos lentynoj išsirikiavęs, gali 
dar žmogus rimtai kuo pasi
džiaugti. Vien tik Akademijos 
“Suvažiavimo Darbų” tomai, 
vienas po kito nuosekliai lei
džiami, sudaro jau gana svarų 
indėlį į lietuviškąją mokslinę li
teratūrą. O kur dar Katalikų 
akademijos “Metraštis”, taipgi 
punktualiai tomas po tomo at
spausdinamas. Tad ir laisvaja
me pasaulyje lig šiol dar jokia 
lietuviškoji leidykla negali pri
lygti Lietuvių katalikų mokslo 
akademijai šios lietuviškosios 
mokslinės literatūros, ypač di
džia dalimi lituanistikos studijų 
leidimu.

Šiame trečiame “Metraščio” 
tome vėl randame visą eilę rim
tai parengtų savo srities darbų, 
turinčių išliekančios reikšmės, 
ypač kai šį kartą autoriai 
nagrinėja išimtinai tik lietuvių 
kultūros klodus, štai tie auto
riai ir jų temos: Juozas Jakš
tas “Šis tas dėl atskiro Žemai
čių krikšto"; kun. Jonas Reite
laitis “Kalvarija” (plati Sūdu
vos Kalvarijos istorinė mono
grafija). Alfonsas šešplaukis 
“Religinis pradas Maironio kū
ryboje” ; Paulius Rabikauskas, 
SJ, "Medžiaga senojo Vilniaus 
univerąjteto istorijai"; Bronius 
Zumeris “Vilniaus kraštas fak
tų ir atsiminimų šviesoje”. 
“Mūsų mirusiųjų” skyriuje B. 
Vitkus rašo apie prof. dr. Vitą 
Manelį, I. Malėnas — apie An
taną Šerkšną, St. A. Bačkis r— 
apie Eduardą Turauską. As
menvardžių ir vietovardžių ro
dyklė paruošta Vlado Dielinin- 
kaičio.

Lietuvių katalikų mokslo 
akademija šitokiais studijiniais 
savo veikalais tikrai pelno visos 
lietuviškosios visuomenės padė
ką ir pagarbą. Tačiau būtų ge
ra, kad ir kiekvienas šviesesnis 
lietuvis jos leidinius tuoj pat 
įsigytų savo bibliotekai, rašy
damas L. K. M. Akademijos rei
kalų vedėjui, Piazza della Pillo- 
ta 4, 00187 Roma, Italija. Čia 
minimo “Metraščio” III tomo 
kaina $7.00.

• LITUANUS. Lithuanian 
Quarterly. Vokime Fourteeu. 
Nųmber Two. 1967. Nežiūrint 
lėšų stokos, nežiūrint kliūtinio 
bruzdesio redakciniame jo šta
be, šis laisvajame pasaulyje 
toks vienintelis akademinio ly
gio žurnalas lietuviškiems rei
kalams anglų kalba, vis dėlto 
pasirodė vėl šviežiu numeriu. 
Šį numerį redagavo kalbinin
kas dr. Antanas Klimas, Ro- 
chesterjo universiteto 
rius.

nai linkstama skirti slavų kal
bų grupei, tai "Lituanus” užsi
mojimas lietuvių kalbos išskirti
nei vietai užakcentuoti indoeu
ropiečių kalbų grupėje šiandien 
turėtų būti ypač pagirtinas. 
Pats šio numerio redaktorius A. 
Klimas duoda ir pagrindinį šio 
numerio straipsnį “Balto - Sla- 
vic, or Baltic and Slavic?” 
Daug kam bus paranki ir Ga- 
ry A. Hood parengta bibliogra
fija “A Bibliography of Works 
Dealing with the Relationship 
Between Baltic and Slavic”. 
Prof. Antanas Salys rašo apie 
šiandieninį lietuvių kalbos ru
sinimą “The Russianization of 
the Lithuanian Vocabulary un- 
der the Soviets”. Victoria Fel- 
don pateikia savo straipsnį 
“One American and Lithuanian 
Folk Art”. Šią temą primena 
ir naujojo numerio viršelis, o ir 
patys žurnalo puslapiai iliust
ruoti lietuvių tautodailės dar
bais. Prof. D. Lincoln Canfield 
leidinį dar papildo savo raštu 
“Culture is Communication”. 
Taipgi duodama trys Demie Jo
naitis eilėraščiai ir Antanas Kli
mas recenzuoja Nado Rastenio 
angliškąjį Donelaičio “Metų” 
vertimą.

Aplamai, naujasis “Lituanus” 
numeris daro rimto, mokslinio 
žurnalo įspūdį. Jis mums gėdos 
nedarys, pasiekęs atitinkamas 
laisvojo pasaulio institucijas bei 
bibliotekas. Reikia užgirti re
dakcijos iniciatyvą jo bendra
darbiais pasitelkti ir ne lietu
vius mokslininkus, kurie tik vie
nokia ar kitokia lietuviškąja te
ma domisi. Tai akivaizdu ir šia
me numeryje. Lietuviškoji vi-
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Naujo “Lituanus” numerio virše
lis, pieštas Zinos Morkūnienės-

profeso-

didžiau- 
medžia-

Naujasis “Lituanus” 
dalį savo puslapių 
šį kartą skiria lietuvių kal- 
ir su ja susietos kalboty- 
klausimams. Kai anglosak-

šią 
ogs 
bos 
ros
sų pasaulyje lietuvių kalba daž-

SIUVIMO TT MAŠINOS

BERNINA • NECCHI * ELNA * 
VIKING • PFAFF • SINGER 

(Šveicariškos, vokiškos, itališkos, ja
poniškos, ir visų kitų firmų). Taiso
me, parduodame ir nuomojame priei
namomis kainomis ir sąlygomis. Dar
bas greitas ir sąžiningas. Turime 
dalis, pritaikomo pagal skoni kabi
netus. Aptarnaujame Chicagoje ir 
priemiesčiuose. Parduodame Ir taiso
me dulkių siurblius. įvairių gamybų.

BAU DISTRIBUTING CO. 
4214 8. Archer Avė., Chicago, Rl. 
40*32. Tel. >27.0044; >27-0045.

Vedėjas Arvydas M. Bikinis

XX amžiaus naktis...

suomenė, jos institucijos, pini
giniai fondai ir pavieniai skai
tytojai “Lituanus” egzistenciją 
turėtų visomis išgalėmis remti. 
Iš šalies nugirstant, kad šiuo 
laiku “Lituanus” redagavimas 
ir jo leidimas yra atsidūręs tam 
tikroje krizėje, tenka labai ap
gailestauti dėl tokios situacijos. 
Būtų tiesiog tragiška, kad, mi
nint 50 metų Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo sukaktį, 
“Lituanus” atsigultų į karstą.

Žurnalo adresas: Lituanus, 
P. O. Box 9318, Chicago,- ĮŲ. 
60690. Metine prenumerata $5. 
Atskiro numerio kaina $1.25.

stalo kalendoriuje

• Alg. Kezio, SJ, darbai ame
rikiečių gražios nuotraukos ka
lendoriuje. Photopress Ine. išlei
džiamame, kas savaitę atver
čiamame
1968 metų laidoje, šalia žymių 
amerikiečių nuotraukos meni
ninkų, yra atspausta ir 7 Alg. 
Kezio darbai. Kalendorių var
tant, vis dešiniajame puslapyje 
yra savaitės dienos ir vieta pa-

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

ir

LIETUVIŲ 'STAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 vai. po pietų.

PLANINGAS TAUPYMAS
Mokamas už vienų metų taupymu 
lakštus nuo išdavimo datos
($10,000.00 ar daugiau, įdedant 
po $1,000.00)5

staboms bei įrašams, o kairia- Į 
jame pusląpyje puikiai aistrius- j 
dintos meniškosios nuotraukos. 
Leidinys yra rinktinis nuotrau- j 
kos meno albumas.

• Dialogas okupuotoj Lietu
voje. Praėjusiais metais beveik 
visi menininkai Lietuvoj, saugo
damies patekti į tų eiles, ku
riems taikomas dėsnis “kas ne
dirba tas nevalgo”, atidavė ati- 
tmkamą duoklę bolševikinės re- 
voliucijos sukakčiai pagarbinti. 
A. Sniečkus tai pripažino lap
kričio 27 d. Vilniuje sušauktame 
menininkų susirinkime. Sakė:

— Respubbkos kūrybiniai dar 
buotojai jubiliejiniais metais ne
maža pasidarbavo, dar kartą 
apmąstydami socialistinio meno 
principus — partiškumą ir liau
diškumą...

Bet ’r nepaleido nuo pava
džio. Nes, girdi:

— Ir toliau lieka aktualus li
teratūros bei meno ryšių su 
liaudies gyvenimu stiprinimo 
bei pilietinės menininko pozici
jos ugdymo klausimai... be aiš
kios liaudiškos, partinės pozici
jos nė vienas kūrinys, kiek be
būtų ieškoma naujovių, neturės 
rimto visuomeninio poveikio.

Tai buvo paskelbta “Literatū
roj ir Mene” (gruodžio 9). Bet 
kitą savaitę tame pačiame laik
raštyje (gruodžio 16) naujasis 
Kauno dramos teatro meno va
dovas Jonas Jurašas prabilo už 
menininko savarankiškumą ir 
prieš kūrybos “redagavimą”. 
Esą:

— Kiekvienas menininkas no
ri būti pilnai atsakingas už sa-

vo kūrybinę bei pilietinę veiklą. Į 
Deja, mūsų “vidiniai redakto- | 
riai” yra dar labai gajūs; jie : 
dažnai įjungia stabdžius pačioje | 
kūrybinio akto užuomazgoje. 
Toks inertiškumas mus labai [ 
nuskurdina, trukdo pasakyti 
tai, apie ką norėtųsi prabilti vi
su balsu. (E)

&
čia 
bei 
pa-

I

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

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

3314 Wesi 63rd Street
Chicago, lllinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai ir metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago

Tel. VIrginiai 7 -7258 59

► ♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦+<

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS UTWINAS, Prez. 

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

teikiame nemokamai.

KaAtlnft atdara kaad ur. nuo N vai 
-vto Iki 6 vai vakaro ii Aettadle 

nialH iki > vaJ p o

MOVING
perkrausto baldus iš arti ir toli.

A. BENIULIS
Chieago, III. (10629, Tel. RE 7-7083

Nuotrauka Vytauto Maželio

5“»
ON INVBSTMENTS
Units of $100 00 
Dividend Checks 
Mailed Ouarterly

ON BONUS SAVINGS
Units of $1,000.00

For 3 Years 
Dividends Paid 

Ouarterly 
or Compounded

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

Mlllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiuiiiipiiu

NUOLATINE 
^SIUVIMO MOKYKLA

IRENA BERNOTĄ VICIENE.

vadovauja prityrusi mokytoja - 
instruktorė

Išmokite naujo suprastinto siuvimo metodo 
per 10 pamokų. Pamokos dėstomos lietu- 
ir anglų kalbomis. Registruokitės iš anks- 

kad patektumėt j pirmesni kursą, pas

Ę. AND B. SEWING SCHOOL VEDEI# 
'ARVYDA DIKINI — TEL 927-0044-45

ST. ANTHONY
SAVINOS * LOAN ASSOCIATION

Jotnpk F. Grlbauikm 
Ex*cutlv« Sacratary

1447 So 49th Court 
CICERO, ILLINOIS •CICERO, ILLINOIS • 60650

Phone (Area Code 312) 656-6330

80URS: Mun. 9-8; Tuei., Thurt., Fri. 9-5; Sat. 91; Wrd Clo.ed 
Savings In By Tke )0Hi Ot The Month Wlll £arn From Tho l.t

METROPOLIS-RESTORANAS
6538 S. VVESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL. — TEL. 476-9009

Vienintelis lietuviškas restoranas su gerais patiekalais, kaip šašlykas, 
šnicelis ir kt., didelis pasirinkimas vietinių ir Importuotų gšrimų.

Lietuviškoj jaukioj nuotaikoj galėsite praleisti laikų, skaniai paval
gyti ir atsigaivinti. 

Atdara kasdien nuo 3 vai. popiet lkl vėlumos. Šeštad. ir sekmad. 
nuo 12 vai. d. iki vėlumos. Visi prašomi atsilankyti.

Savininkai PETRAS IR ANTANINA KAUŠAI

4% už indėliu* taupymo knygutėse.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2272 VVEST CERMAK ROAD • CHICAGO ILL 60608 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed
PARKING LOT - ADJOINING OUR OFFICE RUTLIGN JOHN J KAZANAUSKAS. President

I

vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir j kitus miestus) 
portretūra
meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEWOOD, N. Y. 11237

CRANESAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

PINIGAI ĮNEŠTI
Dividendai

Naujas aukštas dividendas 

mokamas už investavimo 

sąskaitas.

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

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

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta

D

V. 
v.

V. 
v.

STEIN TEXTILE CO.
PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS 

UŽUOLAIDOMIS.
Įsigykite urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: 
damasko, brokados, “boucle’s” ir “fiberglass”.

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSITE DOVANĄ.
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffeta, aksomo, ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737

Nemokama vieta mašinoms pasistatyti už kampo j šiaurę 
Jefferson Street — Chernin’s aikštėje.

Atdara kasdien ir sekm. 9:15 v. r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta.



KULTŪRINE!
KRONIKA
• Vaclovo Rato naujausių 

grafikos darbų paroda atidaro
ma šiandien (šeštadienį, sausio 
g d.) 5—7 vai. vak. Balzeko

etuvių kultūros muziejuje, 
4012 Archer Avė., Chicagoje. 
Parodoje bus išstatyta 31 dar
bas. Dauguma jų dailininko su
kurti pastaraisiais mėnesiais. 
Daug kur juose Ratas naudoja 
jam visai naujas technikas: pa 
rodoje matysime metalo raiži
nius, monotipus ir kt.

Kaip žinome, Australijoje gy
venantis šis vyresniosios kar
tos kūrybingas mūsų dąpinin- 
kas jau kuris laikas gana sun
kiai serga. Nežiūrint to, jis vis 
nepameta kūrybingos nuotai
kos. V. Rato duktė, baletiniukė 
Ramona, viešėdama Amerikoje, 
susitarė su St. Balzeku dėl šios 
parodos surengimo jo muzieju
je. Po to Ramona Rataitė, grį
žusi į Australiją, rūpinosi šių 
naujausių kūrinių paruošimu 
šiai parodai ir jų išsiuntimu 
Amerikon. Ir pats dailininkas 
V. Ratas šiuo metu jaučiasi ge
riau, galėdamas vėl dirbti.

• Architektas Edmundas Ar- 
bas, Los Angeles, Calif.. pro
jektavęs eilę žymių pastatų ir 
vadovavęs projektų vykdymui, 
dažnai minimas profesinėje ame 
rikiečių spaudoje. 1965 metais 
buvo įtrauktas į “Who's Who 
in the West” biografinį leidinį, 
o Šiais metais į Londone išleis
tą “Dictionary of International 
Biography” ketvirtąją laidą.

Pirmoji šio žodyno laida bu
vo dedikuota Anglijos karalie
nei Elzbietai II, ketvirtoji — 
Etiopijos imperatoriui Haile Se- 
lassie I.

Edmundas Albas buvo taip 
pat pakviestas ir įstojo nariu į 
“The Iinternational Platform 
Association”.

• Rašytoja apie literatūros 
įaugimą gimtojon žemėn, apie 
drąsą mene ir apie jaunimo auk
lėjimą. Jau daugiau kaip prieš 
dešimt metų į pirmutines rašy
tojų gretas iškilusi jaunesnio
sios kartos poetė Lietuvoj Jani
na Degutytė apie lietuvių litera
tūrą “Tiesoj” gruodžio 23 d. sa
ko, kad tarp visų “sėkmių ir 
pergalių” ji esanti “giliom šak
nim įaugusi į lietuvišką žemę".

— Kad ir kokiom laisvom, 
moderniom eilėm berašytum, 
kad ir kokiom kosminėm te
mom beprabiltum, mes vis tiek 
esame veikiami ir Donelaičio 
Strazdo, Maironio, Sruogos, Sa
lomėjos Nėries, V. Mykolaičio - 
Putino... ir liaudies dainų. Ko
kiu kampu besikreiptume nuo 
senųjų tradicijų, mes nešiojame 
jas savo kraujuje.

Ir: — norisi drąsos mene. 
Sunkiausius gyvenimo atvejus 
reikia iškelti į šviesą, reikia iš
siaiškinti sau ir visiems, nepri
dengiant tamsiųjų pusių pasie
kimais ir procentais...

— Kai labai pasitenkinama 
tuo, kas yra, — tai jau miręs 
vanduo.

— Nereikia bijoti dėmių... 
baimė gimdo melą. O menas ir 
melas, nors ir panašiai skamba, 
— yra priešinguose poliuose.

Apie jaunimą ir jo auklėjimą 
Lietuvoje poetė Janina Deguty
tė štai kaip samprotauja:

— Tauta bus tokia, koks yra 
jaunimas. Jeigu tos vaikiškos 
akys, iš pat ryto storai apve
džiotos tušu, ir tos vaikinų ran
kos kišenėse, atkištos alkūnės, 
reikliai besiiriančios per trolei
busą ir per gyvenimą, egzistuo
ja, tai gal dėl to ir mes visi esa
me kalti: tėvai, mokytojai... 
Juk jie iš dangaus nenukrito. 
Jie gimė, augo šalia mūsų.

— Mokslas ne tik laisvai, dar
gi tam tikrą kelio gabalą ir pri
valomas. Mokytojas bėgioja, ieš 
ko mokinių, prašo, maldauja, 
kad jie mokytųsi. Matyt, mes 
nesugebame parodyti jiems, kas 
yra mokslas..., arba ne taip el
giamės su tais, kurie nenori mo
kytis. Ar jau viskas tobula 
švietimo sistemoj, jei mokyklos 

Vaizdas Nr. 7RatasV.
Iš parodos Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, Chicagoje. šio Austra
lijoje gyvenančio žymaus mūsų grafiko naujausių kūrinių paroda minė
tame muziejuje (4012 Archer Avė. Chicagoj) atidaroma šiandien (sausio 
13 d.) 3-7 vai. vak.

(autoritetas kartais nėra pakan
kamai didelis, jei per daug dė
mesio centre tie, kurie negerbia 
mokyklos, o tai, kas mokykloj 
turėtų būti svarbiausia — žmo
gaus charakterio ugdymas, kul
tūra, estetika, etika, moralė, ■— 
nueina į antrą vietą... vis dar 
neišgyvendinta ligi galo pro- 
centomanija... per skaičius pa
mirštame žmones. Mokinys pri
kemšamas apriorinių tiesų, fra
zių, mokomas daug ko, tik vie
no nepratinamas — savarankiš
kai galvoti, mąstyti, kurti...

(E)
• Kas parašys ir kas išleis 

knygą apie čekistų siautėjimą 
Lietuvoje ir apie herojus, padė
jusius tokiuose metuose arti
mui? Vilniuje jau išleista Sofi
jos Binkienės sudaryta knyga, 
vardu “Ir be ginklo kariai’’ — 
dokumentų ir, daugiausia, liu
dijimų rinkinys apie eilės lietu
vių pastangas gelbėti vokiečių 
gestapininkų persekiojamus 
žmones, daugiausia iš getų pa
sišalinusius žydus. Šalia nesi
liaunančių įtikinėjimų apie 
“buržuazinių nacionalistų talki
ninkavimą” gestapininkams, ši 
knyga, be abejo, rodo kitą me
dalio šoną. Bet bolševikai ne
būtų bolševikai, jei nepasisku
bintų įrašyti į savo kreditus vi
sų tų, kurie, kaip įmanydami, 
priešinosi gestapininkų žiaury
bėm. Dabar kelios dešimtys tų 
įžymių arba anksčiau ir mažai 
tepažintų patriotų lietuvių, jų 
tarpe eilė gydytojų ir kunigų, 
— visi “pavyzdingi ir ištikimi 
tarybinės liaudies gynėjai”, 
“aktyvūs antifašistai”, tiesiog 
“tarybinės santvarkos šulai”... 
Ne tik tos knygos autorė - su
darytoja Sofija Binkienė, bet ir 
jos vyras poetas Kazys Binkis, 
beveik vien iš mirties patalo te
galėjęs stebėti abiejų ano meto 
okupacijų žiaurybes, šios kny
gos recenzentų įrašytas į “ak
tyvius antifašistus”. Iš savo tar 
po patrauklių asmenybių jauna
jai kartai parodyti bolševikai 
turi nedaug, — nusipelniusiais 
čekistais gyrimasis nedaug pa- 

I sisekimo tesusilaukia. Todėl 
stengiasi svetimomis plunksno
mis pasipuošti.

Bet apie vieną klausimą šios 
knygos recenzentai nieko nemi
ni, nors jis neišvengiamai iškils 
ne tik vyresniesiems, bet ir jau
niesiems tos knygos skaityto
jams Lietuvoje: — kur “trečio
ji medalio pusė”? Būtent, kur 
herojai, panašiai kovoję prieš 
čekistų siautėjimą Lietuvoj ir 
1940—41 metais, ir pačių gi bol
ševikų, su siaubu, bailiai tepri
simenamuoju “asmens kulto” 
metu ? Ar tokių herojų buvo, 
ar galėjo būti, o jei buvo, tai 
kas su jais atsitiko ?

Deja, apie šią medalio pusę

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place, WA 5-8063
ES3NMK -J&r (MKCiaMUO

įsiustos br. budriūno misios
J. ŽILEVIČIUS

Bronius Budriūnas, MIŠIOS, džių. Čia leidėjų neapsižiūrėta.
Švento Kazmiero garbei, skirtos jeį jau vaizduojama, jog vaikai 

taria kokius žodžius, tai nieko 
geresnio nebūtų galima rinkti 
kaip žodį Osana. Nors tai smulk 
mena, bet pirmoji kregždė tu- j 
rėjo “išskristi” pasaulin be prie
kaištų.

Spaudos darbas atliktas rū
pestingai ir meniškai, pažvel- .

lietuvių jaunimui vienam arba 
dviem balsam arba mišriam cho
rui su vargonais. “Laiškų Lietu
viams” leidinys, 1967 m. Chicago. i 
111. 16 psl. ir viršeliai.

*
Šios Mišios yra praėjusiais j 

metais premijuotos “Laiškų I 
Lietuviams”. Ta proga plačiai i 
apie jas buvo spaudoje rašyta, ! gus, akis nuteikiama maloniai, 
jų kompozicinė sudėtis nagrinė-: Mišios skirtos jaunimui, jauni- 
ta. Apie tai pakartotinai čia j miškai ir atrodo: seniau būda- 
nekalbėsime, bet pasistengsime I vo įrišamos tamsiuose ar spal- 
skaitytoją supažindinti tik kaip votuose viršeliuose. Čia buvo 
su leidiniu, kuriam tenka būti kalbama apie bendrą santrauką 
mūsuose pirmuoju, po II Vati
kano visuotinio Bažnyčios su
sirinkimo ir su juo susietų nau
jų patvarkymų.

Mišių baltame blizgančiame 
viršelyje ryškiai matyti juodos 
raidės. Viršelio vidurį puošia 
nuotrauka giedančių vaikučių. 
Viršuje nuotraukos išmėtytos 
raidės, tartum tuos žodžius jie 
taria. Tikrumoje tos raidės su- j 
daro tik likučius kokių nors žo-

Lietuvoj dar nėra galimybės ne 
tik knygas rašyti, bet sunku net 
pašnibždomis prasitarti. Todėl 
S. Binkienės pateiktoji knyga 
yra įsakmus priminimas laisvėje 
esantiesiems — uoliau pasi
stengti ir paskubėti surinkti me
džiagos tolesniems tokios kny
gos tomams. (E)

vadovui (partitūrą).

Su tuo pačiu įrašu kaip ir 
partitūroje išleista mažo kišeni
nio didumo ištrauka iš partitū
ros bendram žmonių giedojimui 
vienu balsu ar dviem balsam, 
kitaip tariant: soprano ir alto 
bei tenoro ar boso balsams. Tai 
tik dviem balsams. Norint gie
doti mišrių balsų chorui, trūks
ta tokio pat leidinėlio su teno
ro ir boso balsais, kitaip choro

JAU DVYLIKA METŲ VEIKIA LIETUVIŲ 
BERNIUKŲ MOKYKLA —

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
K e n n e b u n k p o r t e, Maine,

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISRM.

Išeinamas pilnas j kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas. 
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba (po 4 vai. savaitėje, 4 gru

pėms).
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama 

lietuviška gyvenimo orientacija. Pati gimnazija padeda mokiniams 
įstoti į kolegijas.

Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių.
Atlyginimas visiems prieinamas.
Atsižvelgiama į kiekvienos šeimos padėtį.
Registruokite mokinius 1968 - 1969 m.
Priimami mokiniai, baigę 8 skyrius.

Informacijų ir kitais reikalais rašykit:
Rev. Rector 
St. Anthony High School 
Kennebunkport, Maine 04046
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Norėdami geriau aptarnauti mūsų gausius klientus, perėmėme 
dar vieną restoraną Oak Lawn mieste. Galite būti užtikrinti, kad 
turėsite skanius valgius, skubą patarnavimą, kaip ir mūsą pir
mame restorane. Kviečiame ir lauksime jūsą atsilankant.

Kilty's Restaurant
4545 West 95th Street, Oak Lawn, Illinois

(2 blokai i rytus nuo Cicero Avenue)

Telef GArden 4-5800

lauki atmosfera — skanūs valgiai — skubus patarnavimas

VESTUVĖMS IR BANKETAMS YRA PRIVATŪS KAMBARIAI 
NUO 10 IKI 800 ASMENŲ.

Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto. Sekmad. ir šventad. nuo 1:00 vai. popiet.

Artesian
2432 West 63rd Street
• Skanūs valgiai

• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

PIETOS
$1.65 IR $2.25

Restaurant
(63rd & Artesian)

I A |l

I i I

GREITAS PATARNAVIMAS. 
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

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

ir šeštadieniais iki 5 vai. ryto.

JOKIO LAUKIMO —

h

I DRAUGAS, šeštadienis. 1968 m. sausio mėn. 13 d. 7
I . - — —----- - ------
| vedėjas turėtų tuos du balsus j šias kalbėta, jos yra parašytos 
! iš partitūros nusirašinėti arba rimtai ir bažnytinės, dvasi(X 
partitūrų atitinkamą skaičių nu-1 nuotaikoje. Tenka tikėtis,' jog 

' pirkti. Reikia manyti, kad par- jos plačiai suskambės lietuvių 
titūros kaina, nors nepažymėta,; bažnyčiose, pamaldose gimtąja,

1 yra keleriopai didesnė už balsų kalba. Ypač jaunimą^ turėtu 
santrauką. Didesnieji chorai, pa sukrusti ir vienu ar dviem bąl- 
siryžę šias Mišias giedoti, turės į sais jas išmokti..

! kurį laiką palaukti, kol balsų! Mišios gaunamos .“Lajškų 
! santrauka bus paruošta. Lietuviams” redakcijoje: 2345

Kaip buvo jau apie tas Mi-; 'W. 56th St., Chicago, Iįl. 60636.

I

H S

"X FUNERAL HOME

T H RE E 
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

■g 6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

’:’?r

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2
4330 - 34 South California Avenue

Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

PETKUS <*a
TĖVAS IR SŪNUS

IAROUETTE FUNERAL HOME rUBMARŲUETTE FUNERAL HOME --------
KOPLYČIOS

Tel. GR 6-2345 - 8
Tel. TO 3-2108-08

TRYS MODERNIOS

2533 Wesf 7Ist Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2433 West 63rd Street, Chicago

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Pianų 

Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

/PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

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

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

4

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

■ JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 — 1139

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

LAWN FUHERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATĖ RD., OAKLAWNS ILL., Tel. — 636-2320

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti
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Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troj St., Chicago. DL, 60629 
Tel. 925-5988

KEIIONE VIDURŽEMIO IR 
JUODĄJĄ JŪRA

ALDONA VADOPALIENE

TURKIJOJE
Istambulas, tai vienintelis 

miestas, pasaulyje, kuris yra 
pastatytas ant dviejų žemynų: 
Azijos ir Europos. Europos pu
sėje visos įžymybės: Šventoji 
Sofija, buvusi katalikų bažny
čia, vėliau paversta musulmonų 
mečete, o dabar ji čia stovi jau 
labiau lyg muziejus. Tai bizan
tiškos architektūros šedevras, 
laikomas gražiausiu šio stiliaus 
pastatu pasaulyje. Mėlynoji 
šventykla — tai antras pasta
tas, kuris žmogų pritrenkia sa
vo grožiu ir didingumu. Čia įei
nant, nusiaunami batai. Atrodo, 
kitaip ir negalėtų būti. Ne dėl 
to, kad pati religija to reikalau
tų. bet iš pagarbos tam kūriniui, 
kuris palieka tavyje kuklumo ir 
nusižeminimo jausmą.

Sultono dvaras, kur dabar 
yra garsusis Topkapi muziejus, 
perkrautas porcelano servizais 
nuo 14 šimtmečio, aukso, si
dabro dirbiniais ir sultonų bran
genybėmis (Chicagoje buvo ro
domas filmas “Topkapi“, susuk
tas tame muziejuje).

Izmir — senoji Smirna, kaip 
miestas, nieko ypatingo neturi, 
bet, išvažiavus už jo apie 50 
km., gali pamatyti atkastas De
kanas ištiso Efeso miesto, ku
ris buvo plačiai žinomas dar 
prieš Kristaus gimimą savo 
aukštu komercinio ir socialinio 
gyvenimo lygiu visoje Azijoje,

Man didžiausią įspūdį padarė 
mažo namelio palaikai, kur Ne
kaltoji Mergelė Marija praleido 
savo paskutiniąsias gyvenimo 
dienas. Ir šventas Jonas gyveno 
ir rašė tame namelyje iki pas
kutiniųjų savo gyvenimo dienų, 
o kadangi Kristus, mirdamas 
ant kryžiaus, pavedė šv. Jonui 
globoti savo Motiną, tai visai 
patikėtina, kad ir Marija ten 
turėjo gyventi.

Popiežius Jonas XXIII 1961 
m. rugpiūčio 18 dieną paskelbė 
tą namelį šventa vieta ir dabar 
prie jo yra prijungta maža kop
lytėlė, kur daug maldininkų at
važiuoja visokių malonių pra
šyti.

Netoliese dar stovi šv. Jono 
bazilikos griuvėsiai, kurią 6 am
žiuje pastatė imperatorius Jus- 
tinijonas ir jo žmona Teodora 
ant šv. Jono kapo.

Jei laikas leistų, čia galima 
būtų aplankyti daugybę šven
tovių ir kitų įžymybių, bet ryt 
jau plaukiam į Jugoslaviją.

JUGOSLAVIJOJE
Kotore ir Dubrovnike natūra

liu gamtos grožiu negalėjau at
sistebėti. Įplaukėm į siaurą Ko- 
toro įlanką, apsuptą iš trijų pu
sių iki 6,000 pėdų siekiančių 
kalnų. 14-to šimtmečio Kotoro 
miestelis lyg išgriebtas iš pasa
kų knygų ir pastatytas čia vi
same savo senoviškame gražu
me. Nieko jame naujo: siauros 
gatvelės — vos prasiskverbi, 
bažnytėlės, koplytėlės — viskas 
miniatiūroje, aukštų kalnų pa
pėdėje. Žmonės čia vaikščioja 
ir gyvena, o atrodo, lyg jie bū
tų pasakų herojai ar artistai 
operetėje. Pasikeliam į kalnus,, 
ir grožis užima mums žadą. Kai 
nuošė 6,000 gyventojų mieste
lis Cetinje su viešbučiu, keliais 
fabrikais ir muziejumi. Beveik 
neįtikėtina, kad kas galėtų iš 
čia nugabenti žemyn pagamin

tas prekes. Važiuoji siaurais 
kalnų keliais ir vis galvoji, koks 
puikus tas mašinos vairuotojas. 
Priešpiečiams nusileidžiam nuo 

I kalnų į kitą pajūrio miestelį 
Budvą. Tas jau pilnas pristaty- 

i tas naujų modernių viešbučių, 
' bet mes valgom Šv. Stepono 
i viešbutyje, kuris yra viešbutis 
I — sala. Visa sala čia yra išti- 
I sas viešbutis. Ir labai origina
lus. Sala pristatyta autentiškų 
žvejų namelių, kurie ir atstoja 
viešbučio kambarius. Yra ir di
džiulis restoranas. Salą pasie
kiame tiltu. Puikiai čia va;šina 
mus, ir slyvinė varva per kraš
tus.

Kitą rytą praleidžiam jau 
Dubrovnike, kur gamtos grožis 
tas pats, tik didesnis miestelis.

Kas nustebino čia ir sužavė
jo mane, tai galybė miniatiūri
nių bažnytėlių, kryžių, kapų, 
pasislėpusių tarp puikių palmių, 
eglių ir kitokių medžių. Žmonės 
maolnūs ir yra aiškus jų krypi
mas į Vakarus. Ūkininkai jau 
atgauna iki 12 ha žemės ir lais
vai turguj gali pardavinėti savo 
produktus. Namų savininkai gali 
turėti bent dvejus namus ir va
sarnamius ir juos išnuomuoti 
turistams. Gali net pasisamdyti 
iki trijų pagelbininkų. Visa ki
ta, kaip pramonė, krautuvės, 
net turistu biuras — valstybės. 
Visi tie kraštai labai laukia tu
ristų. daro jiems visokius pa
lengvinimus ir pataikauja atvy- 
kusiems.

ITALIJOJE — VENECIJOJE
Kaip gera ir gražu laisvame 

pasaulyje, kur žmonės elegan
tiškai apsirengę ir krautuvės 
lūžta nuo puikių prekių gausos. 
Nesigailiu aplankiusi kraštus 
už geležinės uždangos, bet kaip 
smagu vėl būti čia. Dar liko 
keletas įdomių kraštų; Prancū
zija, Ispanija, Portugalija, bet 
tie kraštai labiau visiems žino
mi, tai čia ir nutariau baigti 
savo rašymą, o tik gėrėtis gro
žiu ir džiaugtis kiekviena diena.

SPECIALISTE VIRĖJA
Italijoje porelė gėrisi meno pa 

minklais. Jaunasis klausia:
— O ar tu moki virti ?
— Žinoma, kai mane vesi, pa

matysi, — atsako mergina.
Po minutės vaikinas, pastebė

jęs moterį su keista skrybėle, 
sako:

— Tai moterėlė, užsidėjus ke
purę kaip puodą.

— O kas yra puodas? — pa
klausia busimoji žmona.

*

— Pėsčiasis tai yra vyras, 
kuris netiki, kad šeimoj reikia 
dviejų automobilių.

Mane kartais paklausdavo, ar 
nepavydžiu kitoms daininin
kėms? Publikoje susidarė opini
ja, jog užkulisiuose būtinai turi 
klestėti pavydas ir intrigos. Bet 
kur to nėra? Aš atvirai prisipa
žįstu —.pavydo kitoms daininin
kėms nejaučiau, nesuprantu net, 
kaip galima pavydėt?. Juk gali
ma kitaip ir taip pat puikiai dai
nuoti. Priešingai, man visada bu 
vo džiugu, jei kam sekdavosi, jei 
kas ką paniekdavo. Džiaugiausi 
net savo “konkurentės” pasiseki
mu, jei jis talentu ir darbu bu^o 
laimėtas. Tiesa, liūdėdavau ir 
net pykau ir nerimui pasiduoda- 
vau, kai (dėl nieko su menu ben 
dro neturinčių priežasčių) vie
nas dirigeptas neprileisdavo dėl 
rolių varžytis. Varžybos mene, 
manau yra sveikas dalykas, bet 
reikia, kad tokia konkurencija 
būtų ne vien meno skraiste ap
gaubta, bet kad joje būtų ir tik
ri meniniai tikslai. To kartais, 
deja, tekdavo pasigesti. Laimei, 
Kauno operoje tėra buvęs tik vie 
nas toks dirigentas.

Jau operinės karjeros pradžio
je mane pradėta siųsti į kaimy-

Istuiubulu (Koatautiuopolio) šv. Sofija. Nuotr. A. Vadapolienės

A. Dambrauskaitė — Wagnerio ‘‘Lohengrino” ,Elza ir A. Katkus 
Lchengrinas

MANASIS GYVENIMAS 
DAINOJE IR SCENOJE

(Atkelta iš 2 ps.L) nines valstybes kuria nors oficia-
toks laimingas laikotarpis buvo lia proga reprezentuoti mūsų o- 
1937-38 metų sezonas. Rugsėjo perą. Tos išvykos versdavo kritiš- 
15 d. pirmą sykį sudainavau “Lo kiau save pasekti, bet suteikda- 
hengrine” Elzę. Rytojaus rytą tu'vo ir savotišką savimi pasitikėji- 
rėjau “Madam Butterfly” orkes- mo jausmą. O kai Romoje pro- 
trinę repeticiją, ir jau kitą vaka- fesorė Edvige Ghibaudo (su ja 
rą, rugs> 17 d., pirmą kartą su- ne aš viena iš Kauno operos esu 
dainavau Butterfly. Tas tokias dirbusi) kiekvieno naujo pas ją 
tikrai sunkias ir atsakingas par- atvykimo proga džiaugdavosi 
tijas galėjau (kaip teatruose sa- kad, girdi, teisingai dainuoju ,tai 
koma) “atiduoti” tik todėl, kad i irgi keldavo norą dar nuošir- 
jau anksčiau buvau jas išmokusi 
ir visą laiką tobulinau. Pasitaikė 
nelaukta proga, ir šios galimy
bės nepraleidau. Ir, dievaž, ne
pralaimėjau.

džiau ir dar sunkiau dirbti. Ar
tistui reikalinga moralė paspir
tis, tolimesnei kūrybai stimulas. 
Kai dainuojame, vaidiname, sa
vęs nematome. Vaidinam publi
kai, kurioje, nelyginant veidro
dy, mūsų kūryba ir atsispindi.

Tie penkiolika metų, per ku
riuos dainavau Kauno operoje, 

platesnio ar ryškesnio ryšio su 
plačiais Lietuvos klausytojais dar 
gal ir nėra sudarę. Iš prigimties 
aš, mat, esu operos solistė (ar ne 
toks buvo ir Kipras Petrauskas?) 
nesu vadinamoji kamerinė dai
nininkė. Mūsų provincijos, tie
sioginiu darbu teatre apkrauta, 
dažnai lankyti, deja, negalėjau. 
(Su operos ansambliu esu gastro 
Davusi Klaipėdoje, Panevėžyje, 
Šiauliuose ir Telšiuose. Vilniuje 
pvz. operoje tesu dainavusi tik 
tris sykius). Ir tuo būdu tebu
vau tik lyg ir Kauno operos sta
bilizuota menininkė, Kaunui pri
klausanti dainininkė. O plates
nis masėse populiarumas, matyt, 
atsiranda, jei būna galimybių sa
ve leisti plačiau pažinti. Ir todėl: 
valio Kaunas! Kur gavau sustip
rėti ir iškilti. Ir kur sudainavau 
užsienio gastrolių neskaičiuojant, 
408 operinius spektaklius, atlik
dama dažniausiai pirmaeiles par 
tijas, po Lietuvos Valstybės teat
ro vėliava.

Mokytis, tobulėti, naujo siekti, 
pažangą nuolat rodyti — kiek
vieno menininko tikslas ir parei
ga. Ir kai esu paklausta, kas rei
kia daryti, norint tobulai dai
nuoti, noriu tik vienu žodžiu at
sakyti: dirbti! Ir vokalizų nepa
miršti, ir repertuarą ruošti, ir jau 
dainuojamas partijas vis kartoti, 
jose vis ką naujo beieškant. Šian
dien juk ir radijas, ir žymių dai
nininkų plokštelės, ir jų pasiro
dymai ateina į talką: daug ką 
parodo, atskleidžia ir pamoko. 
Nors tai jau mūsų šimtmečio do
vana, bet didelė tobulėjimui pa
galba.

Gailiuosi, jog nepavyko savo 
patirties ir sugebėjimo paslapčių 
perduoti jaunoms mūsų daini

ninkėms — vokalinio meno nau 
joms reprezentantėms. Mano dai 
navime jungėsi net dvi mokyk
los, du metodai: iš pradžių rusiš
kas, o vėliau itališkas, nors, kaip 
man pačiai atrodo, ieškojau sa
vojo, lietuviško vokalinio reiški
mosi būdo.

Esu sudainavusi 30 pirmaeilių 
operinių partijų, nevengiau dar
bo pradžioje ir mažųjų. Mėgia
miausios mano rolės buvo Dezde 
mona, Elza, Butterfly, Mimi, Eli 
zabeth, Maženka, Liza, Margari
ta, Tatjana, Saffi. Smagu prisi
minti, jog užsieniuose, ir repre
zentacinėse gastrolėse ar priva
čiai angažuojama visada operose 
dainavau tik lietuvių kalba(nors 
kai kurias partijas buvau išmoku 
si ir originaliame tekste).

Be dirigento M. Bukšos, be 
Kaune gastroliavusių garsiųjų di 
rigentų, šviesiai prisimenu Kau
no operoje laiką, kai muzikiniai 
jai vadovavo žinomas dirigentas 
Vytautas Marijošius, reiklus ir į 
kompromisus nesileidžiąs meni
ninkas. O Kauno operą atminty 
atgaivindama, prieš akis matau 
daug nuoširdžių bendradarbių, 
tiek solisčių ir solistų tarpe, ly
giai ir operos choro artisčių darb- 
ščiame būryje, kurie mane mė
go ne už patrauklesnę paveldė
tą išorę, o už manuosius sieki
mus ir darbą. Esu uždaro būdo, 
todėl, tur būt, tasai nuoširdumas 
ir šiandien man pasilieka bran
gus ii neišdyląs. Ir metų verpe
tai jo neišdildė.

Vaidinti, rodos, mokiausi "iš 
dramos aktorių, dažnai žiūrėda
ma jų spektaklius ir jų patari
mų paklausydama.

Mėgiamiausias partneris buvo, 
aišku, Kipras Petrauskas. Nors 
noriai dainavau ir su kitais ir su1

A. Dambrauskaite — Gounod “Fausto” Margarita

IŠ MOTERŲ
★ Naujoji Chicagos Lietuvių 

moterų klubo valdyba (1968 
metams): Garbės pirmininkė — 
Juzė Daužvardienė, pirmininkė 
— Genovaitė Ambrozaitė - Kra- 
jicek, vicepirmininkė — Aldona 
Daukienė, sekretorės :— Dalia 
Bobelienė ir Elena Allen (Ali
šauskienė), iždininkė — Joana 
Kazanauskaitė - Oksienė, finan
sų sekretorė — Marija Bulavie- 
nė, archyvo tvarkytoja — Al
dona Brazienė. Ligonių lanky
tojos: Teresė Šatkauskai tė - 
Brodemus ir Elena Voidatienė. 
Labdaros komisija: Elena Al
len, Diana Ott, Juzė Lapinskie
nė.

Vasario 16-tos minėjimo 
kom. pirm. — Dalia Bobelienė. 
(Klubo garbės narės: Sofija 

Smetonienė, Marė Žadeikienė ir 
Bronė Kalvaitienė.)

Kaip ir kiekvieneriais metais, 
klubas paskyrė $100 auką Bal
tui ir $50 lietuviškosios eglutės 
papuošimui Mokslo ir Pramo
nės muziejuje. Per daugelį metų 
Marijos Aukštesniosios mokyk
los meno skyrius rūpinosi eg
lutės puošimu, gi dabar tas pa
reigas perėmė Ateities Atžaly
no tėvai ir jaunimas: jie paga
mino naujų šiaudinukų ir pa
puošė eglutę.
★ L. D. K. Birutės draugijos 

centrinio Chicagos skyriaus 
valdyba, sėkmingai surengus 
koncertą - balių, iš gauto pelno 
paskyrė $100 Sibiro fondui, iš 
kurio kasmet suruošia siuntinį 
grįžusioms iš Sibiro karių šei-

A. Dambrauskaitė — Puccinio “Madame Butterfly” L

----------------------------------------------------------------- i;
kitomis solistėmis.

Dar vienas atmintimas siekimų 
bruožas. Mėgdavau net išmokti 
ir tokias partijas, kurių ar tai 
dėl balso savumų ar dėl kitų 
priežasčių nežadėjau ar netgi ne
galėjau operinėje scenoje dainuo 
ti. Ne sykį, kai tokią man “ne
reikalingą” partiją dainavau su 
akompaniatorium repeticijų kam 
btiy. mane klausinėdavo, kodėl 
tą partiją dainuoju, juk ji nėra... 
vadovybės skirta? Kad tas ban
dymas gali mano balsui pakenk
ti, ir panašiai. O man svarbu bu
vo vien bandyti! O norint visa 
tai patirti, pirmiausia reikia par
tiją mintinai išmokti. Ir tik po 
to ir man pačiai ir kitiems bus 
lengviau apie mano ryžtą spręs
ti.

Labai troškau dainuoti Toscos 
ir Manon (Massenet to paties 
pavadinimo operoje) partijas. 
Manon jau repetavau ir spėjau, 
jog tai galės būti tikras laimėji

PASAULIO
moms ar senatvės sulaukusiems 
vargstantiems buvusiems ka
riams Lietuvoje. Paaukojo $50 
Jaunimo centro statybai, radijo 
ir lietuviškos televizijos progra
moms, taip pat Punsko lietu
viams paruošė 4 siuntinius.

Štai šeima, auginanti 7 vai
kus, dėkoja: “Labai, labai šir
dingai dėkojame už siuntinį ir 
taip gerą Jūsų širdį, kad mūs 
vargšų nepamiršote ir sušelpė
te. Mes negyvename, o skursta
me. Mano sveikata visai silpna, 
turiu kojų sąnarių uždegimą, 
tai gal kokių vaistų galėtumėt 
atsiųsti; reikia gydytis, neno
riu vaikų palikti našlaičiais. 4 
mergaitės jau eina į mokyklą, 
joms reikia daugiau drabužėlių. 
Brangieji tautiečiai, padėkit 
mūsų vargšams vaikučiams”. 
Tokių laiškų gauname po kelio
lika. Visų negalime patenkinti. 
Šelpiama vargingesnes, dides
nes šeimas.

Birutininkės kartu su ramo- 
vėnais surengė Naujųjų 1968 
metų sutikimą, kuris įvyko puoš 
nioje Mansioin salėje 6250 W. 
63-ioj gt. Nauji metai, nauji la
pai — artėja jubiliejinis Vasa
rio 16-sios minėjimas, todėl vi
sos birutininkės kviečiamos pa
sipuošti tautiniais drabužiais ir 
dalyvauti iškilmingame minėji
me Civic Operos rūmuose. Da
lyvaukime visos lietuvės tauti
niais drabužiais ir parodykime 
amerikiečiams, kaip mums 
brangi ši šventė. M. B.

mas. Deja, ši opera buvo išimta 
iš repertuaro, K. Petrauskui už
sirūstinus ant kritiko! Tas pats 
Kipras man nuolat piršo ir Vio
letą (“Traviatoje”), bet partija 
manęs netraukė, nors jos voka
linius sunkumus būčiau nugalė
jusi. Tačiau šitai patrauklumo 
nesudarė. Ir taip ji liko nesudai
nuota. Bet visdėlto džiaugiuosi, 
kad sėkmingai įveikiau draminę 
Lizos (“Pikų dama”) įtampą. 
Čia, regis, labai padėjo sugebėji
mas balsą taupyti draminiam 
momentui. Vos po pirmojo pasi
rodymo, Valstybės teatro direkci 
ja nutarė, kad galima mane siųs
ti toje partijoje reprezentacijai į 
užsienį.

Karjeros bėgyje išliko atminty 
daug linksmesnių ir šiurpesnių į- 
vykių. Gastroliuojant Prahos o- 
peroje. teko pergyventi tokį da
lyką: paskutinio operos “Caras’ 
Šaitanas” veiksmo dalį sudarė 
duetas su tenoru. Duetas prasi
deda, o partneris ... tyli: patalo- 
giškai užkimo. Burną atidaro, o 
iš jos jokio garso. Sudainavau vi
są “duetą” pati viena, nes kaip 
tenoras tuo pačiu metu, aišku, 
reikštis negalėjau. Paskui daug 
kas toje svętingoje scenoje stebė
josi tokios “patyrusios” gastrolie- 

Itės šaltakraujiškumu. O aš tik, 
| kaip sugebėdama, gelbėjau bai- » 
I šią padėtį. Gal ir pasitaikė tea- 
| tre žiūrovų, kurie net nesuprato, 
i nepastebėjo, jog įvyko siaubin
gas dalykas. Iš pradžių ir mane 
pačią šiurpas sukratė, bet vidi
niai pasilikau rami. Nelaimin
gas scenoje su partneriu nuoty
kis nesukliudė parodyti, kaip šią 
Militriscs partiją Kaune dainuo
ju, tame “mažame, anot, F. Ša- 
liapino, teatre, kuriame klesti di
delis menas”. *

Pirmosios mano užsieny vieš
nagės metu, prieš pat spektaklį 
pajutau aštrų apendicito priepuo 
lį Sudainavau Tatjaną (“Euge
nijus Onieginas”), o po gastro
lės buvau nugabenta į Tallinno 
ligoninę operacijai. Bet spektak
li'. nenutraukiau, tvarkos nesu- 
ardžiau.

1941 metais, kažkurių politi
nių veiksnių sprendimu, Kauno 
opera gavo įsakymą duoti R. Wa 
gnerio “Lohengrino” spektaklį. 
Mano bute neveikė centraliniy 
šildymas, susirgau smarkios for
mos gripu. Teatro direktorius 
Juozas Grybauskas atsiuntė elek
trinių krosnelių, nors jos prakai
tavimo nesustabdė ir ligos nenu
galėjo. Kadangi Elzą aš tik vie
na buvau dainavusi, tai direk
cija rado išeitį: atsiuntė greitosios 
pagalbos automobilį ir stiprūs vy 
rai iš ketvirto aukšto nunešė ma
ne į mašiną, o teatre padėjo už
lipti į antrojo aukšto rengimosi* 
kambarį. Pirmame veiksme, pra
kaitais apsipylusi, akyse raibu
liu-įjant, besilaikydama, kad ne- 
apalpčiau, vos ištvėriau. O to
liau dainavau, kad ir silpna, bet 
tvarkingai. Ne veltui juk yra sa
koma, jog teatras ne vien susarg
dina, bet ir pagydo! Keista, po 
gausaus scenoje prakaitavimo, ry 
tojaus dieną jaučiausi žymiai 
sveikesnė. Pradedu tikėti “teat- 
roterapija”.

Šiandien, kai jau viešai nebe
dainuoju, bet kai mintimis grįž
tu į nueitą gyvenimo ir kūry
bos kelią, vis labiau imu įsitikin
ti, jog ne įvairūs manosios realios 
buities, giedrūs ar rūstūs epizo
dai, ne kilnūs ar tragiškieji įvy
kiai, bet daina ir scenos gyveni
mas buvo tai, kas yra tikra, dėl 
ko reikėjo gimti ir gyventi.

Miami, Florida.


	1968-01-13-PRIEDAS-DRAUGAS 00000001
	1968-01-13-PRIEDAS-DRAUGAS 00000002
	1968-01-13-PRIEDAS-DRAUGAS 00000003
	1968-01-13-PRIEDAS-DRAUGAS 00000004
	1968-01-13-PRIEDAS-DRAUGAS 00000005
	1968-01-13-PRIEDAS-DRAUGAS 00000006
	1968-01-13-PRIEDAS-DRAUGAS 00000007
	1968-01-13-PRIEDAS-DRAUGAS 00000008

