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MAN RŪPĖJO ŽMOGUJE TŪNANTI 
PATIES SAVĘS BAIME

Pokalbis su septynioliktojo "Draugo” romano
konkurso laimėtoju rašytoju Vytautu Volertu

LEIDINYS, KOKIO BŪTINAI 
REIKĖJO

J.
Septynioliktoji “Draugo” tra

dicinė literatūros šventė jau čia 
pat. Ji įvyks kovo 17 d. (sek
madienį) 3 vai. popiet Jaunimo 
centre, Chicagoje. Pats didysis 
šiemetinis jos kaltininkas yra 
rašytojas Vytautas Volertas, 
kurio romanas “Sąmokslas” 
yra laimėjęs septynioliktąjį, 
“Draugo” skelbiamą, šio žanro 
konkursą. Mecenatas Gediminas 
Januta. (Worcester, Mass.) iš
kilmėje laureatui ir įteiks tūks
tantinę.

Apie patį Vytautą Volertą 
detaliau šnekėti ir jį skaitytojui 
pristatinėti čia vargu ar būtų 

reikalinga. Mūsų visuomenei jis 
nėra koks nors nežinomasis. Ir 
be ypatingo akylumo kiekvie
nas jį galėjo jau gana ilgą vir
tinę metų pastebėti kaip žur
nalistą, įdėmiais ir gyvais 
straipsniais besireiškiantį mūsų 
spaudoje, ir kaip visuomeninin
ką, uoliai veikiantį Lietuvių 
Bendruomenėje, ateitininkuose 
ir kituose sambūriuose ir neven
giantį ten apsikrauti nelengvo 
darbo našta. Tačiau visoje šito
je veikloje Volerto nepamiršta
ma ir neužmetama taipgi gro
žinės literatūros plunksna. Kiek 
anksčiau Lietuviškos knygos 
klubas yra išleidęs du jo roma
nus: “Upė teka vingiais” ir 
“Gyvenimas yra dailus”. O su 
trečiuoju štai jis dabar yra lai
mėjęs “Draugo” konkursą, ir ta 
proga autorių čia ir užkalbina
me.

— Kada, kur ir kokiu įspū
džiu sutikote žinią, kad esate 
Septynioliktojo “Draugo” roma
no konkurso laureatas?

— Buvo paniurusi sekmadie
nio popietė. Su žmona sėdėjome 
pas netolimus kaimynus, gal su 
reikalu, gal ir šiaip ten atsira
dę. Išeidami iš namų, vieną sa
vo vaiką buvome įpareigoję ma
žam darbeliui. Su šeimininku 
(p. B. Raugu) vartėme kun. J. 
Reitelaičio monografiją apie 
Kalvariją (LKMA metraštis, 
III) ir stebėjomės šešioliktojo 
šimtmečio tvarka, vyravusia tų 
laikų menkai apgyventoje Dzū
kijoje. Pokalbį nutraukė sūnus, 
telefonu prisišaukęs, nes, vyk
dydamas jam paliktą uždavinį, 
pristigo nurodymų. Už dešim
ties minučių antrukart suskam
bėjo. “Palauk”, apraminau ky
lantį šeimininką, “vėl greičiau
siai Virgus.” Atsiliepiau pats, 
ir šįkart buvo p. Augustinavi- 
čienė, konkurso komisijos pir-
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mininkė. Prisišaukusi namus, iš 
vaikų sužinojo, kur esame, ir 
perdavė žinią.

— Kiek teko patirti, Jūsų 
pastarasis romanas nėra mums 
įprasta tradicine prasme lietu
viškas: jame nedominuoja nei 
lietuviškas kaimas, nei čionykš
čio krašto lietuvija. Kurie mo
tyvai lėmė rinktis romanui te
mą iš šiandieninio aplamai ame
rikietiškojo gyvenimo? Gal 
centrinė problema?

— Man kurį laiką rūpėjo 
žmoguje tūnanti, paties savęs 
baimė, kuri gali įvairiai, pagal 
aplinką, pasireikšti. Blogiausia 
jos forma — nepasitikėjimas 
savimi. Jį ypač žadina šių laikų 
varžybinės nuotaikos, ir jo apim 
tas žmogus kiekvienam žingsny 
stengiasi sau ir aplinkiniams 
įrodyti, jog esąs jei ne geresnis, 
tai bent ne blogesnis už kitus. 
Pastangos dažnai nuveda į ab
soliutų egoizmą. Man atrodė, 
kad nei varžybos, nei egoizmas 
kol kas nėra lietuvių pagrindi
nės žymės, todėl pasirinkau 
bendresnę aplinką. O mūsų tar
pe — priešingai: mus net kan
kina ankstyvas pasidavimas ir 
prisipažinimas sau, kad laimė
tojais netapsime. Viliuosi, kad 
romane gal ir šį atvejį skaity
tojas užtiks.

n— įdomu, iš kokios patirties 
ir iš kokių šaltinių telkėte me
džiagą šiam veikalui parašyti, 
kiek čia tiesioginio stebėjimo ir 
kiek netiesioginės nuojautos?.

— Beveik visi veikėjai ir di
desnė pusė situacijų yra ste
bėjimo padarai. Tačiau vieną 
knygos žmogų teko dėlioti iš ke
lių gyvų individų, pavienius 
bruožus visumon jungiant su
kurtomis detalėmis. Romano 
veiksme “melo” yra daugiau 
kaip veikėjuose. Nors dauguma 
pavienių scenų atėjo iš patirti
nės tikrovės — matyta, skaity
ta, girdėta, — jas rišant krū
von, daug plyšių reikėjo užpil
dyti savomis pastangomis.

— Kaip aplamai žiūrite į čio
nykštės lietuvių literatūros mi
siją laisvajame pasaulyje, kas 
jus čia džiugina, kas kelia rū
pesčio?

— Sunku tikėti, kad už Lie
tuvos ribų esantieji lemtų mūsų 
literatūros ateitį. Tačiau kiek
viena čia pasirodanti knyga, 
ypač geresnė, krašte esančiam 
rašytojui ar poetui yra didelė 
paskata. Čionykštė literatūra 
didina kūrybinės laisvės brangi
nimą, kelia nuotaikas, palaiko 
ryšį tarp įvairių tautos dalių, 
greičiau už kitus faktorius 
mums visiems atskleidžia vy
raujančius pasaulio literatūroje 
nusiteikimus. Šie svarbūs užda
viniai kol kas atliekami dideliu 
kūrėjo pasišventimu, ir jų rezul
tatais naudojamės kiekvienas.

! Tai štai kas turėtų mus džiu
ginti — rašytojo, poeto, drama
turgo auka. Net skaitytojų pa
kanka, ir neatrodo, kad šiandie
niniai tiražai, turint minty mū
sų skaičių, yra tragiškai maži. 
(Kiek savo pirmųjų leidinių Lie
tuvoje išparduodavo Aistis ir 
kiti talentai?) Tačiau šalimais 
stovi didelė, nesmagi grėsmė: 
jei mokyklinis ir vėlesnis litua-

Didmiesčio gatvė, kur pinasi ir Vytauto Volerto "Draugo” konkurse premijuotojo romano “Sąmokslo” 
veiksnias. Nuotrauka R. Kisieliaus
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nistinis auklėjimas nebus pa
kankamas, jei įsivyraus pasida
vimo ir svetimųjų adoravimo 
(literatūrinėje plotmėje) nuo
taikos, reiks laukti staigaus 
skaitytojų sumažėjimo, ir kūrė
jas nuskęs desperacijoje. Ča 
yra didžiausias mūsų rūpestis, 
ir todėl ne tik mirtingasis, bet 
ir rašytojas negali pamiršti už
davinių, kuriuos daugiausia pri
skiriame Lietuvių Bendruome
nei.

— Manau, kad daugiau ar 
mažiau sekate ir okupuotos Lie
tuvos literatūrinę raidą. Kas la
biausiai ten Jums krinta akys- 
na?

— Yra įdomios auklėjamo
sios literatūrinės medžiagos 
(“Šimtas literatūros mįslių” ir 
pan.), daug energijos atiduoda
ma vertimams, bet stebina ma
žokas skaičius originalios kūry
bos. Vis dėlto, ten yra tauta, 
ten rašytojas gali verstis be ki
tokių “pagrindinių” užsiėmimų

Šeptynioliktojo “Draugo” 
Vytautas Volertas.

romano konkurso laimėtojas, rašytojas 
Nuotr. .Vytauto Maželio

tad reikėtų laukti gerokai dau
giau. Ankstesniųjų autorių raš
tų leidimas vykdomas gana rū
pestingai, bet naujųjų, ypač be
letristikoje, nedaug rodosi. Kas 
į mano rankas pakliuvo, buvo 
aptarta ir mūsų spaudoje, tad 
nedera kartotis, nors knieti pa
brėžti, — ten leidiniuose nėra 
tokių didelių ir tiek gausiai ran
damų kalbinių grubumų, kokių 
pasitaiko šičia, praslydusių per 
skubėjimą.

— Kaip suderinate savo, kaip 
inžinieriaus, kasdieninį darbą 
su grožinės literatūros kūryba? 
Kada ir kaip rašote, kokie būna 
pirmieji paskatai, kaip telkiate, 
grupuojate, lyginate medžiagą 
ir kada statote paskutinį tašką?

— Derinimas yra pats leng
viausias uždavinys: jo vyksmas 
nusakytas nesulaužomų taisyk
lių. Nuo ryto aštuntos iki penk
tosios po pietų, nuo pirmadie
nio iki penktadienio — inžine
rija. Likusi savaitės dalis gero

kai painesnė. Čia daugiau su
skirstymo, daugiau maišymosi, 
netvarkos. Poilsis, šeima, pra
moga, visuomeniniai reikalai, 
kiemo lapų sugrėbimas, vizitai 
krautuvėse — viskas jaukiasi, 
pinas. Todėl rašymui tenka kar
tais tai pietų pertraukos dalis, 
tai ankstyvi šeštadienio bei sek
madienio rytai, tai kelionės me
tas autobuse ar lėktuve ir, ži
noma, dažnas vėlyvesnis mielos 
kasdienos vakaras. Šiuo keliu 
susirenka popierėlių, lapų, at
plaišų, dažnai silpno ryšio, net 
man pačiam sunkiai įskaitomų. 
Laisvesniu laiku juos perra
šydamas sujungiu, tada peržiū
riu, perlyginu, perrašau mašinė
le, ir viskas, ir pabaiga.

— Ar spontaniškai ateina 
naujo užmojo idėja, ar ji for
muojasi ilgame svarstyme bei 
pasiiraošime tą ar kitą rašyti? 
Jei taip, tai būtų įdomu bent 
kiek patirti, gal jau galvojate 
ir apie vienokį ar kitokį naują 
savo literatūrinį žingsnį?

— Vaikystėje dažnai suspaus 
davo toks didelis džiaugsmas 
vasaros vakarų grožiu, kad ne 
tik norėdavosi šokinėti, bet ir 
tą jausmą išpasakoti tėvams 
ar draugams piemenims. Tačiau 
nepradėdavau, nes nežinodavau, 
kaip išsisakyti. Gi vėlesniais lai
kais panašiu staigiu būdu už
slėgdavo viena ar kita mintis. 
Tokia aiški, tokia suprantama, 
jog, regis, užtektų vien ją paro
dyti, ir jau kiekvienas kiaurai 
permatytų. Bet kai pamėginda
vau mąstyti, kaip ją atskleisti, 
vaje, vaje! Prireikdavo daug 
svarstymų, dėliojimų ir dažniau
siai tekdavo išmesti lauk, pa
miršti. Jei išsitempdavo iki ga
lo, tiek susimaišydavo, tiek su
sijaukdavo, jog man pačiam, 
anksčiau buvusi be abejojimų, 
atrodydavo dideliu miglos glė
biu.

Tokia pradžia, tokia eiga, to
kia pabaiga. Už tai ir apie pla
nus ar tolimesnius žingsnius nė
ra kaip kalbėti.

Premijuotasis Vytauto Voler
to romanas “Sąmokslas” šiuo 
metu yra baigiamas spausdinti 
“Draugo” spaustuvėje. Kovo 17 
d. premijos įteikime. Jaunimo 
centre, Chicagoje, leidinį skai
tytojai jau galės įsigyti, gauti 
laureato autografą ir toliau tęs
ti čia pradėtąjį su autoriumi 
pokalbį jau paties romano pus
lapiuos. k. b.

Pokario laisvojo pasaulio 
lietuvių grožinei literatūrai 
jau daugiau kaip 20 metų. Pa
saulio kultūros tūkstantmetė
je istorijoje vargu ar rasime 
kitą tokį faktą, kuris, deja, 
tapo 20-tojo amžiaus vidurio 
akivaizdžia tikrove, kada dau
guma visos tautos rašytojų 
vienu metu turėjo palikti savo 
gimtąją žemę. Nuostabu ir tai, 
kad tas rašytojų spiečius sve
tur nepasimetė, neišmirė kaip 
bitės, netekusios gimtojo avi
lio šilumos ir korių. Lietuvių 
rašytojų masinis epizodas sve
timose padangėse nepasižymė
jo nei kraštutine desperacija, 
nei beviltišku plunksnų laužy
mu, nei tragiškomis savižudy- 
bėfnis. Atvirkščiai, pirmą kar
tą mes savo tautos kultūrinės 
raidos kelyje turime egzilio li
teratūrą, nepraradusią savo 
kūrybinio gyvastingumo, o su
kūrusią ir tebekuriančią poezi
ją, prozą ir dramą tokio lygio, 
kuris bendrajame tautos lobių 
aruode, ypač slogiame stalini
niame pokario dešimtmetyje, 
bus pats reikšmingiausias ir 
svariausias.

Laisvojo pasaulio lietuvių li
teratūra ligi pat šių dienų ne 
tik neišseko, bet vis kone ste
buklingu būdu randa jėgų at
sinaujinti, tai sublizgėdama 
naujo turinio ir naujos formos 
knyga, tai net ir jaunosios 
kartos debiutiniu prieaugliu. 
Negana to, pastaruoju laiko
tarpiu čia leidžiamoms kny
goms vienokiu ar kitokiu bū
du pasiekiant ir Lietuvą, lais
vojo pasaulio lietuvių litera
tūra ima įtakoti ir okupuoto
sios Lietuvos literatūrą. Saky
sim, naujausioje tenykštėie 
poezijoje aiškiai galima už
čiuopti, tegu gerokai ir pavė
luotą, čionykščių žemininkų 
įtaką tiek temų, tiek įvaizdžių, 
tiek bendrosios krypties pras
me.

Laisvojo pasaulio lietuvių 
literatūrinio gyvenimo raidai 
lig šiol tetrūko tik vieno: trū
ko knygų, ar bent knygos, apie 
pačias čia išėjusias knygas. 
Tenkinomės tik periodinėje 
spaudoje išblaškytomis recen
zijomis, vis pasigesdami leidi
nių, kuriuose būtų akademi
niame lygyje aptariamas, stu
dijuojamas tas ar kitas rašy
tojas, tas ar kitas žanras, ar 
net bandomas tuo ar kitu me
todu aprėpti visas šitas tokių 
ypatingų sąlygų ir toks uni- 
kuminis lietuvių literatūros eg
zodinis laikotarpis, objektyviai 
užgriebiant ir šviesiąsias ir še
šėliuotas jo puses.

Ir štai šią spragą užkimšti 
prasmingai pasiryžta kaip tik 
šiais Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo jubiliejiniais me
tais.

Šiuo metu “Draugo” spaus
tuvėje jau baigiama spausdin
ti kapitalinis veikalas — kny
ga, pavadinta “Lietinių litera
tūra svetur, 1945—1967”. Kny
gą leidžia “Į Laisvę fondas lie
tuviškai kultūrai ugdyti”, lig 
šiol mūsų visuomenei dovano
jęs tokius pirmaeilės reikšmės 
leidinius, kaip Vytauto Mačer

nio “Poezija” (mecenatas dr. 
Alb. Šmulkštys), dr. J. Gir
niaus “Tauta ir tautinė ištiki
mybė”, Juozo Daumanto “Par
tizanai”, dr. Juozo Girniaus 
“Žmogus be Dievo”, N. E. Sū
duvio “Vienų vieni”.

Naujausia šios leidyklos kny 
ga “Lietuvių literatūra svetur, 
1945—1967” yra jau realybė, 
ne miglotas pažadas, kokiais 
mūsuose mėgstama pasišvais
tyti kalbant apie jubiliejinių 
metų leidinius. “Į Laisvę fon
do” leidykla ir čia minimos 
knygos autoriai lig šiol dirbo 
tyliai, nesigarsindami ir neno
rėdami tuo lenktyniuoti su 
įvairiomis institucijomis ir 
veiksniais, kurie laisvės sukak
ties veiklos planuose išleisimas 
knygas barstė tiesiog dešimti
mis.

Knygą “Lietuvių literatūra 
svetur, 1945—1967” redagavo 
Kazys Bradūnas. Veikalas bus 
700 psl. Apie antraštėje regi
mo laikotarpio čionykštę mūsų 
poeziją išsamią studiją knygo
je spausdina Antanas Vaičiu
laitis. Laisvojo pasaulio lietu
vių romaną aptaria Kęstutis 
Keblys. Novelę aprašo ir pa
sveria Rimvydas Šilbajoris. Vi
sai dramaturgijai savo rašte 
kritiko dėmesį skiria Stasys 
Santvaras. Daugiau kaip dvi
dešimtmečio literatūrinę kri
tiką kruopščiai ir dalykiškai 
apžvelgia Vladas Kulbokas. 
Plačias apibendrinančias išva
das ir palyginamąją situaciją 
tarp laisvojo pasaulio ir oku
puotos Lietuvos pokario de
šimtmečių grožinės literatūros 
duoda Juozas Girnius. Pilną 
1945—1967 metų čionykštės li
teratūros bibliografiją pateikia 
Česlovas Grincevičius. Septyni 
autoriai — septynios didelės 
studijos, iš kurių kiekvienos 
jau susidarytų nemaža atskira 
knyga.

Šiuo metu, kai okupuotoje 
tėvynėje išleidžiamose litera
tūros istorijos knygose ir įvai
riose antologijose bandoma 
jau operuoti ir čionykštės lais
vosios lietuvių literatūros kū
rėjų pavardėmis bei jų kūry
bos ištraukomis, daug ką nu
tylint, renkantis ne kas geriau
sia, bet kas nepavojingiausia, 
o ir tai tik trupinius, čionykš
tis studijinis ir platus, kolek
tyvinis veikalas apie jau kone 
kevirtadalis šimtmečio tebegy
vuojančią laisvojo pasaulio lie
tuvių literatūrą yra didelės ir 
išliekančios vertės. Knyga da
bar išeina pačiu laiku, kai dar 
čionykštė mūsų literatūra yra 
kūrybingai gyvastinga, kai 
okupuotoje tėvynėje objekty
viai į šią literatūrą pažvelgti 
ir ją sąžiningai aptarti neįma
noma, kai čia mūsų tarpe at
sirado kruopščiai tam darbui 
pasišventusių autorių ir leidė
jų, skiriančių veikalo išleidi
mui tūkstantines. Čia ypač pa
brėžtinas “Į Laisvę fondo lietu 
viškai kultūrai ugdyti” pirmi
ninkas dr. Kazys Ambrozaitis, 
kuris visu atsidėjimu rūpinosi, 
kad tik šis veikalas būtų pa
rašytas ir išleistas.

(Nukelta į 2 psl.)



„FIDELIO” BELAUKIANT
Beethoveno skausmo ir džiaugsmo opera

SAULĖ JAUTOKAITĖ

Artėjant Chicagos Lietuvių o- 
peros Beethoveno “Fidelio” pa
statymui (kovo 23, 24 ir 30 d.), 
įdomu įvairiais atžvilgiais dirste
lėti į jos autorių bei pačią ope
rą.

Beethoveno sąlyga — 
geras ir prasmingas libretas

Didysis vokiečių genijus mu
zikas Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) yra žinomas kaip 
simfonijų, koncertų, sonatų, 
kvartetų, kantatų, oratorijų, mi
šių ir vienos vienintelės operos 
kompozitorius. Ir jeigu jis para
šė tik tą vieną operą, tai tam 
buvo įvairių priežasčių. Viena, 
Beethovenas sutiko parašyti ope
rą tiktai geram libretui, kuris 
jam asmeniškai patiktų. Savo už 
rašuose jis sako: “Aš negalėčiau 
rašytt tokių operų kaip “Don 
Giovanni” ir “Figaro vestuvės”, 
kurios mane atstumia. Niekada 
nepasirinkčiau tokių tuščių turi
nių. Man reikia teksto, kuris ma
ne skatintų. Turi būti kas nors 
moralaus, keliančio. Tokiems 
tekstams, kokiems Mozartas pa
rašė, niekada negalėčiau sukurti 
muzikos. Gavau daug libretų, 
bet nė vienas manęs nepatenki
no.”

Vienos teatro direktorius Be- 
ethoveiiei siūlė paraštyi tąm te
atrui operą, už kurią gautų vel
tui pragyvenimą ir dešimtį pro
centų nuo pirmųjų dešimties 
spektaklių. Pasiūlytas libretas bu 
vo parašytas Joseph Sonnleith- 
ner’ių, sekant prancūzo Jean Ni- 
choląs Bouilly dramą “Leonore, 
ou l’amour conjugal”, kurioje 
autorius aprašė savo paties pran
cūzų revoliucijos išgyvenimus. 
Beethovenas, kuris po Dievo auk 
ščiausiai statė žmogaus laisvę ir 
jo kilnumą, susidomėjo šiuo lib
retu, kurio tema buvo nuolatinė 
žmogaus kova dėl laisvės. Ir kom 
pozitorius pagaliau pasinėrė šios 
“Fidelio” operos kūrime.

Kietas riešutas — pirmoji 
“Fidelio” versija.

“Fidelio” operos premjera 18- 
05 metais įvyko labai nepalan
kiose sąlygose. Savaitę prieš 
premjerą Napoleonas su visa 
prancūzų kariuomene užėmė 
Vieną. Nors operos veiksmas ir 
buvo perkeltas į Ispaniją, tačiau 
austrų cenzūra, prisibijodama 
naujojo valdovo, įsakė kuria 
nors prasme jam nepalankias vie 
tas išleisti. Nors premjeros spek
taklyje šią operą atliko geriausi 
tuometiniai dainininkai, bet 
teatro publika prancūzų invazi
jos suirutėje nebuvo linkusi lan
kyti operos teatro. Kritikai ir

Operos chore reikia ne tik savo partiją mokėti, reikia ir dirigento pa
stabų išklausyti, kad žinotum, ko iš tikrųjų jis iš tavęs nori... Mo
mentas iš “Fidelio” repeticijos: I tenoras A. Malinauskas.

(Lietuvių foto archyvas)

šiaip vieniečiai, pripratę prie 
Mozarto ir Haydno klasikinės, 
lengvos, žaidžiančios melodijos, 
bei daugiau pramoginės itališkos 
operos, Beethoveno “Fidelio” o- 
perą laikė per daug ilga, per 
rimta, sunkia, komplikuota, per 
didelės vidujinės įtampos, per 
daug reikalaujančia ne tik iš at
likėjų, bet ir iš klausytojų. Nie
kam labai nerūpėjo, kad šis kom
pozitorius juk yra muzikos revo
liucionierius ir, anot Wagnerio, 
parašydamas “Fidelio” Beetho
venas tapo modernioms muzikos 
tėvu.

Ši, 1805 metų “Fidelio” versi
ja yra kai kuriomis progomis at
liekama ir šiandien. Praėjusią 
vasarą, koncertinėje formoje ji 
buvo išgirsta ir Berkshire festi
valyje, Tanglewood, Mass. Tai 
buvo “Fidelio” 1805m. versijos 
pirmas atlikimas Amerikoje, o 
ne iš viso pirmas Amerikoje, 
kaip buvo spaudoje tvirtinama 
ginčijantis dėl “Fidelio” ir “Da- 
nos”. “Fidelio” yra seniai nuo
latinis svečias tiek Europos, tiek 
Amerikos operų repertuaruose.

Antroji operos premjera ir 
konfliktas su teatru

Sekančiais metais Beethoveno 
draugas von Breuning šiaip taip 
prikalbėjo kompozitorių pertvar
kyti “Fidelio” iš naujo: sutrum
pinti, iš trijų veiksmų padaryti 
du, palengvinti solo partijas, ma 
žiau reikalauti iš balsų. Nors Be
ethoveno pasiryžimas buvo nie
kada nekeisti savo kompozicijų, 
tačiau šį kartą jis nusileido. Ir 
1806 m. “Fidelio” vėl buvo pa
statyta tame pačiame Vienos te
atre. Ši antroji operos premjera 
buvo publikos šiltai priimta, tu
rėjo didelį pasisekimą, bet, ne
laimei, tuo metu pasikeitė teat
ro vadovybė. Naujojo teatro sa
vininko barono von Braun nuo
monė kirtosi su Beethoveno. Į- 
vykus ginčams, po dviejų “Fide
lio” spektaklių, kompozitorius sa 
vo operą atsiėmė iš to teatro re
pertuaro. Po šio įvykio, “Fide
lio” opera, paties Beethoveno už 
miršta, išgulėjo aštuonerius me
tus kompozitoriaus stalčiuje. Vė
liau jis rašė: “Mano ‘Fidelio’ ne
buvo žmonių suprasta, bet tikiu, 
kad ji bus dar pripažinta, nes aš 
žinau jos vertę.”

Ir pagaliau “Fidelio” triumfas
Po aštuonierių metų kitame 

Vienos teatre turėjo įvykti lab
daros vakaras ir to vakaro kon
certinės programos atlikėjai pa
sirinko Beethoveno “Fidelio”. 
Kadangi visas vakaro pelnas bu
vo paskirtas šalpai, o paties Be-

Beethoveno “Fidelio” paruošos darbymetyje: choro repeticija su dirigentu A. Kučiūnų Jaunimo centro 
didžiojoje salėje, Chicagoj. (Lietuvių foto archyvas)

ethoveno žodžiais “nėra dides
nio dvasinio pasitenkinimo kaip 
kitam padaryti gera”, jis ne tik 
sutiko savo operą duoti šiam 
spektakliui, bet net sutiko ją iš 
naujo perrašyti. Operos libretą 
perrašė tuo metu žinomas poe
tas Georg Treitschke. Iš Beetho
veno laiškų matyti, kad šiuo 
bendradarbiavimu abudu buvo 
gana patenkinti. Kompozitorius 
tada rašė libretistui: “Su didžiau 
siu malonumu perskaičiau Jūsų 
libreto pataisas, ir dabar esu 
tvirtai pasiryžęs atstatyti šios 
senos, apleistos pilies griuvėsius. 
Galėčiau daug greičiau parašy
ti ką nors naujo, negu seną lo
pyti su nauju, kaip dabar darau. 
Bet kada aš kuriu instrumenta- 
linę muziką, aš visą ištisą kūri
nį jau turiu mintyse. O dabar 
mano visas darbas yra išblašky
tas į visas puses, ir aš turiu vi

Ne viena mūsų operos moterų choro narė, valandėlei palikus šeimos 
rūpesčius, skuba j “Fidelio” repeticiją... Nuotraukoje matome Ra
munę Dičienę, repeticijos metu, (Lietuvių foto archyvas)

są kūrinį vėl iš naujo pergalvo
ti. Sukurti operą per dvi savai
tes yra neįmanoma. Aš vis tiek 
esu įsitikinęs, kad mes užtruksi
me keturias savaites. Tuo tarpu 
pirmas veiksmas- bus užbaigtas 
per keturias dienas, bet dar daug 
liko darbo su antruoju veiksmu, 
o turiu dar parašyti naują uver
tiūrą. Prisipažįstu, kad ši opera 
laimės man kankinio vainiką. 
Jeigu nebūtum tiek daug vargęs 
ir taip gerai pertvarkęs libretą, 
nebūčiau prisivertęs ir aš atlikti 
savo dalies.”

Ir 1814 m. Vienos Karntnertor 
teatre, pačiam kompozitoriui di
riguojant, buvo pastatyta nau
jausioji “Fidelio” versija, tokia, 
kokią mes ją šiandien matome. 
Po spektaklio Beethovenas buvo 
dabar sutiktas su didžiausiomis 
ovacijomis. Tokiais tvirtais žings 
niais Beethovenas išleido savo 
“Fidelio” į platųjį muzikos pa
saulį. Dabar, sulaukusi 154 me
tus, ši opera vis tebėra gyva ir 
tebežavi muzikos mėgėjus.

Daugiau negu opera

Kompozitoriaus Beethoveno 
“Fidelio” yra daugiau negu ope
ra, ji yra idėjų ir idealų išsiver
žimas. Šių idėjų ir idealų pynė 
pasireiškia trijuose pagrindiniuo 
se šios operos veikėjuose. Flores- 
tanas — laisvę mylintis idealis
tas, Pizarro — jo pavergėjas ir 
keršytojas, Leonora, Florestano

žmona, (persirengusi vyriškais 
rūbais ir pasivadinusi Fidelio) 
yra jo ištikimoji išlaisvintoja, 
Lyginant šiuos tris personažus 
su kitais šios operos veikėjais 
Marcelina, Jaųuino ir Rocco, 
pirmieji pasidaro tokie kompli
kuoti, netelpantys patys savyje, 
pilni idėjų, ryžto, meilės, keršto, 
neapykantos. Jie išsiskiria ne tik 
savo charakteriais, bet taip pat 
ir savo muzika, Beethovenas, kur 
tik atsiranda idėja, taip stipriai 
išsisako, nebežiūrėdamas jokių 
sceninių bei operinių varžtų. O 
šie scenos veiksmo bei tradici
niai “singspiel” (operos forma, 
kur vietoj dainuojančių rečitaty
vų vartojama šnekėjimas, šią 
formą autorius naudojo ir savo 
operos kūrimui) suvaržymai ir 
buvo priežastis, atstumianti Be- 
ethoveną nuo operų rašymo. 
Jam reikėjo laisvės sparnų, kad

'kompozitorius galėtų aukštai 
skrajoti. Todėl ši opera yra dau
giau negu opera, ta prasme, kad 
ji daugiau pasireiškia instrumen 
tinę muzika negu balsine. Saky
sim, pirmo veiksmo, antroje sce
noje Pizarro arijoje jo kerštas 
daug stipriau išsiveržia orkestru 
negu žodžiais. Beethoveno min
tys buvo per gilios, kad joms pa
kaktų tik žodžių. Jis pats tada 
rašė: “Aš žinau, kad mano tik
rasis elementas yra simfonija. 
Kada garsai skamba mano min
tyse, aš visada girdžiu pilną or
kestrą. Aš galiu visko reikalauti 
iš muzikantų, bet kai rašau bal
sui, turiu nuolat pats savęs klaus 
ti: ar tai galės būti išdainuota?”

Brangiausias kompozitoriaus 
kūdikis.

Operoje “Fidelio” taip pat jau 
čiamas paties Beethoveno tragiš
kasis gyvenimas. Atsimenant, 
kad kompozitorius, būdamas 28 
metų, pradėjo palaipsniui praras 
ti savo girdėjimą, o paskutiniuo
sius 10 metų visiškai nebegirdė
jo, galime įsivaizduoti jo dvasi
nius pergyvenimus. Kada Flores- 
tanas tamsiame kalėjime mąsto 
apie savo beviltišką skaudų liki
mą, prasiveržia tada jam tokie 
žodžiai: “Dieve, kaip čia tamsu, 
koki;? žiauri tyla. Visų apleistas 
aš tik pats vienas gyvenu. O 
skausmingas bandyme! Bet Die
vo valia yra teisinga. Aš nesi

skundžiu, mano skausmo paskir
tis yra Tavo rankose”. Šie žo
džiai yra taipgi paties kompozi
toriaus viso gyvenimo skundas ir 
paguoda, su kuo jis grūmėsi ir 
gyveno iki pat savo mirties. Tik
tai slegiančios tylos ir vienatvės 
kančioje kūrėjas galėjo parašyti 
Florestano ariją, vieną iš labiau
siai jaudinančių momentų visoje 
operoj. Todėl Beethovenas prieš 
mirtį savo patikimam draugui, 
atiduodamas savo “Fidelio” 
rankraštį, ištarė šiuos žodžius: “Iš 
visų mano vaikų (kūrinių) šis at
nešė man daugiausia skausmo, 
užtat jis man ir yra labai bran
gus.”

Kai kūrėjo skausmas tampa 
mūsų džiaugsmu

Kompozitoriaus Beethoveno vi
soje muzikos kūryboje pasireiš
kia vienas labai stiprus “iš tam
sos į šviesą” bruožas. Visi jo kū
riniai prasideda skausmingai ir 
baigiasi džiaugsmingai. Šis, vis 
iškyląs bruožas dažnai sutapati
na kompozitoriaus kūrybą su jo 
paties tragiškuoju gyvenimu. Be 
ethoveno nuolatinis maldavi 
mas “O Dieve, duok man jėgų 
nugalėti save” įsiskverbia ir į jo 
muziką. Šis dvasios milžinas ne
pasidavė jokioms fizinėms nega
lioms, kiekvieną abejonę nuga
lėjo viltimi, tamsą — šviesa, 
skausmą — džiaugsmu, žmonių

DR. AiNNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 YVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
llen) uždaryta. Ligoniai priimam’ 
uisttarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Bes. telef. YVAlbrook 6.5076

Bez. tel 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 8. Pnlaskl Boad (Crawfoi 
Medical Building) Tel, LU 5-644

Priima ligonius pagal Susltarlma 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-122

Ofisas 3148 YVest 63rd Street 
_ Tel.: PROspeot 8T1717 
Rezld.: 8241 YVeet 66tli Pino*

Tel.: REpubllo 7.7868
DR. S. BIEŽIS

CHIRURGAS 
Valandos: Kasdien nuo 1 lkl 8: tre. 
cladienials uždaryta. Antrur! 1 op ipl p 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 West 63rd Street 
Kampas 68-člos Ir Callfornla 

vai.: kasdien nuo 8—8 vai. vak.
SeStad. 2—4 vai.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal susltar 
_ Ofiso tolei. 476-4042 
Besld. teL YYAlbrook 5-3018

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street 
Boute 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-6840. rez. 388-2238
PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
M34 YVest 71st Street 

Vai.: pirm., k<stv. 1-4. vakar, 7-2 
Mito., penktad 1-5, treč. Ir Se$t. tik

- BF 4-6766.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 YVest 51at Street
Valandos: antradieniais, penktadie- 

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

panieką — meile, apglėbiančia 
visą žmoniją, vienišą tylą — mu 
zikos garsais. Jis priklausė prie 
tų nedaugelio genijų kūrėjų, ku
rie tiek daug davė žmonijai, o iš 
jos nieko negavo. Joks kitas kom 
pozitorius, nugalėjęs savo dvasi
nes kovas, negalėjo sukurti taip 
stipriai išreiškiantį, ne tik savo, 
bet visos žmonijos dvasinį 
džiaugsmą, kaip tiktai Beethove- 
nas savo “Fidelio” finale ir De
vintojoje simfonijoje (abiems 
naudojantis Šilerio “Himno 
džiaugsmui” tekstu.) šie kūriniai 
yra tokie stiprūs, kad jų atliki
me jaučiamas žmogaus balso 
menkumas toms gilioms mintims 
išreikšti. Nors Beethovenas pa-

(Nukelta į 5 psl.)

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristaa

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 5Ist Street 
Tel. — GR 6-2400
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DR. E. DECKYS
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DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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2454 Vest 71 st Street 
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GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS 
2656 YVest 63rd Street

-Irmad.. antrad. ketvlrt. Ir penkt. 
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teštad. nuo 1 lkl 4 vai.

PB 6-6022 Rez. PB 8-6966
DR. E. JATULIS

LYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 YV, 71 st Street 
•tiso va) kasdien nuo 6 lkl » v. v., 
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'Ha PO 7 6006 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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DR. F. Y. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ
1407 8a 49th Oonrt. Ciceri
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UH. VvALTtK |. KIRSTU!
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

(Lietuvis gydytojas)
3925 YVest 59th Street

Vai.: plrmad,, antrad., ketvirtad. 
penktad. nuo 12-4 vaL p. n 
vai. vak. Seštad. lž-2 vaL. o trečl 
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DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 YV. 15th Street. Cicero
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UK. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South YVestern Avenus 
Irmad., antrad., ketvlrt. Ir Denk 

tuo XI vai. lkl 1 vai. p. p. ir nu 
8 — 8 vai. vakare.
il vai ryto lkl 1 

1 vai. ryto lkl 1 vai. p. n.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rea tol. 236-2216

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos

2817 YVest 71st Street 
telefonas HEmlock 6-3545

(Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susltarlma

Ofiso tol. PR 8-7773; Rea PB 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 YVest 88rd Street
Valandos: plrmad.. ketv.. 8 — g vai., 

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

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir chirurgas 
SPECIALYBE VIDAI S LIGOS 

2454 YVest 71st Street
(71-os Ir Campbell Ava kampas) 

Vai. kasdien 8—11 ryto Ir 4—8 v. v. 
‘Mtad, » a. r. — • ’. * a

KERTINĖ PARAŠTĖ
(atkelta iš 1 psl.) 

“Lietuvių literatūra svetur,
1945—67”, kiek jau dabar, jos 
atspausdintus, bet dar neįriš
tus lankus vartant, galima 
spręsti, bus tokia kolektyvinė 
literatūrinių studijų rinktinė 
apie tam tikro laikotarpio mū
sų rašto raidą, kokios lig šiol 
dar nebuvo išleista nei tėvynė
je, nei kur nors išeivijoje. 
Reikšmingesnio ir labiau išlie
kančio leidinio šiame visame 
sektoriuje vargu ar galima bu
vo besuplanuoti, turint prieš 
akis tautos kultūrinio aruodo 
papildymą šiais laisvės jubi
liejiniais metais. A. Kr.

A8SOCIATB OPTOMETKI8TB 
UetuviSkaJ kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPt.
3424 W. 6Srd St„ GB 6-7044 
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M. LEONAS SEIBUTIS
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CHIRURGIJA
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DR. ALDONA ŠIMKUS
akių ligos ir chirurgu, 

pritaiko akinius
15542 S. Cicero, Oak Foreet, n 
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Namo tel.

Vlaltal pagal susitarimą

DR. i. J. SIMONAITIS
gydytojas ir chirurgas
Adresas: 4255 YV. 6Srd Street 

Ofiso tel. REllanoe 6-4418 
Bes. tel. GRovebtU A-O617

Valandos: pirm. Ir ketv. nuo 12 i 
2 V. p. p. Ir nuo 7 lkl g v v • an 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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Of. tel. HE 4-2133. Namu GI
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CHIRURGAS 
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POKALBIS SU PK0FESOKIIIM 
ANTANU MACEINA

Jo 60 metų sukakties proga 

DR. JONAS GRINIUS

(Tęsinys iš praėj. šeštadienio)

Atogręžis į poeziją
— Atrodo, kad mudu apgrai

bomis peržvelgėme svarbiausias 
sritis, kuriose Tau teko dirbti u- 
niversitetuose, arba rašant kny
gas. Palietėm ir literatūros moks 
lą, nuo kurio nusigręžei filosofi
jos labui. Tačiau dar nepasakei, 
kada ir kaip Tu sugrįžai prie po
ezijos, kurią kūrei studentavimo 
metais slėpdamasis. Su ja atski
ra knyga tepasirodei vėliausiai. 
Juk Tavo lyrikos rinkinys “Gruo
das” teišėjo tik 1965 metais. Ir 
jame nėra pirmųjų Tavo eilėraš
čių. Gal sutiktum papasakoti to 
rinkinio istoriją?

MACEINA. — “Gruodo” pa
grindą sudaro mano eilėraščiai, 
sukurti 1942-49 metais. Tai reiš
kia, kad tada ir sugrįžau prie ly
rikos, nors vieną kitą eilėraštį 
buvau parašęs 1941 metais, gy
vendamas Berlyne pabėgėliu. Su 
savo “kūryba” slėpiausi nenorė
jau, kad pašaliečiai juoktųsi, su
žinoję, esą Maceina kuriąs eilėraš 
čius, taigi “nerimtas”. Antra, ir 
aš pats nebuvau tikras dėl jų es
tetinės vertės.

Mano eilėraščius pirmiausia 
skaitė kun. St. Yla, kuris visą rin
kinėlį, nepasakydamas jo auto
riaus vardo, davė paskaityti ir pa 
recenzuoti prof. J. Brazaičiui ir 
Bern. Brazdžioniui. 1943 me
tais tuos savo eilėraščius daviau 
paskaityti ir tau. Jūsų, visų trijų 
recenzentų, nuomonės man bu
vo palankios, arba net labai ge
ros, nors ir su kritiškom pasta
bom. Jomis pasinaudojau, kai ku 
riuos eilėraščius pataisiau, kai ku 
riuos išmečiau į krepšį, bet kur
ti nenustojau. Tas poreikis su
stiprėjo, gyvenant pabėgėlių sto
vyklose Vokietijoj, ypač 1945 ir 
1948 metais. Dėl savo lyrikos pa
sirodymo knygelės pavidalu esu 
didžiai dėkingas prof. Brazaičiui, 
kuris nuo pirmojo anoniminio su 
sitikimo 1942 metais iki šian
dien liko teigiamas mano poezi
jos vertintojas.

— Ar dabar, Antanai, naujos 
poezijos nerašai?

MACEINA. — Norėčiau Tau 
pasakyti, kad poezijos aš nieka
da nerašiau, jei šį žodį imsime 
tiesiogine prasme. Rašymas juk 
yra optinis vyksmas: imu plunks 
ną, sėdu ir piešiu raidėmis žo
dį po žodžio, mintį po minties. 
Šitoks optinis vyksmas, poeziją 
kuriant, man yra absoliučiai sve
timas. Many jis vyksta grynai 
akustiniu būdu, ausimi, įsiklau
sant į žodžio skambesį galvoje. 
Galvoje susidėsto — pamažu ar 
greitai — visas eilėraštis nuo 
pradžios iki galo, vis tiek, ar jis 
būtų ilgas ar trumpas. Galvoje 
jis ir ištaisomas. Jo posmus nuo
latos kartoju, klausydamas, kaip 
jie skamba. Ir tik tada, kai jau 
eilėraštis galvoje yra visiškai 
baigtas, perrašau jį ant popie
riaus; bet neskubu, nes užmiršti 
pavojaus nėra: savo eilėraščius 
galiu “padeklamuoti” bet kada. 
Kartais tyčiomis nešiojuos eilė
raštį galvoje labai ilgai, laukda
mas, gal dar kas nors pasirodys 
jame nevykusio, nes užrašytas 
eilėraštis kažkaip susvetimėja. 
Štai ir dabar turiu vieną jau, ro
dos, baigtą galvoje, bet jo dar ne
su užrašęs. Tai grynai muzikinis 
procesas.

Nuotaika kurti man dažniau
siai ateina, kur nors ramiai besi- 
vaikščiojant gamtoje. Eilėraštis 
man geriausiai pasiseka, kai tu
riu bendrą vaizdą ir žinau jo pa
baigą. Tuo tarpu gera «pradžia 
nereiškia, kad ateis gera pabai
ga. Man eilėraštis dažnai lieka 
neužbaigtas, kaip kokia skevel
dra. Ar rašau dabar? Tu kartą 
teisingai sakei, kad lyriką tegali
ma kurti jaunystėje ir senatvėje. 
"Gruodo” eilėraščius kūriau 
maždaug tarp 30-40 metų, pas
kiau ilgą laiką buvau užsiėmęs

kitais darbais, nors ir tada vie
nas kitas eilėraštis susiklostyda
vo, ypač 1958 ir 1964 metais.

Dabar, gyvenimui einant va
karop, atrodo nuotaika kintanti, 
ir gal iš jos kas nors vėl užgims 
anuo muzikiniu pavidalu. Esa
ma pagundos pamėginti novelę: 
ji juk panaši į manuosius už
lūžtančius eilėraščius. Bet nove
lė reikalauja daugiau laiko. Jei 
liga neleistų grįžti į universitetą, 
tai laiko būtų, kol jo iš viso bū
tų...

Apie kritiką ir šių dienų lyriką
— Aš dar norėčiau sustoti prie 

literatūros kritikos, nes tokie Ta
vo kūriniai, kaip “Didysis Inkvi
zitorius”, “Niekšybės paslaptis”, 
“Jobo drama” nėra vien teologi
nės ir filosofinės apybraižos, bet 
taip pat literatūros kritikos dar
bai. Juos rašydamas, Tu stengeis 
suprasti autorių intencijas, jų 
kūriniuose iškylančią prasmę, ją 
išryškinti savais žodžiais. Juk pa 
našiai elgiasi ir literatūros kriti
kas, vertindamas jam įdomius kū 
rinius.

MACEINA. — Ne. Kalbėti a- 
pie literatūros kritiką aš nesijau
čiu kompetentingas. Vieną kartą 
pamėginau interpretuoti R. M. 
Rilkės “Duineser Elegien” ir, at
rodo, suklydau: Rilke žavėjausi, 
nes nesupratau. O dabar aš jo 
poezijos negaliu pakęsti. Taigi 
buvau prastas kritikas. Antra ver 
tus, mudviejų pažiūros į kritikos 
metodus ir uždavinius skiriasi. 
Pvz., Tau kūrinio prasmės neuž
tenka. Tu dar stengies sužinoti, 
ko autorius juo siekė, ką juo no
rėjo pasakyti. Man tai nesvarbu. 
Aš žiūriu, ką jis pasakė. Kai ra
šytojas kuria svarstydamas, daž
niausiai kūrinys išeina be gilu
mos, be simbolinės perspektyvos 
į anapus, be mario vadinamo 
“vilkelio”, kurį matome dažnai 
duryse.

— Kadangi nesileidi į plates
nį pokalbį apie literatūrinę kriti
ką, gal sutiktum pasakyti savo 
nuomonę apie šių dienų poezi
ją?

V. K. Jonynas • Madona (skulptūros detalė New Canaan
bažnyčioje, Conn.) Nuotr. V. Maželio

MACEINA. — Gaila, kad ir 
šituo atžvilgiu turėsiu Tave ap
vilti: mūsų dienų poezijai skaity
ti aš neturiu laiko. Taigi jos ge
rai nepažįstu. O tai, kas man pa
tenka iš mūsų spaudos, nuteikia 
gana liūdnai: man atrodo, kad 
poetai yra pasiklydę. Siekdami 
laisvės, jie atmeta arba tiesiog 
naikina poezijos formą, kuri yra 
susijusi su muzika. Tačiau jie pa 
miršta, kad tada poezijos turinys 
turi Būti toks originalus ir stip
rus, kad jis vienas patrauktų ir 
išlaikytų skaitytojų dėmesį. Bet 
šitaip kurti gali tik genijai.

Nesuprask manęs blogai! Nesu 
prieš jokią formą poezijoje. Poe
zija neglūdi jokioje išankstinėje 
formoje. Tačiau, jei atsisakoma 
ritmo, rimo, strofos, belieka pa
sukti į grynai vidinę esmę, o tai 
be galo sunku. Joks pradedantis 
ar įpusėjęs rašytojas čia gerų re
zultatų nepasieks. Laisvė mene
— dialektinis dalykas: jis gelbs
ti ir sykiu žudo. Todėl Rilkė sa
vo “Laiškuose jaunam poetui” 
ir patarė vengti “laisvos poezi
jos”, nes laisvos eilės yra pačios 
sunkiausios. Tai pasitvirtina, 
skaitant mūsuosius poetus, ypač 
tuos, kurie anksčiau rašė formin 
gų eilėraščių, o dabar pasuko 
“laisvės keliu”!

— Gal gali šią mintį pailius
truoti kokiu nors konkrečiu pa
vyzdžiu?

MACEINA. — Galiu... Štai 
Tau du posmai, išėję iš tos pa
čios plunksnos. Pirmiausia pas
kaityk šią forminės poezijos stro
fą:

Aš esu žolelė,
O galbūt, erškėtis,
O gal juodos šaknys 
Eglės šimtametės.

O čia laisva poezija:
Bitės
Išplėšyti sparnai 
Ir sudraskytos kojos 
LIžliejo rašalu 
Bežadę plunksną.

Tur būt, niekas nenorės tikė
ti, kad šie du posmai yra to pa
ties autoriaus! Tačiau taip yra. 
Puikus forminės poezijos posmas
— tikra daina — virsta kažko
kiu mėšlungiu laisvėje. Pastaro
sios šio mėšlungio dvi eilutės yra 
grėsmingas įspėjimas: laisvė po
ezijoje iš tikro ne kartą “užlie
ja rašalu bežadę plunksną”. Ir 
šiame rašale paskęsta net stiprūs 
talentai.

Vaisingiausi laikotarpiai
— Palikim kitus nuošaly ir 

grįžkime prie Tavęs paties: man

V. K. Jonynas
Canaan bažnyčioje
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rūpi sužinoti, kurį savo kūrybos 
laikotarpį Tu laikai vaisingiau
siu ir kas Tavo darbuose Tau yra 
teikę didžiausio moralinio pasi
tenkinimo?

MACEINA. — Moralinis pasi 
tenkinimas ir kūrybinis vaisingu 
mas — skirtingi dalykai. Todėl 
ne visada jie sutampa. Sakysim, 
didžiausio moralinio džiaugsmo 
turėjau prieš dvejus metus, pra
dėjęs dėstyti religijos filosofiją 
Muenstery: neinterpretavau jo-1 
kip rašytojo,^ tebuvau varžomas 
svetimų minčių, betTdesČiau pro
blemas taip, kaip galvojau. Tai 
pergyvenau džiaugsmingai, nes 
tai buvo ištisai mano paties kū
ryba, mano originalus mąs
tymas. Deja, liga šį mano darbą 
pertraukė.

Vaisingiąusiais darbo metais 
laikau anuos kelerius metus, ku
rie ėjo po universiteto baigimo. 
Neskaitant įvairių straipsnių žur 
nalams, tada ) 1933-1940 m.) pa
rašiau net septynetą knygų. Tie
sa, dvi jų (“Ugdomasis veiksmas” 
ir “Mysterium Magnum”) nebu
vo išspausdintos ,o paskelbtos 
knygos dar nebuvo pakankamai 
subrandintos. Tačiau sunku būtų 
tarti, kad anais Lietuvos nepri
klausomo gyvenimo metais bū
čiau tinginiavęs.

— Man atrodo, kad toks pat 
vaisingas yra buvęs ir pirmasis 
tremties dešimtmetis, 1946-1958 
metais, kada Tau vienišam, ats
kirtam nuo šeimos, turėjo būti 
skaudus laikas. Tada Tu parašei 
ir išleidai, vėl, neskaitant straips 
nių, penketą knygų. Dvi jų (“Di 
dysis Inkvizitorius” ir “Niekšy
bės paslaptis”) buvo išspausdin
tos dviem versijom — lietuviš
kai ir vokiškai. Kaip tik šito lai
ko savo kūriniais Tu esi labiau
siai žinomas lietuvių visuomenėj 
ne vien šios geležinės uždangos 
pusėj, o dviejų Tavo veikalų vo
kiškos versijos Tave įvedė ir į 
vokiečių visuomenę. Kodėl Tu 
mažiau knygų išspausdinai tre
čiajame laikotarpy, kuris Tau pra 
sidėjo su profesoriavimu vokiečių 
universitetuose, aš gerai supran
tu: beveik kiekvieną naują sėmės 
trą išeiti su nauju kursu, arba 
skaitytą taip perdirbti, kad kiti 
jo nebeatpažintų, yra didelis ir 
sunkus darbas. Žinau, kad 'šitą 
kūrybinę pareigą atlieki ne be 
malonumo. Tačiau gal galėtum 
pasakyti, kokiu savo išspausdin
tu kūriniu Tu esi labiausiai pa
tenkintas ir kodėl?

MACEINA. — Pats esu labiau 
šiai patenkintas “Dievo Avinė
liu”. Tai religinės filosofijos dar

be džiaugsmo ir be ramybės.
Kadangi daugeliu ašarą 
esu- apverkęs vėjams išmėtytą savo laiką, 
užtai šiandieną grįžta ramybė į mano širdį.
Grįžta jinai tartum saulė, audrai praėjus.
Grįžta jinai kaip saldus drebulys į širdį.
Kaip miela,

Kristus (aliuminės skulptūros detalė New Dieve mano, bučiuot Tavo paprastą medžio kružią.
Conn.) Nuotr. V. Maželio i r r -z a
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bas, kuriame galėjau išdėstyti, 
kaip aš tikiu Kristų, kaip jį su
prantu. Rytų Bažnyčioj mato
mas Kristaus pergyvenimas, ku
ris sudaro pagrindą “Dievo Avi
nėlio” sklaidai, man asmeniškai 
yra artimesnis negu vakarietiš
kas.

Tu teisingai galvoji, kad aš 
per daug jėgų eikvoju, beveik 
kiekvieną semestrą ruošdamas 
vis naują kursą. Ateity, jei Die
vas dar leis dėstyti universitete, 
naujų kursų nebeketinu ruošti, 
o stengsiuosi patobulinti ir iš
baigti skaitytuosius. Man ir laiko 
jau maža beliko. Geriausiu atve
ju galėčiau dėstyti penkerius me
tus: tiek leidžia vokiečių įstaty
mai, o paskui reikia eiti pensi
jon. Vargu betgi mano sveikata 
tiek ilgai leis man dirbti. Gal dar 
kokią porą metų...

Svarbiausia norėčiau užbaigti 
nutrauktą religinės filosofijos 
kursą, kuriame būtų išdėstytos 
mano mąstymo pagrindinės 
problemos: Dievas ir žmogus, 
žmogus ir pasaulis. Ir veikalas, 
kurį dabar ruošiu spaudai, bet 
dar nežinau, kaip pavadinsiu, 
bus iš religinės filosofijos, susie
tos su Rytais, specialiai su rusų 
krikščionybe. Jame bus skyriai a- 
pie Kristų, kaip jį supranta Dos
tojevskis, VI. Solovjovas, A. Blo
kas. Tai vokiškas “Dievo Avinė
lis”, tik žymiai didesnis.

Naujausi vėjai teologijoj
— Atėjus prie religinės filoso

fijos ir krikščionių tikėjimo prob 
lemų, kuriomis Tu visada sielo- 
jaisi, būtų įdomu išgirsti, Anta
nai, kaip Tu vertini naujoves, ku 
rios pasireiškia dabar katalikuo 
se po Vatikano II bažnytinio su
sirinkimo.

MACEINA. —Tas klausimas 
toks platus, kad aš į jį visą ne
bandysiu atsakyti. Norėčiau tik 
paliesti katalikų teologus, kurie 
naujų vėjų įtakoj, kaip A. Jakš
tas sakydavo, mandrapypkiauja. 
Sakysim, man nepatinka Teil- 
hard de Chardin evoliucinė fi
losofija, kurią dabar garbina ne
vienas katalikas, bet kuri iš tik
rųjų naikina asmeninius žmo
gaus santykius su Dievu. Apie 
P. Teilhard de Chardiną ruošiu 
straipsnį “Aidų” žurnalui. Ten 
tos teorijos apžvalgą ir kritiką 
išdėstysiu plačiau. Dar noriu pri 
durti, kad man ypač nepatinka 
kai kurių teologų užmojis krikš
čioniškas tiesas, kaip jie sako, 
numitinti. Interpretuodami krik 
ščionių religijos įvykius kitaip^ 
negu jie užrašyti evangelijose

(istoriniai, nes vienkartiniai), jie 
iš tikrųjų patys kuria mitus.

— Šią opią problemą gal gali 
paaiškinti platėliau?

MACEINA. — Mitas juk yra 
pasakojimas apie tokį įvykį, ku-j 
rio niekada nėra buvę, bet ku-, 
ris turi bendrą prasmę ir todėl 
visados įvyksta, kai tik ši pras
mė realizuojama. Sakysim, Anti- 
gona nėra niekados gyvenusi, 
bet ji visada pasirodo, kur tik 
meilės jausmas ir pareiga susiker
ta su neteisiu įstatymu: Antigo- 
na gyvena ir mūsų seseryse, ku
rios laidojo bolševikų nužudytus 
jų brolius partizanus. Šitaip ir is
torinį įvykį galima sumitinti, su
teikiant jam bendrą prasmę, jį 
nuindividualinti bei nuistorinti.

Dostojevskis šitaip pasielgė su 
Napoleonu, paversdamas jį “Nu 
sikaltimo ir bausmės” romane 
“aukštesnio žmogaus” idėja, ku
rią pasiryžo realizuoti Roskol- 
nikovas, nužudydamas senutę pa- 
lūkininkę: Roskolnikovas pabanT 
dė tapti Napoleonu ne istorine,

V. K. Jonynas Kristus
(aliuminio skulptūra New Canaan 
bažnyčioje; Conn.)

Nuotr. V. Maželio

DŪŽIS PO DŪŽIO

Taip.
Taip.
Ir dar kartą
Taip.
Būtent,
vienatvė
smulkias sielas sutriuškina.
Dūžis po dūžio daužo taranais mūrą,
iki mūras sugriūna.
Tai tiktai didelės sielos atlaiko vienatvės dūžius. 
Dūžis po dūžio daužo taranais mūrą, 
tačiau mūras atlaiko.
Tegyvuoja vienatvė!
Tegyvuoja taranai!
Tegyvuoja kaip lygumos plačios ir didelės sielos!

PALAIMINIMAI
Susigyventi su tuo,
su kuo susigyventi negalima,
yra palaiminimas.
Žiūrėt į ašaras, kaip į džiaugsmą,
yra palaiminimas.
žiūrėt į mirtį,
kaip Į gražesnio gyvenimo pradžią,
yra palaiminimas.
Galėčiau parašyti ilgiausią palaiminimą litaniją, 
bet nėra laiko.
O, meile!
Tu didžiausias palaiminimas.

APIE PAPRASTA MEDŽIO KRYŽIŲ

bet kaip tik mitine (bendros idė
jos) prasme. Šiuo keliu dabar ei
na nevienas teologas — ne tik 
protestantų, bet ir katalikų. Jie 
manosi radę Evangelijos apra
šytuose įvykiuose (Kristaus gi
mime, Jo mirtyje, prisikėlime, Jo 
stebukluose ir 1.1.) bendrą pras
mę, kurią jie pabrėžia, padaro 
visuotinę, realizuojamą visur ir 
visados: Kristus gema kiekviena
me žmoguje, Jis prisikelia visur 
ir visados. Evangelijos įvykių 
vienkartiškumas esąs nesvarbus, 
nes svarbi ši bendra prasmė. Ši
taip numitinimas virsta nuistori- 
nimu. Šitokių reiškinių apstu o- 
landuose.

— Gal turi kokį konkretų pa
vyzdį pailiustruoti, kaip davei 
naujoviškai poezijai?

MACEINA. — Vaizdžių pa
vyzdžiu gali būti olandų katali
kų katekizmas. Jame apie Jėzaus 
Kristaus prasidėjimą iš Šv. Dva
sios rašoma: “Apie didžiuosius 
Senojo Įstatymo vyrus dažnai 
pasakojama, kad jie buvę iš Die
vo išprašyti. Maldavus ir meldu
sis, nevaisingos moterystės pasi
darydavusios galų gale vaisin
gos. Taip buvo su Izraelio tėvais 
Izaoku ir Jokubu, su Simonu, 
Samueliu ir vaiku iš Achazo na
mų kaip Dievo ištikimybės žen
klu priespaudos metu. Taip bu
vo ir su Jonu Krikštytoju. Visuo
se šituose pasakojimuose atsis
kleidžia tai, kas glūdi kiekvieno
je motinystėje: naujas žmogus y- 
ra giliausia prasme pradedamas 
iš Dievo. Tėvai greičiau kūdikį 
“gauna”, negu “pagimdo”. Iš vi
sų Izraeliui pažadėtų kūdikių Jė
zus yra pati viršūnė. Jo atėjimas 
į pasaulį buvo visos tautos išmal 
dautas, visos istorijos pažadėtas. 
Jis yra pažadėtasis Kūdikis dau
giau negu kiti. Jis yra giliausias 
visos žmonijos maldavimas. Jis 
gimė visiškai iš pažado, visiškai 
iš malonės pradėtas iš Šv. Dva
sios. Tai Dievo dovana žmoni
jai. Šią tad mintį ir reiškia evan
gelistai Matas ir Lukas, sakyda
mi, kad Jėzus gimė ne iš vyro 
valios. Jie skelbia, kad tai gimi
mas, be galo aukštesnis, negu 
bet kurio kito kūdikio, kad jis nė
ra proporcingas tam, ką pajėgia 
žmogus iš savęs. Tai ir yra gi
liausia prasmė tikėjimo išpažini
mo: “Gimė iš Mergelės Mari
jos”.

Sakyk, ar tai ne mitas? Istori
nis Kristaus gimimas iš Merge
lės čia yra neneigiamas, o tik nu
tylimas. Jis subendrinamas, iš jo 
išvystant moralinę prasmę, esą 
kiekvienas vaikas yra gimęs iš

l Nukelta į 4 psl.)



POKALBIS SU PROFESORIUM 
ANTANU MACEINA

(Atkelta iš 3 psl.)
Dievo. Šitame aiškinime išnyks
ta bet koks ontologinis Šv. Dva
sios veikimas, nes čia viskas su- 
moralizuota. Kiekviena moteris, 
kuri meldžiasi bei prašo Dievą, 
“pradeda” iš Šv. Dvasios. Abso
liučiai vienkartinis Marijos pra
dėjimas virsta bendra idėja, pa
sikartojančia milijonais kartų vi
sų maldingų moterų gimdyme. 
Šitoks Evangelijos vienkartinių ir 
niekada nebepakartojamų įvykių 
nuistorinimas, juos subendri
nant ir sumoralinant, kaip tik 
yra naujas mitų kūrimas. Atro
do, kad dabar nesvarbu, ar šie 
įvykiai yra buvę, bet svarbu, kad 
jie tą ar kitą reiškia.

Šitaip manoma palengvinti 
moderniam žmogui tikėti Evan
gelija. Palengvinimas, žinoma, 
labai jaučiamas, nes tikėti, kad 
Kristus prisikelia kiekviename 
žmoguje, yra nuostabiai lengva. 
Sunku tačiau tikėti, kad Kristus 
vieną vienintelį kartą prisikėlė, 
būtent, trečią dieną po savo mir
ties ant kryžiaus. — Atleisk, kad 
taip ilgai užsikalbėjau apie šį 
naują mitų kūrimą. Bet norėjau, 
kaip prašei, paaiškinti, kur aš 
naują mitologiją matau ir prie 
ko ji veda: prie istorinių įvykių 
susimbolinimo.

Pratęsiant mintis apie nau
joves, man taip pat atrodo, kad 
teologai klysta, per daug išplėš
dami Bažnyčios susirinkimo reko 
menduoto dialogo prasmę ir or
ganizuodami pokalbius su komu 
nistais, su kuriais kolektyvinis 
tiesos ieškojimas negalimas: ko
munistai tuose pokalbiuose, ku
riuos lig šiol Europoj organizavo 
Šv. Pauliaus draugija, Dievo 
klausimą, svarbiausią katalikams 
iš diskusijų iš anksto išjungia. 
Vakarų Europos komunistams 
Maskva tokius dialogus su kata
likais leidžia, nes tai komuniz
mui naudinga. Ką Maskva apie 
tokius dialogus rašo, teologai 
dažniausiai nežino, nes jie rusiš
kai nemoka ir sovietų pasisaky
mų neseka.

Vokiečių studentai ir 
universitetas

— Iš to, ką man pasakojai, at 
rodo, kad turi gerų santykių su 
katalikų teologais studentais. 
Gal galėtum man plačiau pasa
kyti, kaip Tavo klausytojai aps
kritai žiūri į Tave, lietuvį?

MACEINA. — Tur būt, nori, 
kad pasigirčiau?.. Tačiau galiu 
atvirai pasakyti, kad mano san
tykiai su vokiečių studentais la
bai geri. Jie mane mėgsta, nes 
esąs kitoks negu vokiečių profe
soriai. Mano paskaitų klauso įvai 
rių fakultetų ir įvairių pasaulė
žiūrų studentai — katalikai, e- 
vangelikai ir kitokie. Mano pas
kaitose būna paprastai apie 300 
klausytojų (tiek būdavo į galą 
ir Freiburge).

Kad studentai mano paskaitas 
mėgo, ypač pajutau susirgęs. Nie 
kados savo kambary neturėjau 
tiek daug gėlių, kiek praėjusią va 
sąrą — tai vis iš savo klausyto
jų, kurie siųsdavo man jų puokš 
tęs visą ligos metą, kol gulėjau 
lovoje. Nemaža studentų laukė 
mano išgijimo, kad gautų laiky
ti egzaminus pas mane, nors ga
lėjo pasirinkti kitą profesorių. To 
dėl egzaminavau praėjusį rudenį 
nors ir sirgdamas: pasitikėjimas 
žadina jėgas. Gal ir mano pas
kaitos skiriasi nuo vokiečių pro
fesorių, kurie filosofijoj beveik 
ištisai atsideda istorinėms prob
lemoms, o aš mėginu problemas 
spręsti, kaip jos yra savy. Stu
dentams tai patinka. Visa tai ža
dina šiltus santykius su klausy
tojais ir kelia nuotaiką.

— Būtų naudinga sužinoti, 
kaip Tu vertini vokiečių studen
tus apskritai. Juk jie, tiek ruoš
damiesi universitetui, tiek jame 
studijuodami, turi geresnes sąly
gas, negu turėjo studentai nepri
klausomoj Lietuvoj. Ar matai vo 
kiečių pranašumą?

MACEINA. — Tarp lietuvių 
studentų Kaune ir vokiečių

Muensterio universitete nepaste
biu jokio skirtumo. Kaip Lietu
voje greta gabių ir darbščių stu
dentų būdavo vidurinių ir silp
nų, taip yra ir vokiečių universi
tetinėj jaunuomenėj.

— Kaip vertini, Antanai, uni 
versiteto mokslo santvarką, dėl 
kurios daug kur dabar Vokieti
joj studentai viešai protestuoja? 
Kaip ta santvarka Tau atrodo, 
palyginta su Vytauto Didž. uni
versitete Kaune?

MACEINA. — Neabejodamas 
sakau, kad Kauno universitete 
mokslo santvarka buvo geresnė 
negu vokiečių universitetuose. 
Ten Teologijos-Filosofijos ar Hu 
manitarinių mokslų fakultetų 
studentas žinojo savo pasirinktos 
specialybės mokslo planą su te
orinių valandų skaičium, egzami 
nais ir pratybomis. Vokiečių fi
losofijos fakultetų studentai ne
turi nieko panašaus; gali klau
syti (ar neklausyti) paskaitų, tik 
svarbu, kad studijų knygelėj bū
tų įrašytas tam tikras paskaitų 
skaičius kas semestras ir atliktos 
kelios seminarinės pratybos. Kai 
tai studentai turi, jiem egzami
nų programą nustato profesorius 
savo nuožiūra. Dėl šitokios tvar
kos studentai sugaišta per daug 
laiko.

Tuo tarpu profesoriai savo lais 
vę dažnai perdeda. Katedros ve
dėjas ir bet kuris kitas, profeso
riaus titulą įsigijęs (taipgi ir aš 
pats), yra savotiškas karaliukas. 
Kiekvienas savo specialybėj dės
to, ką nori ir kaip nori. Jis semi
narų ir institutų patalpose turi 
tokias geras sąlygas, kad dėl jų 
nukenčia studentai. Todėl šie 
teisėtai daug kur dabar viešai 
protestuoja, reikalaudami refor
mų vokiečių universitetuose.

— Kaip vertini vokiečių profe 
šorių tarpusavio santykius, vėl 
juos lygindamas su Vytauto Di
džiojo universitetu?

MACEINA. — Ir šituo atžvil
giu aš pirmenybę atiduodu Lie
tuvos universitetui. Ten kiekvie
no fakulteto mokomasis persona
las ne tik pasižinojo, bet ir su
darė vieningą kolegiją. Vokiečių 
universitetuose to nėra. Mokslo 
reikalus čia sprendžia vadinama
sis “siaurasis fakultetas”. Kiti vi
so fakulteto dėstytojai net vienas 
antro nepažįsta, jei nesusitinka 
per kokius nors absolvento egza
minus, arba nėra priversti daly
vauti kokiame nors privaloma
me posėdy. Trumpai tariant, u- 
niversalumo ir kolegiškumo dva 
šia, kuri išugdė universitetus Eu
ropoje, vokiečių aukštosiose mo
kyklose yra beveik dingusi.

Šitaip maždaug atrodo mano 
ir Maceinos ilgas pokalbis, kurį 
turėjau Muenstery savo kolegos 
60 metų proga. Jį čia perduodu 
santraukoj susisteminęs, nes vi
sų gausių klausimų su įvairiomis 
detalėmis buvo neįmanoma už
fiksuoti. Kad ir suschemintas, vis 
dėlto jis yra autorizuotas ir pa
tikslintas paties sukaktuvininko 
plunksnos.

TELEVIZIJAS
,xiprast >» u spalvota* nebrangi* 
niša u (Ji patarnavimą vietoj V 
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Pasiteiraukite apie nauja*

J. MIGLINAS
{549 W. 69 St.. II ank. PR 6-1116.'-

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki pen-k. 
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šešta
dieniais Ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

7159 South Maplenootl Avenue 
ChtoftffO, niinoLs <IO«29. 

VISOS PROGRAMOS IS WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg FM 

Telef. HEmlock 4-2413

V. K. Jonynas Šiluvos Madona (Nuotr. V. Maželio)
Detalė iš bareljefo virš didžiojo altoriaus Maizeville, Pa. bažnyčioje

KAI AKTORIŲ! LEMIA PASINERTI 
"VIEŠOJE VIENATVĖJE"

Pasikalbėjimas su aktoriumi Algimantu Dikiniu

Plačiai sceniniame darbe — 
tiek vaidyboj, tiek režisavimu 
Lietuvoj, Vokietijoj, Montrealy 
ir pačioj Chicagoj pasireiškęs 
aktorius Algimantas Dikinis 
vėl Chicagos lietuvių publikai 
pasirodys kartu su išraiškos šo
kėja Elena Kepalaite “Laiškų 
Lietuviams” išraiškos šokio ir 
dailiojo žodžio vakare, šį šešta
dienį, kovo 9 d., Jaunimo cent
re. Ta proga šio kultūrinio įvy
kio išvakarėse jam buvo pateik
ta keletas klausimų.

— Kada ir kaip scena Jus pa
viliojo?

— Likimas lėmė man augti 
menininkų šeimoje. Ir mama ir 
tėtis artimai buvo susirišę su 
dramos teatru. Gastroliuojan
tieji aktoriai dažnai būdavo mū
sų namų svečiai. Tad nuo. vai
kystės dienų stebėjau dramos 
spektaklius ir jųjų kūrėjus, šis 
pasaulis jau tada man atrodė 
patraukliai mistiškas. Todėl, dar 
gimnazistas būdamas, 1940 m. 
pradėjau lankyti B. Dauguviečio 
ir S. Čaikausko vedamą dramos 
studiją, o nuo 1941 iki 1943 m. 
toliau lavinausi Kauno Dramos 
teatro studijoje, iš kurios 1943 
m. buvau aktorium priimtas j 
Vilniaus “Vaidilos” teatrą.

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

ligų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

H I G H

4.75* INSURED 5.25
per annum 

on regular savine>-

Savings Insured to $15.000.00

8RIGHT0N SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
1071 Archer Avenue, Chicago. Illinois 60632

p 'FRANK’S TV ^ADIcTlNC^f
I 3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
Į.DIDfiLIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, t 
Į STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI ORO I 
1 VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

— Scenoje reiškiatės ir vai
dyba ir deklamacija. Kuo šios 
dvi sceninio meno sritys yra pa
našios ir kuo jos skiriasi — kiek 

I tai liečia aktorių, jo pasiruoši
mą bei programos atlikimą? Ar 
šie du sceniniai menai neturi 
skirtingų reikalavimų ne tik 
aktoriui - deklamatoriui, bet ir 
žiūrovui - klausytojui? Jei taip, 
tai kokiu būdu?

— Man regis, kiekvienas dra
mos aktorius domisi visomis 
sceninio meno apraiškomis. Tik 
tuo būdu jam įmanoma praplės
ti savo kūrybinį akiratį. Dekla
mavimas, monologai ir dailusis 
žodis, suprantama, pateikia me
nininkui skirtingų reikalavimų, 
nei vienokio ar kitokio charak
terio sukūrimas veikale. Visų 
pirma, koncertiniame parengime 
aktoriui yra lemta pasinerti 
“viešoje vienatvėje” ir pasi
kliauti tik pačiu savimi, savo 
kūrybiniais instrumentais: bal- i 
su, judesiu ir vidumi. Neateina 
čia pagalbon nei ūsai, nei barz
dos, nei prašmatnūs rūbai ar 
alebardos, nei gelbstinti režisie
riaus akis, nei dailininko sukur-

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIU VIZITINIŲ KORTELIŲ.
kreipkitės j '‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

Užsakymus su pinigais siųskite
DRAUGAS

4545 Wešt 63rd Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

R A T E S
%

per annum
on investmenl bonu-

tos konstrukcijos, už kurių bū
tų galima pasislėpti, apsiramin
ti ar kaip nors kitaip sau pa
lengvinti. Scenoje esi vienas 
prieš daugelį veidų ir dvigubai 
tiek akių ir ausų, kurios seka, 
visa mato ir girdi.

Visa tai iš menininko reika
lauja ypatingų pastangų išana
lizuoti atliekamą kūrinį, tinka
mai išniuansuoti savo balsinę 
medžiagą, koordinuoti judesį ir 
suteikti rečituojamam kūriniui 
vidinę šilumą ir teisybę. Tuo pa
čiu ir žiūrovas - klausytojas, ne
blaškomas pašalinių efektų, 
bando intymiau susirišti su at
likėju, stengdamasis išsamiai 
paiusti girdimo kūrinio esmę. 
Tačiau nuo menininko priklau
sys kontakto su žiūrovu užmez
gimas ir programos pasiseki
mas.

—Ką ir kodėl pasirinkote dek
lamuoti “Laiškų Lietuviams” 
parengimo meninei programai?

— Rinkdamasis “Laiškų Lie
tuviams” vakaro programą, ban 
džiau spėti, kas galėtų labiau 
dominti ir klausytoją. Maironio 
“Čičinskas” slepia savyje dra
matinį momentą, drauge paže
ria ritmingai spalvingų niuan
sų. Šį kūrinį pasirinkau savo 
pirmajam pasirodymui — “su- 
šilimui”.

Bernardas Brazdžionis savo 
kūryboje dažnai paliečia skaus
mingai tragiškas emocijas. Jos 
visada gyvos lietuvio širdyje. 
Šių patriotiškai skausmingų

LAKŠTŲ TAUPYMO 
SĄSKAITOS

Chicago Savings Jums siūlo šešių mene* 
siu taupymo lakštus, už kuriuos pelny
site 5‘/4%. Lakštai išduodami tūkstan
tinėmis minimumas yra $8,000.00. Nuo
šimčiai mokami kas šeši mėnesiai nuo 
išdavimo datos. Lakštų sąskaitos yra 
apdraustos F.S.LI.C.

4

i
TAUPYMO KNYGUČIŲ 

SĄSKAITOS
Chicago Savings tebemoka už knygutėse 
žymimas santaupas aukščiausius nuo
šimčius, kokie kad yra leidžiami pagal 
Federalinės valdžios taisykles. Sudėti
niai nuošimčiai apskaičiuojami kiekvie
ną pusmetį,

DAUGIAU TAUPYSITE... 
DAUGIAU PELNYSITE.

Chicago Savings and Loan Assn.
6245 S0. VVESTERN AVĖ. 

TEL. GRovehilI 6-7575
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Aktorius Algimantas Dikluis( dek- 
lamuosfąs Maironio, Brazdžionio, 
Donelaičio ir Šekspyro kūrinius 
“Laiškų Lietuviams” pareng tus, šį 
šeštadienį, kovo 9 d., Juuninio ecnt 
re, Chicagoj.

(Lietuvių foto archyvas)

emocijų apstu jo eilėraštyje 
“Didieji vandenys”. “Pakrantės 
rauda” patraukė mane savo 
grakščiu lyrizmu.

Kas iš aktorių nesvajoja su
vaidinti Hamletą?! Šį kartą pa
sitenkinsiu Hamleto monologu 
iš trečiojo veįksmo.

Na, o pabaigai mūsų mielojo 
K. Donelaičio “Metų” ištraukos. 
Šis kūrinys savo technika ir ši
luma visada mane žavėjo. Tad 
pavasarėjant, kodėl neprašnekti 
donelaitiškai ?! k.

— o —
• Lietuviai solistai Tartu 

scenoje, Estijoje. Kaip “Litera
tūra ir menas” kovo 2 d. infor
muoja, neseniai atidarytame 
naujame “Vanemuinės” teatre 
su pasisekimu dainavo Vilniaus 
operos solistas Kostas Šilgalis. 
Puikiai valdydamas balsą ir 
brandžiai vaidindamas, daini
ninkas sukūrė neužmirštamą Ri
goleto paveikslą.

Šiame spektaklyje dalyvavo 
ir kitas lietuvis — Jonas Anta
navičius, Tartu teatro solistas. 
Jis atliko (jau nebepirmą kar
tą) Hercogo vaidmenį. Netru
kus šis talentingas dainininkas 
estiškai dainuos grafo Kurto 
partiją žinomo estų kompozito
riaus ir dirigento G. Ernesakso 
operoje “Audrų krantas”.

SIUVIMO MAŠINOS
BERNINA • NECCHI • ELNA * 
VIRINO • PFAFF • SINGER 

(šveicarlSkos, voikiSkos, Itališkos, Ja. 
poniSkos, ir visų kitu firmų). Taiso
mo, parduodame Ir nuomojamo priei
namomis kainomis ir sąlygomis. Dar
bas greitas ir sąžiningas. Turimo 
dalis, pritaikome pagal akonj kabi
netus. Aptarnaujame Chicago J e ir 
priemiesčiuose. Parduodame ir taiso
me dulkių siurblius. Įvairių gamybų.

B & B BIS'ITtTBUTINO CM).
4214 S. Archer Avė., Chicago, UI. 
60632. Tel 627-0044; 627-004S.

Vedėjas Arvydas M. Bikinis



RETAS YRA ŠITO PASIEKĘS
Įspūdžiai iš parodos ir pokalbis su autorium

ALGIRDAS GRIGAITIS

Lietuvių Foto archyvas, tęsda
mas savo pradėtą darbo vagą,

Z neseniai Jaunimo centre, Chi
cagoje, buvo surengęs Kastyčio 
Izokaičio spalvotos fotografijos 
parodą. Parodos atidarymas įvy
ko sekmadienį, vasario 25 d. kar
tu su seselės Mercedes pašneke
siu apie religinį meną ir jos pa
čios darbų demonstravimu skai
drių formoje.

K. Izokaitis šioje parodoje iš-
, statė 63 savo darbus. Visi jo dar

bai, išskyrus vieną, yra spalvo
tos fotografijos. Daugumos nuot
raukų dydis yra 11x14 colių, 
tačiau kelios yra ir 16 x 20 co
lių dydžio. Pirmiausia žiūrovui 
akysna krinta nepaptastai aukš
tas techniškas darbų paruošimo 
lygis. Retas fotografas savo labo
ratorijose yra pasiekęs tokį aukš 
tą spalvotos fotografijos pa ruoši-

** mo tobulumo laipsnį. Net ir ko
mercinių foto laboratorijų pa
ruošimo darbai ne visuomet ga
lėtų lygintis su K. Izokaičio tech 
nišku tobulumu. Tai liudija kiek 
vienas parodoje išstatytas dar

bas.
Salia darbų, atliktų naudojant 

tik vieną pirminį negatyvą, pa
rodoje matyti daug nuotraukų, 
“sukurtų” naudojant daugiau 
negu vieną negatyvą arba nau
dojant kitus specialius paruoši- 
mo techniškus būdus. “Dvigu
bus” darbus K. Izokaitis dažniau 
šiai išgauna, naudodamas pd- 
noraminę nuotrauką fonui virš 
kurios jis projektuoja iš arti fo
tografuotą detalę. Šiuo dvigubi- 
nimo būdu jis pasiekia du tiks
lus. Pirmiausia, jis išsprendžia 
tolimų ir artimų objektų ryšku
mo klausimą — tai grynai tech
niškas laimėjimas — ir antra, 
šis dvigubo vaizdo būdas labai 
sustiprina kūrinio kompozicinį 
momentą.

Kiti Kastyčio specialūs fotogra 
fijos išbaigimo būdai yra naudo
jimas tik dviejų spalvų (raudo
na ir geltona) šalia juodos arba 
išgavimas tam tikros tekstūros, 
primenančios seno paveikslo su
skilusius dažus. Pirmuoju būdu 
jis labai efektyviai nuspalvina 
nespalvotus originalus, tuo pa
čiu, nenaudodamas daug spalvų

A jis iškelia formų bei linijų kom
pozicinį stiprumą. Čia spalvos 
šalia formų ir linijų vaidina an
traeilį vaidmenį. Šiuo būdu jis y- 
ra sukūręs “Motociklistą”, vie
ną iš geriausių visos parodos eks 
ponatų, kuris daugiau primena 
grafikos kūrinį, o ne fotografiją. 
Kiekvienu atveju K. Izokaitis su
kuria nuotraukoje nuotaiką, vir
tuoziškai valdydamas atskirų 
spalvinių tonų harmoniją arba 
duodamas visai nuotraukai tik 
vieną, jai būdingą, atspalvį.

Naudodamas įvairias tekstū
ras, Izokaitis priartina grožinę 
fotografiją prie tapybos. Šitą iš
baigimo būdą jis naudoja tik 
tiems darbams, kurių tematikos 
“šaukiasi” paveikslinio apipavi
dalinimo.

Peržvelgus visus parodoje iš
statytus darbus, aiškiai matyti 
dvi nuotraukų paskirties grupės. 
Viena jų yra grynai reklaminė, 
iškelianti specifinį gaminį ar im 
pilkuojanti gaminio panaudoji
mo būdus. Čia pasirodo Kastyčio 
meistriškumas, sprendžiant te
matikos apipavidalinimo klausi
mus. Jis nesitenkina šablonišku 
gaminio pavaizdavimu, kaip daž 
nai tenka matyti reklaminėse 
nuotraukose. Jis pristato gaminį, 
jį parodydamas retai sutinkamo
se aplinkybėse. Sakysime, vielų 
gaminimo produktas pristato
mas nuotraukoje, vaizduojančio
je vištos kiaušinius pastelinėse 
spalvose, o šalia kiaušinių guli 
vielinis kiaušinių plaktuvas. Iš 

r kitos pusės ši nuotrauka, šalia 
reklaminės paskirties, savo aukš
tu meniniu lygiu gali būti pris
kirta jau ir prie grožinės fotogra
fijos.

Kita grupė yra aiškus K. Izo
kaičio kūrybinio užmojo vaisius. 
Tai darbai, kuriuos jisai darė sau

o ne užsakovui. Šituose kūriniuo
se jis, išsilaisvinęs iš primestos 
tematikos varžtų, parodo visą sa 
vo kūrybinį platumą. Čia mato
me ir jo simbolizmą: kraujo la
šai šalia numušto butelio kaklo 
— betūnantis, pasislėpęs pavo
jus; besileidžianti saulė, įspausta 
tarp miesto dangoraižių — mies
to varžtai; kūdikio veidas saulė
grąžoje — bręstanti nauja asme
nybė ir 1.1. K. Izokaitis nevengia 
ir priešingybių. Vienoje nuot
raukoje matome žuvėdrą, ramiai 
tupinčią ant prieplaukos kuolo; 
akvarelinės spalvos ir beveik ne
matomas fonas suponuoja dvasi
nį švarumą bei pakrančių ramy
bę. Gi kitoje nuotraukoje—“Fun 
City” —jis parodo miesto nak
ties dinamiką ir moralinį miesto 
smukimą.

Vieno dalyko buvo pasigesta, 
lankantis parodoje, būtent nuo
traukų pavadinimų. Jeigu tai bū
tų vien tik gamtovaizdinės arba 
konkrečių objektų fotografijos 
paroda, tuo atveju pavadinimų 
trūkumas būtų toleruojamas. Ta 
čiau K. Izokaitis nėra vien tik 
kasdieninės aplinkos fiksuotojas. 
Jisai daugelyje savo nuotraukų 
turi paslėptą mintį, kurią eili
niam žiūrovui ne visuomet pasi
seka išskaityti — aš čia nekal
bu apie reklaminį suponavimą.1 
Nuotraukų pavadinimai būtų 
teigiamai prisidėję prie artesnio 
kūrėjo ir žiūrovo kontakto.

Besigrožint K. Izokaičio kūri
niais, sutikau ir patį autorių. Iš
naudodamas šią progą, aš jo pa

klausiau keletą klausimų:
— Kaip pasiekėte šį aukštą fo 

tografijos lygį?
— Dar būdamas pabėgėlių 

stovykloje, Kemptene, Pietų Vo
kietijoje, pradėjau domėtis foto
grafija. Astidūręs Sao Paulo, Bra 
zilijoje, pradžioje dirbau pas fo
tografą, vėliau buvau žurnalo fo 
to korespondento asistentu. Dirb 
damas žurnalui, laimėjau daug 
patirties visose fotografijos šako
se. Šią patirtį dabar naudoju, 
dirbdamas savo studijoje.

— Ar šioje parodoj matomus 
darbus kūrėte specifinei paskir
čiai?

— Paskirties požiūriu, mano 
visus darbus galima suskirstyti į 
tris grupes. Pirmajai grupei pri
klauso darbai, daryti pagal spe
cifinius užsakymus produktų rėk 
lamavimui. Antrajai grupei pri
klausytų darbai, kurti norint pra 
turtinti savo “portfolio”. O tre
čiajai grupei priklauso fotografi
jos darytos grynai savo malonu-į 
mui.

— Gavęs užsakymą, kiek de
taliai jūs suplanuojate būsimą 
fotografiją?

— Dirbant konkrečiam užsa
kymui, prieš pradėdamas foto
grafuoti, aš gan tiksliai supla
nuoju norimą galutinį rezultatą. 
Nors kartais, befotografuojant, 
kyla naujos mintys, tada sukuri 
ir kitokį pavaizdavimą, skirtingą 
nuo pradžioje pranuoto.

— O kaip su specialiais tech
nikiniais būdais, taip vadina
mais “fotografiniais triukais”, ar 
dažnai juos tenka naudoti?

— Šiais laikais be jų neišsi- 
verstum. O kartais vaizduotėje 
sukurti gan aiškų baigminį vaiz
dą, tačiau nėra metodų jam įkū
nyti. Tokiais atvejais tenka pra
leisti kelias dienas eksperimen
tuojant, kol pasieki tikslą.

— Ar savo kūriniuose stengia 
tės išreikšti daugiau žmogaus vi
dinį gyvenimą, jo dvasią, ar gry
nai tik išviršinę aplinką?

— Sunkus klausimas. Saky
čiau, į žmogaus dvasios labirin
tus nebandau gilintis. Tenkinuo
si žmogaus nekasdieniškos išvir
šinės aplinkos atkūrimu.

— O kaip su abstraktine fo
tografija? Kaip vertinate abstrak 
tą?

— Abstraktinę fotografiją 
kaip ir nepuoselėju. Šioje mano 
parodoje yra tik vienas darbas, 
kurį galima būtų priskirti prie 
abstraktų. Apskritai imant, ir ab 
straktas man turi turėti reikšmę.

— Kame ir kaip randate in-l 
spiraciją fotografuoti?

— Inspiracija kyla, pamačius į 
būdingą žmogaus gyvenimo ar 
jo aplinkos momentą. ,

kais. Jo paties žodžiais “jos visos 
buvo šaltos ir bejausmės“. Bet

užtat Beethovenas labai mėgo 
kurti kūrinius orkestrui ir cho
rui, kur pilnas, didžiulis choras 
pajėgia išreikšti jo muzikos di
dingumą.

Sakoma, kad ir be žmogaus 
balso, “Fidelio” pati viena atsi
laikytų vien tik savo orkestrine 
muzika. Šią operą galime lygin
ti su jo “Eroica” (trečiąja) sim
fonija, kurią kompozitorius pa
rašė tuo pačiu laiku ir taip pat 
dedikavo idealiam herojui.

Kartą Beethoveno draugas 
smuikininkas pastebėjo, kad jis 
(kompozitorius) viename stygų 
kvartete parašęs smuikui sunkiai 
pagrojamą frazę. Kompozitorius 
jam atsakė: “Ar tu manai, kad 
aš, kurdamas muziką, galvoju a- 
pie tave ir tavo mizerną smui
ką?!”. Ir atrodo, kad genijus Be
ethovenas, rašydamas “Fidelio”, 
negalvojo apie operą, bet' apie 
vieną tragišką simfoniją, kurio
je jo paties asmeniškas skaus
mas tampa visų mūsų džiaugs
mu, šviesa, grožiu ir meile.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
• FILATELISTŲ DRAUGI

JOS LIETUVA TRYLIKTOJI 
PARODA. Didelio formato, ge
rame popieriuje leidinys, at- 

1 spaustas Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje, Chicagoje, š. 
m. vasario 16—18 d. vykusios 
lietuviškųjų pašto ženklų paro-

PRALEISKITE ATOSTOGAS 
EUROPOJE!

dos proga. Leidinys parengtas 
anglų kalba, 40 psl. Pats įdo
miausias yra Walterio E. Nor

ių bei kitokių įrašų istorinę rai
dą Lietuvoje. Straipsnio teks
tas paįvairintas atitinkamomis

tono straipsnis, nušviečiąs paš- j iliustracijomis. Šiam raštui ir 
tų ir laiškams vartojamų ženk- į skirta net 30 leidinio puslapių.

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

COUNTKY AUTO REBUILDERS 
GR 6 - 7777 24 hour towing servicr

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smalkūs pataisymai

v’KONT tVHEEI AI.IGNMENT - WHBEl, BALANCING 
RODY \ N I) F E N i) E « W O K K

PMNTINfi MKUIIAMCAI, KEPAI K
2423 W. 59th St.. Cbicagn. Iii 606?<)

Savininkas — MIKAS fESAs

*

Užbaigdamas norėčiau pabrėž 
tinai pastebėti, kad Kastytis Izo
kaitis yra labai daug pasiekęs 
spalvotoje fotografijoje, o tokio 
aukšto lygio foto parodos lietu
vių visuomenėje yra retenybė. 
Savo ir “Draugo” skaitytojų var 
du linkiu, kad tai nebūtų Izo
kaičio paskutinė paroda, tikėda
mas, kad sekančioje jo parodoje 
išvysime dar įdomesnių darbų.

"FIDELIO" BELAUKIANT

(Atkelta iš 2 dsI.į

skutiniai savo “Fidelio” versijai 
ir palengvino solo partijas, ta
čiau opera ir šiandien reikalau
ja pagrindinėms rolėms tiesiog 
“wagneriškų” balsų. Kartą vie
nam sopranui nusiskundus, kad 
čia parašytos per aukštos sun
kiai išdainuojamos gaidos, kom
pozitorius atsakė: “Išlepote nuo 
per didelio itališko dainavimo”. 
Beethovenas nebuvo patenkin
tas nė vienu sopranu, dainavu
siu Leonoros partiją anais lai-

AMERICAN TRAVEL SERVICE, 
vadovaujama kel'auninko VValter 
Rask, šią vasarą ruošia net tris 21- 
dienos ekskursijas į Europą. Pirma 
grupė išvyksta gegužės 27-tą; an
tra liepos 15-tą; trečia rugpiūčio 
22-rą. Norintiems aplankyt; arti
muosius Lietuvoje arba Lenkijoje, 
p. Rask Rasčiauskas sudarė gali
mybes tai įvykdyti prieinamiausio- 
mis sąlygomis. Tuo pačiu skrid.mu. 
be Lietuvos ir Lenkijos galės te 
praleisti 5 dienas bet kurioje Va
karų Europos valstybėje VValter Rask-Rasčiauskas

IRU DVYLIKA METŲ VEIKIA LIETUVIU BERNIUKŲ MOKYKLA —
ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
K e n n e b u n k e p o r t e, Maine,

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEiSftM

Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų U u r siu
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 Higb Scbool 
Kennebunkport. Maine 04046

į .......--«y" ■' '"gy"—

Kas tik turi gėrę skonį,
viskę perka pas Lieponį!

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS UT1VINAS, Prez. 

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

teikiame nemokamai.
Raštine atdara kand an nuo 8 vai 
ryto Iki 6 vai. vakaro Ir šeštadle 

ntals Iki » vai p D

Kuriam galui
mokėti daugiau ?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY 
SITE NUO $500 IKI $1.000.

PLYMOUTH • VALIANT

BALZEKAS MOTGP 
SALES, INC.

1030 Archer. VI 7-15lf
“U WILL LIKĘ US” 

CHRYSLER • IMPER1AL

Kelionėm vadovaus pats AMERICAN TRAVEL SERVICE ben
drovės prezidentas WALT,ER RASK, kuris turi nepaprastai daug pa 
tyrimo grupiniams išvažiavimams tvarkyti. Vietos ribotos. Prašom 
pageidaujančius prisijungti prie vienos šių ekskursijų, nedelsiant už
siregistruoti arba pasiinformuoti pas p. Rask-Rasčiauską telefonu 
238-9787, arba atvykstant į įstaigą — 9727 S. Western Avenue.

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais įstaiga atdara iki 9 vai. va
karo. Kitomis dienomis iki 5-kių arba pagal susitarimą.

f

VELYKINES HUOLAIDOS
1O% NUOLAIDOS
VISIEMS 

AUTOMOBILIAMS 
UŽSAKYTIEMS DOVANOTI GIMINĖMS 

GYVENANTIEMS
LIETUVOJE ir kitose USSR dalyse.

Nuolaida veikia iki 1968, balandžio 28 d-os.

Prašome užsakyti tuojau per bet kurią iš mūsų 
Affiliates ir jų skyrius

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 451h St., New York, N. Y. 10036 

Tek: 212 Cl 5-7905
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 

AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 

Tek: 212-581-6590 ir 212-581-7729
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tek: 215 WA 5-3455
Arba per

PODAROGIFTS, Ine.
220 Park Avė. South, New York, N. Y. 10003 

į Tek: 212-228-9547
J

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARŲUETTE PK., 6211 S. Western , PR 8-5875
Vedėja* — J. LIEPOMS

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

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai oopiei
Z

aKEEKIEIKRKIIIIIIIIEIIIIIIRIIll
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SKIP'S Self Service 
LIOUOR STORE

J 5515 S. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
MARCH-KOVO M£N. 7, 8 ir 9 D. D.

FELIPE II Imported Spanish 
BRANDY 80 Proof Fifth $5.98

uiu

MONNET V.V.L. IMPORTED 
COGNAC Fifth $4.29

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

GRAIN ALCOIIOL 190 Proof U.S.P Fifth $4.89
RICCADONNA VERMOUTH IMPORTED

Dry or Sweet 30 oz. Bottle $ -| .39 ■
ROYAL CANADIAN, 6 yr. old 86 Proof 

Imported CANADIAN VV1IISKY Fifth $/J..79 į
TRYS DEVYNIOS (999) BITTERS Fifth $O 79 g|
-------------------------------------------------n
BEAUJOLAIS VILLAGE 1966 Vintage 

FRENCH VVINE Fifth $-| .29 ||

CHERRY MARNIER LIQUEUR

MELLER HIGH BEER
Case of 12—12 oz. T. Away Bottles

Fifth $6-49 J
--------  B»
$1.79 S



NAUJI LEIDINIAI
• Putinas, VTVOS FLANGO.

Dviejų ilgesnių ir labai pras
mingų Putino eilėraščių liuksu
sinis leidinys, šiedu eilėraščiai 
daugeliu atžvilgių yra labai ne
parankūs Lietuvos okupantams, 
todėl šie eilėraščiai ten niekur 
viešai ir nebuvo atspausdinti. 
Dabar jų išleidimas laisvajame 
pasaulyje yra labai sveikinti
nas. O tuo pasirūpino Pedago
ginis lituanistikos institutas, 
pinigine auka parėmė būrelis 
buvusių prof. V. Mykolaičio - 
Putino studentų, paskiri jo kū
rybos gerbėjai ir ateitininkų 
meno draugija “Šatrija”. Reda
gavo Domas Velička, iliustravo 
dail. Alg. Kurauskas, spausdino 
Morkūno spaustuvė. Viršelio, ti
tulinio puslapio ir abiejų eilėraš
čių antraštinių puslapių pieši
niai, dail. Alg. Kurausko atlik
ti lietuvių tautodailės motyvais, 
leidinio puslapius tikrai nekas
dieniškai papuošia. Vienas tik 
neapsižiūrėjimas: toks puošnus 
ir liuksusinis leidinys, o tačiau 
puslapiai susekti viela, tuo su
keliant šiuo atveju labai nepa
geidautino pigumo įspūdį. Visa 
kita leidėjams puikiai sutvar
kius, nereikėjo lengvai ranka 
numoti ir į šią “smulkmeną”, 
leidinį reikėjo susegti ne viela, 
o išskirtinesniu siūlu ar net 
puošnesniu raikšteliu.

Aplamai, Pedagoginis litua
nistikos institutas 1968 Lietu
vos laisvės kovos metais išleis
damas šiuos, gal būt, paskuti
niuosius ir tokius stiprius Puti
no kūrybos atodūsius, atliko la
bai reikšmingą darbą, ne tik 
skaitytojui dovanodamas geros 
poezijos pluoštą, bet tuo pačiu 
prasmingai pagerbdamas ir pa
tį amžinybėn iškeliavusį poetą, 
kas ir leidinio pirmajame pus
lapyje pasakoma šiais žodžiais: 
“Vietoj šermenų vainiko lietuvių 
literatūros klasikui ir literatū
ros profesoriui VINCUI MYKO
LAIČIUI - PUTINUI, 1967 me
tų birželio 7 dieną sovietinės 
Rusijos okupuotoje tėvynėje 
mitusiam, palaidotam Vilniuje, 
Rasų kapuose”.

Leidinys gaunamas Pedago
giniame lituanistikos institute, 
5620 S. Claremont Avė., Chi- 
cago, III. 60636. Kaina $2.00.

• Ludvvig van Beethoven FI
DELIO libretas. Dviejų veiks
mų opera. Žodinis tekstas Jo- 
seph Sonnleither. Lietuvių kal- 
bon vertė Birutė Pūkelevičiūtė. 
Išleido Chicagos Lietuvių opera 
1968 m. Gražiai parengtas ir su
tvarkytas leidinys, įsigytinas 
kiekvienam muzikos mylėtojui, 
o tiesiog būtinas tiems, kurie 
šiemet Chicagoje eis į “Fidelio” 
lietuviškąjį pastatymą, nes iš 
anksto pasiskąityti pilną libre
tą kiekvienam yra labai pravar
tu. Leidinį galima įsigyti “Mar
giniuose”, kur parduodami ir 
bilietai į operos spektaklius. 
Libreto kaina $1.00.

“Fidelio” šį kartą eiliuota 
formą lietuvių kalbon vertė ži
noma 'poetinio žodžio virtuoze 
Birutė Pūkelevičiūtė. Jį dabar 
skaityti yra vienas malonumas, 
skaitai kaip eilėraštį ar poemą, 
kur vietomis skamba ramios 
idilės, kitur vėl šiurpios kančios

redaktorius dr. M. Budrienė, 
2751 W. 51st St. Chicago, III. 
60632. Administratorius Ire
na Makštutienė, 8751 Mobile 

styga, jautriai užgauta talen- Avė., Oak Lawn, III. 60453. Me
ringos vertėjos. Tik pora pa- i tinė prenumerta $6.00. Biulete- 
vyzdžių: J nis išeina 4 kartus metuose.

Kasdien aušra palaimins mus, Į
Atneš auksinį ryta.
Ir mes nubusim su džiaugsmu
Pasveikint vienas kitą.
Kai bus dienos darbai baigti,
Tada ateis tyli naktis,
Mirgės erdvė žvaigždėta.

*
Ką reiškia jam grandinės!
Nurimsiu tik tada,
Tada, kai jo krūtinėj
Krauju lašės žaizda.
Nukris jam tos grandinės,
Deja, tiktai tada,
Kai jo laisvoj krūtinėj
Krauju lašės žaizda.
• KETVIRTOJI PRADALGE.

Literatūros metraštis. Redaga
vo K. Baronas. Nidos knygų 
klubo leidinys Nr. 65, 1967. 
Knyga 384 psl., kaina $2.50.

Šis atkakliai ir kasmet Ang
lijoje išleidžiamas mūsų čionykš 
tės literatūros metraštis, per 
daug nepaisydamas nei pagyri
mų, nei rezervuotesnės kritikos, 
užtikrintai išeina jau ketvirtą
ja knyga. Šį kartą leidinio pus
lapiuos randame šių autorių: V. 
Mykolaičio - Putino, S. Santva
ra, E. Cinzo, J. Gliaudos, N. 
Mazalaitės, O. Balčiūnienės - 
Audronės, D. Sadūnaitės - Sea- 
ley, A. Tyruolio - šešplaukio, A. 
Prižgintaitės, J. A. Jūragio, A. 
Lukšytės, J. Tininio, A. Gied
riaus, K. Grigaitytės, č. Grince- 
vičiaus. A. Giedraičio, J. švais
to, P. Naujokaičio, P. Visvydo 
ir D. Burneikio.

• LIETUVIŲ GYDYTOJŲ
BIULETENIS, 1968 m. sausio - 
kovo mėn. Nr. 1. Pasaulio ir 
Amerikos Lietuvių gydytojų są
jungos organas. Vyr. redakto
rius dr. S. Biežis. Redaktoriai: 
dr. S. Budrys, dr. A. Garūnas 
ir dr. V. Tauras. Atsakingasis

Šį kartą ryškiau matomi šie 
autoriai ir šios temos: dr. A. 
Kisielius “Chirurginiai gydomos 
hypertensijos formos”, dr. A. 
Grigaitis “Vaistingieji augalai 
Lietuvos liaudies medicinoje”, 
dr. V. Tauras “Gydytojų sim
bolių kilmės kontroversija”, dr. 
K. Gudaitis “Dr. Albertas 
Schvveitzeris”, dr. K. Valteris 
“Medicina Didžiojoj Britanijoj”, 
dr. H. Armanas “Anapus Sier- 
ra — Andų kalnų ir Amazonės, 
dr. J. Gudauskas “Kauno reu- 
matologų ir Bristolio konferen
cijas aplankius”. Plati, iliust
ruota gydytojų veiklos kronika, 
dantų gydytojų skyrius. Mote
rų kampelis, In Memoriam.

• SPORTAS, 1968 m. sausis, 
Nr. 1. Šiaurės Amerikos lietu
vių sporto žurnalas. Redaguoja 
Kęstutis1 Čerkeliūnas. Red. pa
vaduotojas Pranas Mickevičius. 
Leidėjas Šiaurės Amerikos Lie
tuvių fizinio auklėjimo ir sporto 
sąjunga. “Sportą” gauna visi 
Šiaurės Amerikos registruoti 
lietuviai sportininikai. Prenume
rata nerenkama. Atskiro nume
rio kaina 75 centai. Rankraš
čius siųsti: Sportas, 91—30 
221st St., Queens Village, N. Y. 
11428. Visais administraciniais 
reikalais (adresų kaita, aukos 
žurnalui paremti, skelbimai: 
sveikinimai, užuojautos) rašyti 
Jaroslavas Kepenis, 356 East 
30th St., Peterson, N. J. 07504.

Šis vienintelis laisvajame pa
sauly lietuviškasis sporto žur
nalas iš tikrųjų vertas didesnio 
dėmesio, negu lig šiol jam paro
dyta. Mūsų jaunimą, ypač spor
tuojantį jaunimą, žurnalas tu
rėtų tikrai patraukti. Žurnalas 
yra didelio formato, 16 psl., 
spausdinamas gerame popieriu
je, daug ir gerų nuotraukų iš 
lietuviškojo sportinio gyvenimo,

Dovanos Velykoms
pasieks greičiausiai Jūsų artimuosius

LIETUVOJE
jei siųsite jas per

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

2618 West 63rd St., Tel. WA 5-2466
SIUNTINIAMS SUDARYTI MES TURIME YPATINGAI GAUSU 
PASIRINKIMĄ VERTINGIAUSIŲ PREKIŲ.
Priimame siuntinius, sudarytus i Priimame užsakymus dova- 
iš siuntėjų nuosavų daiktų bei I noms iš sovietinių gaminių, 
produktų. |

Reikalaukite iš mūsų naujus katalogus bei muitų sąrašus.
DĖMESIO!

Artėjant pavasariui ir vasarai, 
ATPIGINTOS KAINOS dovaniniams AUTOMOBILIAMS

Laikotarpiui nuo vasario 15 d, iki balandžio 27 d. galios 
sekančios kainos:

“Volga” GAZ-21R ................................................. $2.365.19
“Volga” GAZ-21US ........  $2,553.71
“Moskovitch” 408 ....................................................... $1.759.39
“Moskovitch” 408E (2 šv.) ......................................... $1945.88
“Moskovitch” 408E (4 šv.) .......................................... $1,963.88
“Zaporozhets” ZAZ-965A ................................................ $ 957.60
“Zaporozhets” ZAZ-966V ................................................ $1,149.30

.Vepialeiskitv šią progą sutaupyti šimtus doleriu, užsakydami per 
mus sjos rūšies dovanas iki š. m. balandžio 27 dienos.

Garantuotą siuntinių pristatymą atliekame jau net 21 metus.

FILMŲ ĮVAIRUMAI
10 geriausių 1967 m. filmų

i "The New York Times paskelbė 
sąrasą lu-ties geriausių 1967 m. pa
statytu tūpiu:

La Guerre Ėst Einie (Karas pasi
baigė), pastatytas Sofracinie (Pary
žiuje ,1 ir Europa - Pilni (Stockhol- 
mc). lai senstančio ispanų kairiojo 
sparno agitatoriaus gyvenimo atva.z- 
duotos dvi dienos, vykstant jam siap 
ta į Paryžių susitikti su komunistų 
vadovais.

rilysses — Joyce klasiško romano 
išvertimas j ekraną.

T he Hunt — ispanų filmas iš pi- 
i lietinio karo laikų.

In the Heat of the Night — stip- 
I n drama apie negrą detektyvą ir an
tagonistui} baltąjį šerifą Pietuose, kar 
tu sprendžiančius paslaptingą nužu
dymą. Sidney Poitier ir Rod Steiger 
atskleidžia Oscaro vertą vaidybą
(recenzuota "Drauge").

Father — Vengrijos filmas apie 
jauną vengrą ir jo herojiškas fanta
zijas apie savo mirusį tėvą.

i Elvira Madigan — švedų filmas 
I — dailės atžvilgiu šaunus ir drama- 
. tiškai gilus apie patetiškai pasmerk
tą meilės istoriją pereitame šimtmety. 
Kūrybingas pavartojimas spalvų ir 

1 Mozarto .Thuzikos yra atsimintinas
(paminėta "Drauge ),

Ciosely Watched Trains — čeko- 
I slovakų filmas — pagal natūralistinę 
I tradiciją humoristinė, atskleidžianti ir 
i aštri drama apie viltingą, nesubren- 
dusį jauną provincijos stoties virši
ninką II pasauliniame kare.

Cool Hand Luke — melodrama iš 
kalinių stovyklos.

In Cold Blood — pagal Truman 
Capote romaną pastatytas realistinis, 
elektrizuojantis filmas, pagrįstas tik
ru įvykiu — keturių asmenų nužudy-

WAGNER & SONS
Typewriters — Adding Machines — 

Checkvvriters
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas

NAUJOJE VIETOJE 
5610 S. Pulaski Rd. Tel. 581-4111

mu Kansase matografijos atžvilgiu viena geriausių
The Graduate — komedija apie I amerikiečių socialinių satyrų (recen-

jauno baigusio akademiko, socialines ' zuota "Drauge ).
ir meilės problemas. Temos ir kine- |

METROPOLIS-RES T PRANAS
6538 S. WESTKRN AVĖ., CHICAGO, ILL. TEL. 476-9069

Vienintelis lietuviškas restoranas su gerais patiekalais, kaip šašlykas, 
Šnicelis ir kt., didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų. 

Lietuviškoj jaukioj nuotaikoj galėsite praleisti laiką, sKaniai paval
gyti ir atsigaivinti.

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

Savininkai PETRAS IR ANTANINA KAUŠAI_______ __________________________________________________
^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuilillllllllllllll

Mes mokame 5 1%
ant visų taupymo

ccrtifikatų

PLANINGAS TAUPYMAS

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

Mokamas už vienų metų taupymu 

lakštus nuo išdavimo datos 
($10,000.00 ar daugiau, įdedant 
po $1,000.00)

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO ILL 60608

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFTCE BUILiHNG
šs

puslapiuos teksto ir nuotraukų 
kompozicijos apgalvotos, straips 
niai bei įvairiopa informacinė 
medžiaga taikliai atrinkta, ak
tuali.

• EGLUTE, 1968 m. vasario 
mėn. Nr. 2. Vienintelis lietuviš
kas vaikų laikraštėlis laisvaja
me pasauly. Redaguoja ir ad
ministruoja Nekaltai Pradėto
sios Marijos seserys. Redakci
jos ir administracijos reikalais 
kreiptis: “Eglutė”, Immaculate 
Conception Convent, Putnam, 
Conn. 06260. Metinė prenume
rata $5.00.

• Juozas Bertulis, LIETUVA 
KETURIUOSE PERIODUOSE.
Išleista autoriaus lėšomis 1968 
m. Chicagoje. Leidinys 12 psl., 
kaina 75 centai. Tekstas ir mu
zika montažui šiomis temomis: 
Lietuva senovėje, Taip senovės 
lietuviai karžygiai mirdavo, Lie
tuva pančiuose, Lietuva laisva, 
nepriklausoma.

M O V 9 N G
perkraiisfo baldus iš arti ir toli.

A. BENIULIS
Chicago, III. 60629, Tel. RE 7-708S

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Mannfacturers

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

Tel. VIrginiai 7-7258 59

pąraiunmt JHf I

MIDLAND
SAVINGS

Midland . 4040 Archer Avė.
SAVlNGSl Chicago, III. 60632 

Telephone CL 4-4470 
August Šalčiukas 

Chairman of the Board
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• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEYYOOD, N. Y. 1J 237

Jf you enjoy the ūtntcspherc 
| of a Japonėse Zea ftouse

and Alohaland...
$

■ " M
come to thf
Ui hivrono 3

I
i

RESTAURANT AND LOUNCE

.... tbe pleasims «f be* M«it pa Aure
/š/

COMFLETE MNCMHMK

SN S8BTHWEST HT. JUST WEST 0F THE 
KEOZIE, 79th STREET INTERSECTION 

for reservations call 925-1678 
Private Rooms kr Group Parties aini Couples

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

LIETUVIŲ STAIGA

ROOSEVELT FURNITURECO-
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-47 H
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.

MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

4% Metinis dividendas mokamas 
už indėliu* taupymo knygutėse.

OFFICE IIOURS: Monday. Tuesday, Friday 9 to 4 
Tbursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed

JOHN J KAZANAUSKAS. Premdeni

dr
SPARTA parduoda Telefunken, Grundig, Olympia, 

Zentth, Burroughs. Royal, ITC ir kt. pro
duktus, tiesiai ir pigiau iš firmų sandėlių:

RAŠOMAS mašinėles lietuvių ir kt. kalbomis — RADIO - stereo, 
consoles, transist. ir kt. — PATEFONAI — ĮREKORDAVIMO 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. ( 510) 757-0055 • Čikagoje informuoja A. Daugirdas GR 6-7399.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEVVICZ, Prez.

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

/13a
i/4

Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo

sąskaitas.

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

VALANDOS: PIRMAD. ir KETVIRTAD............ 9 v. r. iki 9 v. v.
ANTRAD. ir PENKTAD................ 9 v. r. Iki 5 v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta

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

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



kalbotyros klausimais Amerikoj
Pirmoji konferencija specia

liai baltų kalbotyros klausi- t 
mams JAV įvyks š. m. balan
džio mėnesio 5 ir 6 d. Pensilva
nijos valstybiniame universite
te (Pennsylvania State Univer- 
sity), University Park, Pa.

Šią konferenciją suorganiza
vo, išgavo reikiamus finansus, 
sukvietė paskaitininkus, paruo
šė ir atspausdino gražias pro
gramas — vienas žmogus. Tai 
prof. dr. William R. Schmal- 
stieg, kuris dabar profesoriau
ja tame universitete. Jis, kaip 
žinoma, yra parašęs daug 
straipsnių baltų kalbiniais klau
simais, taip pat, kartu su L. 
Dambriūnu ir A. Klimu yra 
paruošęs Introduction to Mo- 
dern Lithuanian, o su A. Klimu 
taip pat Lithuanian Reader for 
Self - Instruetion. Neseniai jis 
yra išvertęs j anglų k. didelį 
prof. Endzelino veikalą apie bal
tų kalbas, kurį leis didžiulė 
olandų leidykla. Šio veikalo iš
leidimui ir Lietuvių fondas pa
skyrė paramos, už kurią prof. 
Schmalstieg yra LP labai dė
kingas,

Šioje baltistikos konferenci
joje dalyvaus apie 15 kalbinin
kų iš keliolikos JAV universi
tetų. Lietuvių dalyvauja: prof. 
Salys, prof. Klimas ir L. Damb
riūnas. Dalyvauja taip pat prof. 
Sennas. Latvių dalyvauja trys 
kalbininkai. Kiti visi yra ame
rikiečiai, besidomį baltų kalbo
tyros klausimais. Tarp jų yra 
vienas iš geriausių JAV kalbi
ninkų prof. dr. Eric P. Hamp 
iš Chicagos universiteto. Daly
vauja profesoriai taip pat iš 
Harvardo, Princetono, Yak ir 
kitų univ.

Paskaitose bus svarstomi bal
tų kalbotyros, prūsų, lietuvių, 
latvių kalbų klausimai. Penkios 
paskaitos bus išimtinai skiria
mos lituanistikai.

Visos paskaitos ir mokslinės 
diskusijos vėliau bus išspaus
dintos specialiame leidinyje, ku
ris jas padarys prieinamas viso 
pasaulio kalbininkams.

Tai didelis prof. dr. Schmal
stieg darbas, vertas gėrėjimosi 
ir pagarbos bei dėkingumo.

Šiame krašte pirmojoj tokio

Geriausia dovana 
siusti j

LIETUVĄ 
Vertingiausia dovana 

DOVANŲ 
PAŽYMĖJIMAI
Tik Dovanų Pažymėjimai yra
vertingiausia dovana ir daug 
geriau negu siuntiniai. Jūsų 
giminės tai patvirtins.
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJI
MAI duoda galimybę Jūsų 
giminėms pirkti viską ką jie 
nori — Maistą, Rūbus, Me
džiagas. Batus ir daug, daug 
kitų reikmenų — ameriko
niškų, vakarų — europietiškų 
ir vietinių — specialiose 
Vneshposyltorg dolerių krau
tuvėse. Jūsų giminės tai pa
tvirtins.
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJI
MAI duoda galimybę Jūsų 
giminėms pirkti viską ką jie 
nori SPECIALIOMIS, LABAI 
NUPIGINTOMIS, KAINOMIS. 
Jūsų giminės tai patvirtins.
JOKIO PAPILDOMO MOKES
ČIO nei siuntėjui, nei gavėjui.
ližsisakykit dabar. Užsisa

kykite per

INTERTRADE
EXPRESS

CORP.
125 E. 23rd Street

New York, N. Y. 10010
Prafiyktte neapmokamo 

katalogo.
įgalioti Podaroglfts, Ine. 

atstovai.

DĖMESIO! 
Automobiliams 10%

nuolaida.
Padarykite gimines laimin
gus. Užsakykite jiems auto
mobili UŽSAKYKITK DA
BAR, sutaupysite daug pl-

•nigų.. Paskutine diena užsa- 
>■ kymams: Bal. 25, 1968.

pobūdžio baltų kalbotyros moks 
lo konferencijoj įvairias šios 
srities problemas kels vis jau 
plačiai žinomi kalbos ir kalbo
tyros mokslų autoritetai: “The 
Present State of Linguistics in 
Soviet Lithuania’’ — Leonar
das Dambriūnas, Washington, 
D. C; “The Vocalic Phonemes 
of the Old Prussian Elbing Vo- 
cabulary” — Michael Burwell, 
Penn State; “Some Aspects of 
Old Lithuanian Syntax” — Gor- 
don B. Ford, Northwestern Uni
versity; “Albanian UTHULL 
‘vinegar’ and the Baltic Redu- 
ced Grade” — Eric P. Hamp, 
University of Chicago; “Some 
Baltic Etymologies” — B. Je- 
gers, Centre College; “Past, 
Present, and Future of Lithua
nian Studies” — Alfred E. 
Senn, University of Pennsylva
nia; “Baltic Verb Inflexions” 
— Calvert Watkins, Harvard 
University* “The Nominative 
Plural of the Active Participles 
in Lithuanian” — Warren Cow- 
gill, Yale University; “Synchro- 
nic Base Forms (Etymologies) 
for Latvian Verbs” — Valdis 
Zeps, University of Wisconsin; 
“The Dative of Subordination 
in Baltic and Slavic” — Hen- 
ning Andersen, Harvard Uni
versity; “On Accentual Instru- 
sions from Consonant - Stems 
to Vowel - Stems” — Eric P. 
Hamp, University of Chicago; 
“The Šounds and Phonemes of 
Old Prussian” — James W. Mar 
chand; “Some Remarks on the 
Development of Lithuanian Dia- 
lects” — Antanas Salys, Uni-

Hlghest Rates 
on savinos

PER ANNUM, CURRENT RATE

PASSBOOK
SAVINGS

Earnings are added and 
compounded four times a 
year. 4.75% compounded 
quarterly is 4.83%. Build 
your savings with a pass
book account. Develop the 
habit of saving regularly.

At Standard Federal Savings your savings earn at the highest rate 
paid by any savings institution in Chicagoland.

PER ANNUM

6 MONTH 
CERTIFICATES

Issued in minimum 

amount of $10,000 

and larger amounts 

in multiples of 

$1,000.

SAFETY ASSURED

Your savings ar® proteeted by our great strength in Reserves, our 
sound assets, our careful operating policies and by Insurance of 
accounts to $15,000 by The Federal Savings and Loan Insurance 
Corporation, a Permanent Agency of the O.S. Government.

Passbook Savings In by tha lOth of the Month Eam from the lot

ASSETS OVER $122,000,000.00 

RESERVES and SURPLUS OVER $10,500,000.00

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

4192 Arch«r • Chicago, Illinois 40632 • Miono VI 7-1141

OPEN MON. and THURS. 9*1; TU ES. and FRI. ♦ to 4,
SAT. V to 12 Nooo, WEONESOAY-CIOSED

Dail. Pranus Lapė savo studijoje, Rowayton, Conn. Jo tapybos darbų 
paroda vyks kovo mėn. 16-24 d. Čiurlionio galerijoje, Chieagoj.

• K. V. Banaičio harmoni
zuotų lietuvių liaudies dainų re
čitalis įvyks š. m. balandžio 20 
d. 7 vai. vak. Čiurlionio galeri
joj, Chieagoj. K. V. Banaičio 
dainas atliks mezzosopranas 
Elena Blandytė, akompanuos 
prof. Vladas Jakubėnas. Reči
talį rengia ateitininkų meno 
draugija “Šatrija”, minėdama 
tautos laisvės ir kovos jubilieji
nius metus.

versity of Pennsylavania; “So
me Attempts to Inventory Li
thuanian Phonemes” — Anta
nas Klimas; “Modern Latgalian 
Declensions” — Joseph Lelis, 
Hovard University; “Stress Pla- 
cement and Accent Classes in 
the Lithuanian Noun” — Da- 
vid Robinson, Ohio State Uni
versity.

• Dail. Prano Lapės tapybos 
darbų paroda Čiurlionio galeri
joje, Chicagoje, atidaroma ko
vo mėn. 16 d. (kitą šeštadienį). 
Pranas Lapė gimė 1921 m. Klai
pėdoje. Studijavo dailę Kauno 
Meno mokykloje ir Anders 
Beckman School for Design, 
Stockholme, Švedijoje. Dėstė 
meną Švedijoje ir JAV. Gyvena 
Rowayton, Connectįcut ir mo
kytojauja The Thomas School.

Iliustravo visą eilę knygų: 
“Skale with Me”, Barbara Ann 
Scott, Doubleday; “The Story 
of Joan of Are”, Grosset and 
Dunlap; “Catherine the Great”, 
Random House; “Mountain Do- 
ves”, African Falk Talės, Many- 
land Books, Ine., ir kitų; taip 
pat iliustravo A. Baranausko 
“Anykščių Šilelį” ir Maironio 
“Balades”. Suprojektavo dau

giau kaip 300 knygų viršelius 
Švedijoje, Norvegijoje ir JAV.

Paruošė visą eilę scenovaiz
džių dramos ir muzikiniams pa
statymams Švedijoje ir JAV. 
Yra nutapęs 8 freskas Švedijo
je ir JAV.

Suruošė individualinę parodą 
Almus Galerijoje, Great Neck, 
N. Y., dalyvavo grupinėse paro
dose, kur Rowayton, Conn., lai
mėjo pirmąją premiją.

Lapė yra narys Rowayton 
Art Center ir Silvermine Guild 
of Artists. Pirmininkauja New 
Yorko Lietuvių dailininkų są
jungai.

• Trijų paryžiečių lietinių 
meno paroda New Yorke. Pran
cūzų Namuos (La maison fran- 
caise), 16 Washington Mews vi
są kovo mėn. vyksta trijų, Pa
ryžiuje gyvenančių, lietuvių gra 
viūrų ir piešinių paroda. Ši tri
julė yra Žibuiitas Mikšys, An
tanas Mončys ir Pranas Gailius. 
Prancūzų kultūrą reprezentuo
jantieji, taip vadinami, Prancū
zų Namai kas mėnesį pateikia 
šio krašto publikai plačią pran
cūziškųjų filmų, meno parodų, 
koncertų ir šiaip prancūzų kul
tūrą liečiančių paskaitų progra
mą. Ir štai kovo mėn. “La mai
son francaise” įvykių plane įra
šyta : Exposition. Miksys - Mon- 
cys - Pranas. (Trois artistes li- 
thuaniens vivant a Paris) Gra- 
vures et dissins.

• Algimanto Kezio foto nuo
traukų paroda vyksta Western 
Maryland kolegijoje, Westmins- 
ter, Md. Išstatyta 60 nuotrau
kų. Paroda vyks visą kovo mė
nesį.

• Žymus vargonų muzikos 
virtuozas, vilnietis Leopoldas 
Digrys šiuo metu yra žymia da
limi prisidėjęs ne tik prie Lie
tuvoje jaučiamo šio instrumen
to muzikos renesanso, bet ir 
dažnai su dideliu pasisekimu
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koncertuoja ir už Lietuvos ri
bų. Vasario 19 d. Digrio vargo
nų muzikos koncertas įvyko ir 
Leningrade. Be kita ko, koncer
te buvo atlikta J. S. Bacho Pre
liudijos ir fugos D-dur ir h-moll, 
O. Macho Gedulingoji tokata ir 
C. Franko Trečioji choralinė 
preliudija. Apie kitą šio koncer- Į 
to dalį “Literatūroj ir mene” į 
kovo 2 d. rašoma:

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue

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

Telefonai; LA 3-0440 ir LA 3-9852

GUŽAUSKŲ BEVERLY MILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų

2433 West 63rd Street, Chicago 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME ’JCSJ
TKYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71 si Street Tol. GR 6
(410 So. 50th Avė., Cicero Tol. TO 3

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. N E L S 0 N,

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams -Janų 

Pasirinkimas Visame Mieste

Telet. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ 777.
Tel. REpublic 7-1218 
Tel. VIrginia 7-6672

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

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

Tel. YArds 7-1911

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 50tb AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE KD., OAKLAWNS ILL., Tel. — 636-2320

“Tiesiog entuziastingai klsm- 
sytojai sutiko vargonininko pa
grotas moderniųjų parncūzų 
kompozitorių pjeses. Leningra
do publika nėra lepinama dažnu 
šiuolaikinės vargonų muzikos 
atlikimu, todėl pastaroji savai
me sutinkama su dideliu dėme
siu”.
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NEPAMIRŠTAMOJI JAUNYSTĖJE
ift. a. dr. P. Karvelienės atminimui 

JANINA NARŪNE

M
LIETUVAI LAISVES REIKALAUJA
Chicagos Lietuvių Moterų klubo Vasario 16-tosios 

iškilmės paminėtos amerikiečių spaudoje

Studentė
Prieš mano akis stovi ryškus 

ir gyvas Paulelės vaizdas, toks , 
mielas ir artimas, ir taip toli | 
nuplaukęs...

Tai buvo 1914 m., kada a. a. 
daktarė Paulina Kalvaitytė - 
Karvelienė atvyko į Petrapilį 
studijuoti medicinas mokslų. 
Tapti gydytoja, pagelbėti sa
viems lietuviams ir šia’p ligo
niams buvo jaunos P. Kalvaity
tės svajonė, o vėliau jos gyveni
mo svarbiausias tikslas.

Kokia ji buvo Petrapilyje? 
— Aukšto ūgio, natūraliai ban
guojančiomis gelsvomis garba
nomis, labai kukli žemaitė, pir
makursė studentė. Visu smal
sumu ir jos įgimtu rimtumu 
Paulina puolėsi į studijas ir 
praktikos darbus. Tvirtai ji sto
vėjo laboratorijose ir anatomi- 
kume, iš kurio silpnesnio būdo 
ir sveikatos mergaitės išbėgio
davo... Tačiau, pasiryžusi siekti 
mokslo, Paulelė neišsigando, ne
nusiminė, likdama pavyzdingiau 
šia praktikante savo grupėje ir 
tos grupės atstove.

Drauge su ja iš Lietuvos at
važiavusios dar dvi žemaitės: 
Onutė Kerpauskaitė ir Aliutė 
Jacevičiūtė taip pat studijavo 
mediciną. Jos visos apsigyveno 
netoli savo medicinos instituto, 
kuris tada visoje Rusijoje buvo 
plačiai žinomas ir garsus: 
“Ženskij Medicinskij Institut”.

Vėliau Onutė K. ir Aliutė J. 
persikėlė gyventi į lietuvių stu
denčių bendrabutį (Pervaja Ro
ta gatvėje), kurį organizavo 
Lietuvių komitetas pabėgėliams 
šelpti. Tai didis nuopelnas Ru
sijos Valstybės Dūmos atstovo 
Martyno Yčo, kuris lietuviams 
išrūpino nemažai lėšų iš Kuni
gaikštytės Tatjanos komiteto 
nuo. karo nukentėjusiems šelp
ti. Tuo laiku M. Yčas padarė 
daug gero lietuviams, ypač mū
sų moksleivijai, visą karo metą 

ją šelpdamas. Tačiau sava
ranki, pilna energijos medikė 
P. Kalvaitytė liko privačiai gy
venti, nepaisydama, kad karo 
frontas jau buvo atkirtęs Lie
tuvą, ir ši jauna pabėgėlė ne
begalėdavo gauti iš namų jokio 
siuntinėlio su lietuviškais sū
riais, sviestu ir dešromis...

Visuomenininke
Lyg šiandieną atsimenu Pau

linos pilną rimties žvilgsnį; jos

šviesios akys, tartum erdvės 
mėlynė, visuomet spindėjo ra
mumu. Jos tiesus ir atviras pa- 
sižūrėjima.s į kalbantį iš karto 
patraukdavo. O daugiau Pauli
ną pažinus, vis labiau išryškė
davo jos pozityvus asmuo, ku
riuo galėjai pasitikėti. Ir Medi
cinos institute ji buvo pastebėta 
— išrinkta savojo semestro 
(kurso) seniūne, kas retai pa
sitaikydavo svetimtautėms.

Vieną sekmadienio rytą mud
vi su Onyte Jablonskyte (taip 
pat medike) keliavome pėsčios 
į lenkų studentų valgyklą (Za-

Paulina Kalvaitytė-Karvenanė

balskanskij prospekt, 20). Tai 
buvo 3—4 km. kelionė iš mūsų 
gyvenvietės į visai priešingą 
didmiesčio pusę. Į tą valgyklą 
sekmadieniais ateidavo ir lietu
viai studentai-ės. Ten susitikda
vo mūsų jaunimas, susipažinda
vo, pasikalbėdavo, pavalgydavo. 
Tačiau su lenkais jokios bičiu
lystės nebuvo, išskyrus jų man
dagų kreipimąsi: “colego lit- 
win”. — Kodėl? — Vieni savo, 
kiti vėl savo ratelius turėdavo, 
linksmais būriais apsėsdami sta 
lūs, aptardami dienos naujie
nas ir savo tautinius reikalus.

Tenai, toje valgykloje, ir aš 
susipažinau su trimis medikė
mis - žemaitėmis. Paulelė man 
paliko gilesnio galvojimo jau
nuolės įspūdį. Su tokia ir visuo
meninę veiklą lengvai būtų ga
lima išvystyti, — pamaniau 
sau.

Vieną popietę iš lenkų val
gyklos ėjome į netoli esantį liet. 
studenčių bendrabutį — Perva
ja Rota, — kur įvyko mūsų pir
mas susirinkimas. Susisėdus 
mažame kambarėlyje ant lovų

Juzė Daužvardienė sako dienai pritaikytą kalbą Vasario 16-tosios 'mi
nėjime surengtame Chicagos Lietuvių moterų klubo. Kairėje klubo 
pirm. Genė Krajicek. dešinėje — Dalia Bobelienė, Nuotr. St. S.

Chicagos Lietuvių (moterų klubo Vasario 16-tosios rengėjos Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. Iš k. 
garbės pirm. Juzė Daužvardienė, parengimo pirm. Dalia Bobelienė (už “Vargo mokyklos” skulptūros), klu
bo pirm. Genė Krajcek, Aldona Daukuvienė (pareng.mo komiteto narė) ir Irena Balzekienė.

Nuotr. J. Kasakaič o

(kai kėdžių pritrūko), ėmiau 
siūlyti organzuoti lietuvaičių 

i kultūrinės veiklos būrelį. P. Kal
vaitytė iš karto visu rimtumu 
mane palaikė, ir aš jaučiausi 
laiminga. Ji, kad ir labai gerai 
varėsi ,su savo studijomis, ta
čiau nevengdavo dalyvauti vi
suomeninėje veikloje, o ypač
moterų organizacijose.

Mes lankydavome įdomesnes 
i paskaitas žymiųjų to meto 
! mokslo pajėgų. Jeigu Paulelė 
dėl savo praktikos darbų nega
lėdavo jose dalyvauti, tai iš mū
sų ji tiesiog išreikalaudavo vė
liau atpasakoti, kas buvo įdo
maus taše paskaitose pasakyta. 
Jautraus ir švelnaus būdo Pau
lina, jau Petrapilyje būdama, 
rašė eilėraščius. Vėliau, gyven
dama Kaune, ji man skaitė jaus 
mingas, meile žydinčias eilutes... 
Svajojo, ilgėjosi!

Lietuviški reikalai
Karai įpusėjus, visas mūsų 

negausus, jaunas būrelis metė
si ieškoti sužeistųjų lietuvių ka
reivių po įvairias Petrapilio li
gonines. Sekmadieniais juos lan 
kydavome, dovanėles nešdavo- 
me, laiškus jų giminėms rašy

Jaunosios lietuvaitės, pagelbėjusios Ch. L. moterų klubo Vasario 16-tos 
minėjime. Iš k. Kristina Austin, Vitalija Ruibytė, Patricia Phillips 
(Pilipauskaitė). Toliau matosi Aldona Guest - Gužauskienė ir Mary 
Bulaw. Nuotr. St. S. ‘

davome (per Raud. Kryžių), 
liet. laikraščius dalindavome ir 
t. t. Net keli mūsų studentai bu
vo prisidėję prie šito darbo 
(Jurgutis, Krikščiūnas, Vladas 
Natkevičius). O, kokiu neapsa
komu džiaugsmu nušvisdavo lie
tuviai ligoniai, mus pamatę! 
Angelais, nesapnuotais stebuk
lais vadindami, rankas išbučiuo
dami... Laimė suspindėdavo ir 
daktarės Paulinos akyse, išei
nant iš ligoninės. Ji, kaip medi
kė, jautėsi daugiau naudinga 
mediciniškais patarimais savo 
sužeistiems broliams.

Drauge su liet. pabėgėlių ban
ga atsirado Petrapilyje ir a. a. 
Felicija Bortkevič'enė. Apsi
džiaugusi, kad mes liet. - stu
dentės jau buvome organizuo
tos ir jau turėjome savo veik
los būrelį, ji pakviesdavo mus 
ir dar kitas liet. studentes “lie

tuviškiems pasikalbėjimams”, 
vis skatindama visuomeniniam 
darbui. Tuose susirinkimuose 
dalyvaudavo ir P. Kalvaitytė 
su kitomis žemaitėmis. Bet tai 
ilgai nesitęsė, nes F. Bortkevi- 
čienė greit išvyko į Rusijos gi
lumą ten rūpintis Mažosios Lie
tuvos (Prūsijos) lietuvių pabė
gėlių globa.

Badmečiu

Vis daugiau buvo jaučiamas 
Petrapilyje maisto trūkumas. 
Jau ir ant kortelių ne viską ga
lima buvo gauti. Kas tik galėjo, 
skubėjo kur nors iš didžiosios 
sostinės, besigelbėdamas nuo 
bado. Tik atspari, savo pasiry
žime nepalaužiamai tvirta dr. 
Paulina liko ir badmečiu Petra
pilyje, norėdama baigti savo 
studijas. Be jos, dar buvo to
kio pat tvirto būdo ir Ona Jab- 
lonskytė, tais sunkiais laikais 
bebaigianti Medicinos institutą.

Vėliau, sugrįžus į Lietuvą, 
medikė P. Kalvaitytė išvyko į 
Berlyną, kur pabaigė medicinos 
mokslą ir įsigijo daktarės dip
lomą. Kaip žinome, ji vėliau

buvo Lietuvoje nepamainoma 
rentgenologė...

Ilsėkis ramybėje, neužmiršta
ma Paulele! Tavo gražioji siela 
terimsta Amžinos Šviesas spin
dėjime !

"Kilni" širdgėla

1929 metai buvo prohibicijos 
ir kilnaus pasigailėjimo metai. 
Mrs. Etta Mae Miller, iš Lan- 
sing, Mich., 10-ties mažų vaikų 
motina, buvo nuteista kalėti iki 
gyvos galvos už pardavimą deg
tinės (wh:skey) kvortos. Dr. Cla 
rence True Wilson, prohibicijos 
vadas, pasakė: “Mūsų vieninte
lė širdgėla, kad moteris nebuvo 
nuteista kalėti iki gyvos galvas 
prieš gimstant jos 10-čiai vai
kų!”

Jei pinigai augtų ant 
medžių...

“Jei mes galėtume įrodyti, 
kad pinigai auga ant medžių, 
pusė moterų, kurias aš pažįstu, 
ištekėtų už beždžionių”, — pa
sakė viena rimta amerikietė, 
gerai žinoma visuomeniniame 
gyvenime bei labdaros darbuo
se, paprašiusi laikraštininkams 
palikti jos vardą anonimu.

ALIAS (Amerikos Lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos) pagelbinio 
moterų vieneto 1967 im. valdyba. Iš k. į d. Vincė Jurkfinienė, ižd., pir
mininkė Irena Kerelienė, vicepirm. Elena Kolosovienė ir narė Meilutė 
Kulienė. Trūksta II-oS vicepirm. A Eivienės ir sekr. N. Vengrienės.

Nuotr. Vilihelminos Lapienės

k Chicagos Konsularinio kor
puso ponių klubo 1968 m. val
dyba: pirm. — ponia F. Koren, 
Norvegijos gen. kons. žmona; 
vicepirm. — Angelą Munoz de 
Lew, Panamos gen. konsule, 
sekr. — ponia J. de la Huerga, 
Dominikos konsulo ąmona; ižd. 
— L. Allen, Kanados 
šulo žmona; istorikė
rera de Adler, Paragvajaus vi
cekonsule; programų tvarkyto
ja ir vedėja — Juzė Daužvardie
nė, Lietuvos gen. konsulo žmo
na.

★ ALIAS f Amerikos Lietu
vių inžinierių ir architektų są
jungos) pagalbinio moterų vie
neto naujoji valdyba pasiskirs
tė pareigomis: pirm. — Joana 
Stulpienė, vicepirmininkės — 
Ona Šiaudikienė ir Birutė Sek- 
makienė, sekr. — Halina Žit- 
kienė, ižd. — Antanina Urbu- 
tienė, narė — Vincė Jurkūnienė.

★ Anelė Pocienė, dabartinė 
Don Varno posto pagalbinio 
moeerų vieneto pirmininkė, yra 
pirmoji iš naujųjų ateivių, sto
jusi prieš 19 metų į minimą or
ganizaciją nare. Jau antra kar
tu ji eina pirmininkės pareigas.

★ Ann Shulmistras, labai ak
tyvi įvairių organizacijų narė, 
čia gimusi lietuvaitė, kovo 9 d. 
modeliuos Profesionalių ir pre
kybininkių moterų klubo iš Pa
los parko madų parodoje Niel- 
son’s Nordic restorane. Ji buvo 
Don Varno posto pagalb. mot. 
vieneto pirmoji pirmininkė ir 
dar du kartu vėliau vadovavo 
minimam vienetui.

★ Moterys prašomos rašyti 
pavardes su lietuviškom galū
nėm, siunčiant žineles ar nuo-

Chicagos Lietuvių moterų 
klubas kasmet švenčia Vasario 
16-tąją. Šiam klubui priklauso 
su maža išimtimi beveik visos 
čia gimusios lietuvaitės. Jos su 
didele meile laikosi lietuviškų 
papročių, puoselėja lietuviškas 
tradicijas, stengiasi neatitrūkti 
nuo savo tėvų lietuviškojo ka
mieno.

Šiemet norėta dar iškilmin
giau paminėti Lietuvos laisvės 
troškimą, minint auksinį jubi
liejų nuo nepriklausomybės at
kūrimo. Pradėta nuo Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus ap
lankymo. Susirinko per 75 na
rių su viešniomis. Buvusios de- 
biutantės Kristina Austin ir 
Patricia Phillips (dail. J. Pili- 
pausko dukra), pasipuošusios 
taut. drabužiais, prisegė kiek
vienai atsilankiusiai rūtos ša
kelės su taut. kaspinėliais 
puokštelę. Pats St. Balzekas 
trumpai paaiškino apie ekspo
natus ir tuo metu surengtą dail. 
Z. Sodeikienės ir skulpt. P. 
Alekso parodą.

Stasys ir Irena Balzekai pa
vaišino atsilankiusias šampanu, 
o užkandėlius padarė pačios 
rengimo komiteto narės: Aldo
na Daukuvienė, Genovaitė Gied
raitienė ir Irena Zibienė su 
reng. kom. pirmininke Dalia Bo- 
beliene.

PASAULIO
traukas. Bent savo spaudoje 
mes turime išlaikyti gražią lie
tuvišką pavardę nesudarkytą ir, 
pagal tradiciją, iš galūnių spręs
ti, ar kalbama apie ponią ar pa
nelę. Vyriška galūne pavardė 
mums nedaug tepasako, kai 
.spaudoje paprastai iškrenta 
“ponios” ar “panelės” titulai.

NAUJOSIOS ATEIVĖS 
KVIEČIAMOS PRISIJUNGTI

Don Varno Amerikos legiono 
posto #986 pagalbinis moterų 
vienetas Chicagoje buvo suor
ganizuotas po II-ojo pasaulinio 
karo 1946 m. čia gimusių lietu
vių moterų.

Narės į pagalbinį vienetą pri
imamos, jei tėvas, sūnus, brolis 
ar vyras yra tarnavęs Amerikos 
kariuomenėje ir yra Amerikos 
legiono posto (American Le- 
gion) narys.

Jau nemažas skaičius naujų

Pagerbtosios seserys Ona Biežienė (k.) ir Emilija Eudeikienė (sėdi). 
Stovi (k.) Ch. L. Moterų klubo pirm. Genė Krajicek ir garbės pirm. 
Juzė Daužvardienė. Nuotr. St S

Winslow restorane, tuoj po 
pietų, buvo trumpas, bet pras
mingas minėjimas. Po himnų, 
kuriuos sugiedojo sol. Gen. 
Giedraitienė, sveikino atvyku
sias klubo pirm. Genė Krajicek. 
Pagrindinėje kalboje garbės 
pirmininkė Juzė Daužvardienė 
(dviem kalbom) palygino Lie
tuvą su kūdikio augimu. Pra
džioje, lyg pusalkanė, pakanka
mai neprižiūrėta, vėliau išaugu
si į gražią raudonskruostę, gel
tonplaukę, žydinčią mergaitę 
(nepriklausomybės metai), ku
riai įsibrovę atėjūnai uždėjo 
netinkantį rūbą, nudažė plau
kus raudonai ir dar šnekina, 
vaidindami įsimylėjėlius.

Buv. klubo pirm. Kristina 
Austin įteikė dovanėles dviem 
seserim, 45 m. išbuvusiom klu
bo narėm, “Gold Star” moti
nom (abiejų sūnūs žuvo kare) 
Onai Biežienei ir Emilijai Eudei- 
kienei.

Pabaigai Vitalija Ruibytė, bu
simoji šių metų Gintaro baliaus 
debiutante, padeklamavo su ta
lentingu įsijautimu B. Brazdžio
nio “Tremtinio maldą” lietuviš
kai ir H. Nagio “Laterna Ob- 
seura” angliškai.

Viešnių tarpe dalyvavo ir gar 
bės narė Bronė Kalvaitienė.

Visas gėles paaukojo Gužaus- 
kai iš savo gėlyno, kurio savi
ninkė Aldona Gužauskienė - 
Guest yra taipgi klubo narė.

Dovanėlės buvo nupirktos 
jūrų skautų Klaipėdos mugėje.

Minimas klubas kasmet remia 
Altą, Balfą, Lituanus ir įvairias 
organizacijas,. remdamasis sa
vo šūkiu: “Ne tai, ką gauni, 
bet ką duodi, sudaro gyvenimo 
prasmę!”

Išsiskirstant, ne vienai aidė- 
io mūsų iškilaus poeto žodžiai, 
Vitalijos jausmingai perduoti:

“Nuo amžių mūsų žemė ta, ir 
amžiais ji tebus čia

Gyva, pakėlus smūgius
viesulo žvarbaus”.

“Southtown Economist”, 
“Southwest News Herald” ir 
“Chicago Tribūne” aprašė klu
bo minėjimą ir įsidėjo iškilmės 
nuotraukas.

jų ateivių — lietuvių kovojo 
Korėjos kare ir dabar Vietna
me, tačiau Don Varno posto pa
galbiniame moterų vienete yra 
labai mažai tų šeimų narių.

Mes, lietuvės moterys, turė
tume suprasti šios organizaci
jos svarbią reikšmę ir, įsirašy- 
damos į ją, kartu vieningai ga
lėtume skleisti pavergtos Lie
tuvos vardą amerikiečių tarpe, 
tuo pačiu kovodamos prieš ko
munizmą.

Šios organizacijos šūkis yra: 
“Dievui ir tėvynei”; o tikslas 
— prisiminti karius ligoninėse, 
juos lankant ir suteikiant ne tik 
moralinę, bet ir materialinę pa
ramą jiems patiems bei jų šei
moms.

Šiems darbams vykdyti reika
linga lėšų, todėl rengiami įvai
rūs parengimai. Vienas tokių 
(kauliukų žaidimas — Bunco) 
bus kitą sekmadienį, kovo 17 
d., 3 v. p. p. Don Varno posto 
salėje, 6816 So. Western g-vėje.

A. P.
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