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Kertinė paraštė
TAUTINES KRYPTIES PRINCIPŲ 
KŪRYBOJE BEIEŠKANT

Atrodo, kiekviename žingsnyje davo savo kūrinluosna kai ką ir 
mūsų kūrėjas susiduria su univer
saliais kūrybos principais. Taip 
yra moksle, mene ir architektū
roje, jei jie pretenduoja į kūry
biškumą. Šie principai gan pa
prasti ir trumpai gaili būti išvar
dinti taip: .pradžioje eina kūri
nio koncepcija — idėja, ar įkvė
pimas, toliau seka tiksliai pritai
kinta forma, po to — kūrinio iš
pildymas, duodant jam magiją, 
taip sakant, kažką neapibrėžto, 
bet tai, kas veikia žiūrovą ir skai
tytoją.

Pagrinde, atrodo, telks yra uni
versalinis gero kūrinio procesas, 
iir čia yra jo pasisdkimo priežas
tys. Be jų, universaliai žiūrint, ir 
tautiška kūryba negaili būti iš
skirta, nepaisant, kad mūsuose 
nuolaidos gal dažnai padaromos, 
sakant, kad štai: kūrinys yra vi
dutinis, bet ką gi, juk jis taip lie
tuviškas, savas ir tautiškas.

Ieškant savo tautinio stiliaus 
(išsireiškimo būdo), tokių nuo
laidų esame dažnai padarę, vis ti
kėdami, kad iš “tautiškų” mė
ginimų gausos vieną dieną gims 
ar daigus .parodys ir mūsų tau
tiškos kūrybos principai, bus at
rastos pagrindinės linijos, lyg 
strėlės, rodančios ateities kartom, 
kur ir kaip reikėtų žengti. Bet lai
kas ėjo, mados ir stiliai gimdavo 
vis nauji, kas blogiausia, net ab- 
straktėjo, Ir taip, viskam kaita
liojantis, kažkodėl ir meninin
kas ir literatas lyg pasimetė. Jam 
prisidėjo dar ir išeiviškosios kū
rybos problemos, į kurias anks
čiau nekreipėme dėmesio.

Juk Lietuvoj atrodė, kad lietu
viška aplinka, .peizažas, lietuvio 
portrėtas plačiąja prasme ir tau
tos istorija yra pirmieji reikala
vimai tautiškai kūrybai ir pa
grindu jai. Bet tik išeivijoje, su
sidūrus ra kitokia aplinka, kitais 
žmonėmis ir kitų kraštų proble
momis ir specifikomis, kūrėjas at
sirado prieš dilemą: kaip ir ką 
daryti su jį kasdien supančia nau
ja aplinka? Pradžioj jis ta aplin
ka gal nesidomėjo, gyveno iš pri- 
siminimg, bet retkarčiais jau įves-

iš svetimos aplinkos. Ir taip pir
masis tautiškas reikalavimas, ta
po pageidavimu ir atsidūrė kri
tiškoj padėty: kurti iš atsimini
mų, kurie blėso, ar iš išeiviško- 
siios dabarties?

Buvo ir dar yra tokių, kurie 
kuria iš atminties, ignoruodami 
aplinką. Bet 'ar takia kūryba nėra 
kiek dirbtina. Pvz., aprašomas 
lietuvis, .gyvenantis lyg izoliaci
joj, lyg kažkokioj emigrantiškoj 
saloj, turintis vien lietuviškas idė
jas ir vien lietuviškus kontaktus, 
net netyčiom nesusiduriantis su 
vietiniais. Gal toks vaizdavimas 
buvo galimas dar pokario metais 
Vokietijoj. Bet ir išsisklaidę po 
plačius pasviečius, dar vis nepri
pažįstame, kad tokių padėčių be
veik nėra ir vis daugiau baimina
mės užsienietiškų personažų įl
ipimu mūsų scenon, paveiksluose 
nenorime matyti žmonių veidų ir 
svetimų peizažų.

Gal mažai kas tai žino, bet in
dividualus kūrėjas beveik kiekvie
name kūrybiniame išeivijos žings
nyje susiduria su tokiom ar pa
našiom problemom ir, norėda
mas būti atviresnis sau iir kūry
bai, jis nemažai su jom kovoja.

Kodėl? Jo problemos yra: lie
tuvybė, tema, aplinka, forma ir 
realus konfliktas. Jei aplinkos .te
ma jį kartais smarkiai paveikia 
ir jis ją vaizduoja, ar jis negal
voja, kiek ji gali būti surišta ir 

su lietuviškumu, su juo pačiu ir 
tautiečiais? Jei aplinkos vaizdai 
ir personažai jam knieti pavaiz
duoti, gal jis rūpinasi, kaip tarp 
jų įlieti ir saviškį ir gal Lietu
vą, bent prisiminimuose? O jei 
aplinkos vaizdavimui forma, ku
ri jam šiandien spontaniškai per
šasi, yra kiek naujoviška, mūsuo
se dar nevartota ir iš pirmojo 
žvilgsnio lyg “nelietuviška”, jis 
gal stengiasi ją kiek pakeisti? Ir 
ar tai gerai? Jis. prisitaiko, nes 
jaučia, kad jo žingsniai visuomet 
bus net tautiškumu pasverti.

Ar šitai jam nekenkia? Tik
riausiai kenkia.

Bet kodėl kūrėjas yra toks jaut-

ADOMO GALDIKO SPALVINĖ ODISĖJA
Dinamiškojo dailininko paminklinės bei reprezentacinės monografijos sulaukus

STASYS GOŠTAUTAS

Charlotte Willard, ADOMAS 
GALDIKAS, A OOLOR ODYSSEY 
(With an Essay by Waldemar 
George), New York, October Hou- 
se, 1973. (171 pi., 40 spalvotų ilius
tracijų, 94 fotografijos).
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Adomas Galdikas

Adomo Galdiko monografija, 
meniškai išleista, yra darbas trijų 
asmenų: 'Magdalenos Galdikienės, 
Aleksandros Kašubienės ir Tėv. 
Leonardo Andriekaus. Visa tech
nine ir menine dalimi rūpinosi 
dail. Kašubienė, be kurios pastan
gų šita monografija nebūtų išėju
si taip profesionaliai. Dar Galdi
kui gyvenant, dailininkas ne kar
tą svajojo apie jos išleidimą. Tad 
ši monografija yra kaip ir jo tes
tamentas — kūrybinis .palikimas 
meno pasauliui, vertingas jo ta
lento sukaupimas .į vieną veikalą, 
liudijantį lietuvio menininko kū
rybą tarptautinėj plotmėj.

Po didelių sunkumų surasti ati
tinkamą meno kritiką, Kašubie
nės dėka, buvo pakviesta Charlot- 
te Willard, Art in America bend
radarbė ir New York Post meno 
kritikė. Jos 22 puslapių tekstas yra 
gera pradžia dailininko kūrybai 
pažinti. Naudodama žurnalistinį 
- anekdotinį metodą, ji pristato 
dailininką, kaip gyvą žmogų, be
veik pasikalbėjimo formoj. Tur
tingas Galdiko gyvenimas čia pa
dalintas į tris dalis: jo gyvenimas 
Lietuvoje ir Vakarų Europoj, jo 
paskutinės dienos Amerikoj, ir 
trečioji, skirta jo kūrybai aptarti, 
yra pristatoma kaip vientisas ieš
kojimas spalvos, kaip vientisa 
evoliucija žmogaus, taip giliai įsi
gyvenusio į gamtą, kurioje jis tik 
ir tematė organišką spalvų virpė
jimą.

Chronologiškas dailininko gy
venimo pristatymas nėra gal la
bai ortodoksinis, bet dovanotinas, 
turint omeny knygos paskirtį ir 
tarptautinės .bibliografijos stoką. 
Galėčiau pridurti, kad tos galdi- 
kinės bibliografijos stokoja ir 
mūsų meno istorijografija. Nežiū
rint to, tikiu, kad ši monografija 
savo paskirtį, pilnai atliko.

Pasirodžius Galdiko monogra
fijai anglų kalba, pirmučiausia 
reikėtų paklausti: kodėl Galdiko, 
o ne Čiurlionio, ne Petravičiaus, 
Varno ar net Smuglevičiaus (pa
starojo monogtrafija praėjusiais 
metais .pasirodė Vilniuje lietuvių 
kalba}. Galima būtų atsakyti, i (be abejo, tos nespalvotos repro-

Nuotrauka Vytauto Maželio

kad nei Čiurlionis, nei Smuglevi
čius nėra mums čia lengvai .priei
nami, nors jų monografijų la
biausiai reikėtų. Antra vertus, iš 
visų mūsų emigracijos dailinin
kų Galdikas buvo ne tik mono
grafijos vertas, bet taip pat jo 
mirtis padarė tai būtinumu. Dar 
yra laiko Jonynui ir kitiems daili
ninkams arba savas paruošti pa
tiems ar sulaukti, kad tai pada
rytų kiti.

'Pirmą kąrtą turime tokios a- 
pimties mūsų dailininko mono
grafiją angliškai, iliustruotą 40- 
čia spalvotų iliustracijų ir apie 
šimtinė juodų ir baltų fotografijų

dukcijos mažai pagelbsti Galdiko 
spalvos odisėjai suprasti, bet fi
nansine prasme būtų buvę kitaip 
neįmanoma). Tokią monografiją 
jau galima rodyti greta kitų 20-to 
amžiaus meistrų. Ji turės padėti 
surasti tinkamą Galdiko vietą me
no istorijoj. Mano supratimu, tai 
ir yra didžiausias šios knygos 
nuopelnas. Kada apie žinomus 
dailininkus bibliografijos yra net 
per daug, šiuo laiku linkstama 
yra iškasti mažiau žinomus, ne
būtinai mažiau vertingus meno 
kūrėjus. Labai galimas dalykas, 
kad šita monografija bus tas ker
tinis akmuo tolimesnėms Galdiko 

I kūrybos studijoms.

Palyginus su Auginus mono
grafija, Galdiko atrodo kur kas 
kpklesnė, bet tuo pačiu daug 
kruopščiau paruošta, rimtesnė sa
vo turiniu ir profesionaliau api
pavidalinta. Tai nereiškia Au
gi aus knygos nuvertinimo, bet 
reikia pripažinti, kad ji buvo 
daug kur perdėta, penkartota ir 
be deramų proporcijų.

Neapsiėjo be vienaip ar ant
raip svarstytinų smulkmenų ir 
Galdiko monografija. Negaliu 
nutylėti poros 'kryptelėjimų, ku
rie lyg ir nenoromis bando da
ryti knygą pigia. Pradėkim nuo 
viršelio aplanko: “At the time 
'of bis death in 1969 in New

vienas 
kritikas

York he had become a prorni- 
nent figure in the cirde of his 
friends...” Kas čia taip jau nuo
stabu būti žymiam savo draugų 
tarpe. Kas tie draugai? Lietu
viai? Amerikiečiai? Ne 
skeptiškas New Yorko
turės nusišypsoti, paskaitęs tokį 
sakinį, kuris nieko nesako, nors 
ir daug buvo norėta, bet neiš
drįsta, pasakyti. Kodėl nepaminė
ti Lipschitzo, pas kurį Galdikas 
buvo ne vieną kartą? Taip pat 
nereikėjo gal pridėti prie Walde- 
mar George (kurio tekstas labai 
vykusiai subalansuoja dailininko 
pristatymą) “Great French cri- 
tic.” Kas jo nepažįsta, tai tam ir 
tas “Great” nieko nereikš, o kas jį 
žino, tai gerai nusimano, ko jisai 
vertas. Vieton to tuščio “Great” 
visai ne pro šalį būtų buvę duoti 
bent porą konkrečių žinių apie šį 
žymų meno kritiką, fanatišką 
frankomaną ir Paryžiaus Mo
kyklos meno istoriką. Dar viena 
pastaba, ta visa eilė laikraštinių 
atsiliepimų, kuriuos autorė integ
ravo į tekstą, gal būtų buvę ge
riau dėti į bibliografinę dalį ar 
į “footnotes”, nes jų svarba glū
di ne tiek jų turiny, kiek pačia
me fakte, kur ir kieno jie buvo at
spausdinti. Dabar susidaro įspū
dis lyg autorė nepasitiki savimi 
ar savo aprašomuoju dailinin
ku.

Knygos tekstas ne vien tik iš
ryškina Galdiko kūrybinį proce
są, bet bando aplamai žvelgti į 
lietuvių meną, kaip išsivysčiusį 
iš gamtos ir religijos. Nors ir 
kiekvienos tautos menas yra 
glaudžiai susirišęs su gamta ir 
religija, tik ta gamta ir jos su
pratimas, religija ir jos žmonių 
religingumas labai akivaizdžiai 
skiriasi. Ne kartą ir aš pats tvir
tinau, kad mūsų menas yra la
biau ilinkstąs į gamtą negu į 
žmogų- Tai labai aiškiai matyti 
kaip tik Galdiko kūryboj, kurią 
tiksliai Willard apibūdino kaip 
spalvos, ne žmogaus, odisėją. Iš 
tūkstančio Galdiko paveikslų gal 
vienas kitas turi žmogų, kur nors 
paslėptą medžių paunksmėje. 
Bet Galdikas anaiptol nėra mū
suose toks vienintelis. Ir Čiurlio
nis, procentais skaičiuojant, skiria 
daugiau savo dailės gamtai negu 
žmogui (o ką jau kalbėti 
muziką!).

Toje Galdiko biografijoje, 
riai autorė skiria beveik 16 
lapių, kartais atrodo, jog buvo 
daugiau stengiamasi įtikti skai-
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rus, pasakys nevienas., Ar nėra 
jam jr išeivijoj akstino ir tokių 
■didelių, net aktualių tautinių, net 
■patriotinių temų? Jų yra, jų net 
nemaža buvo ir dar bus rąžytą 
ir tapyta partizanine teima, turi
me. tėvynėje religinio persekioji
mo, nerimo, Kalantos, Simo ir 
kitų temas. Bet kūrybinė proble
ma —tautiškoji —.liks visuomet 
su mumis. Ir ji yra, žinant, kad 
ne tautinė tema apspendžia kū

rinio gerumą ir pasisekimą, bet 
jo koncepcija, forma ir sponta
niškumas, kuris ateina į galvą 
neraginamas, dažniausiai iš kas
dienos, iš gyvenamos aplinkas.

Šioms problemoms spręsti netu
rėjome iir dar neturime, ypač iš
eivijai pritaikytos, kažkokios lyg 
“tautinės kūrybos teoretikų” gru
pės, labai jau specialios grupės, ku 
ri, gerai žinodama kūrėjo čia ma

tytų ir nurodytų idealias gaires 
tautinės kūrybos posūkiams, ku
rie keičiasi, kaip matėme, ir dar 
keisis. Ginčai tarp atskirų kūrė
jų kritikų, ir kūrėjų, ir filosofų 
yra geras dalykas, bet jie proble
mas sunkiai išspręs 'ir visuome
nės reakcijos tautiškai gerų kūri
nių neišspaus. Apie tai reiktų ge
rai pagalvoti ir gerus pasiūlymus 
paskelbti. ‘Pasiūlymus, kurie dau-

nėtas ir kitas problemas, numa-giau supranta menininką-kūrėją,

negu duodantys patarimus, dik
tuojantys ir nurodantys. Tik kū
rybiškai kalbėdami už tautišku
mą, matysime, kaip sunku vis 
dėlto nusigręžti nuo tautiškumo, 
'kaip sunku nuo jo pabėgti.

“Aš vis dėlto liksiu rasų; ma
no minčių sistema yra rusiška”, 
galvojo nusivylęs Nabokovo he
rojus “Glory” romane, kai, atva
žiavęs į Angliją ir žinodamas net

vietinę kalbą, Jisai nepagaudavo 
jos niuansų ir vis pykdavo, kad 
visų yra laikomas rusu ir kalba
ma su juo tik apie Rusiją.

Gal ir mes, kas žino, panašiai 
spirdamiesi ir stengdamiesi prisi
taikinti prie aplinkos ir kalbėda
mi “už” ir “prieš” galimybes tų 
tautiškų apraiškų savo kūryboje, 
atrasime gal ką ir labai nesiti
kėto. P. Min,
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Adomas Galdikas Peizažas (Nuotr. V. Maželio)

Audringa Adomo Galdiko spalvine odisėja
(Atkelta iš 1 psl.)

tyloj ui lietuviui pegu objektyviai 
pristatyti spalvingą Galdiko as
menybę. Kartais tik. vienas būd
vardis ar mažas epizodas prime
na “parapijinį” atspalvį, kuris 
savotiškai sugadina visa puslapį. 
Tačiau aplamai autorės Galdiko 
gyvenimo ir asmenybės aprąšy- 
mas yra pakankamai tikslus, rim
tas iir nuoširdus. Kadangi pati 
autorė dailininko asmeniškai ne
pažinojo, tai naudoja anekdotus 
ir prisiminimus, kiurių parinki
mas tačiau diskutuotinas. Pvz. 
Urbaitytės ar Gedvilienės pasa
kojimai skamba banaliai ir be 
prasmės. Yra tačiau momentų,

kr-

Manigirdo Motekaičio koncertui artėjant
Pokalbis su pianistu

Išeivijos muzikinį gyvenimą ir 
pokalbius muzikinėmis temomis 
dominuoja opera ir solistai. Cho
rų ir kamerinės muzikos koncer
tai yra gana retas atvejis. O 
tam tikro platesnio užgriebimo 
ir platesnio balanso labai reikią 
ir labai jo pasigendame. Todėl 
yra ko džiaugtis, kai nugirsta
ma, jog bus geros programos ir 
žinomo pianisto koncertas — re
ta, bet labai brangintina mūsų 
muzikinio gyvenimo naujiena.

O štai dabar kaip tik ir esame 
tokio įvykio kone išvakarėse: 
sausio 20 d., kitą sekmadienį, 3 
vaL popiet Jaunimo centro di
džiojoje salėje įvyks pianisto 
Manigirdo Motekaičio koncertas. 
Jo proga, kaip paprastai, kyla 
visa eilė klausimų, į kuriuos at
sakymų ieškome, prakalbindami 
čia patį pianistą.

— Kiek maždaug laiko už
trunka pasiruošti piano rečita
liui, sakysim, tokios apimties, 
kokį girdėsime sausio 20 d. Jau
nimo centre, Chicagoje.

— Galima paruošti visiškai 
naujų kūrinių rečitalį per metus 
sukaupto darbo.

— Esate vienas iš retų dar 
girdimų mūsų pianistų. Artė
jant vėl šviežiai parengtam Jū
sų rečitaliui, įdomu būtų sužino
ti, kas ir kurie motyvai lėmė, 
kad savo muzikinėse studijose 
pasirinkote ne ką kitą, o pianą?

— Nuo pat vaikystės, kiek 
tik atsimenu, Lietuvoje ir DP 
gyvenime vis bute turėdavome 
pianiną. Pas mus nuolat vykda
vo įvairios repeticijos, ir aš vis 
domėjausi, kaip pianistai jose 
akompanuodavo. Tuo laiku pra
dėjau ir aš pats pianino pamo
kas, kurių jau niekados neper
traukiau.

— Muzikos bičiuliai jau iš 
anksto norėtų žinoti šiemetinio 
Jūsų koncerto programą.. Kurių 
kompozitorių ir kurie kūriniai 
bus atliekami?

— Šiam koncertui pasirinkau 
dvi klasikines Mozarto ir Beet- 
hoveno sonatas; lietuvių kompo
zitorių Jakubėno, Gudauskienės, 
Kačinsko ir Gruodžio įvairių sti
lių kūrinius; Liszto, Debussy ir 
Rachmaninovo po vieną etiudą; 
vieną Chopino Noktiurną ir 
Brahms — Paganini variacijas.

— Kodėl šiuos kompozitorius 
ir jų kūrinius pasirinkote? Ar 
tai lėmė jūsų asmeniškas širdies 
linkimas, ar čia turėjote minty 
ir publiką, jos muzikinį imlumą 
bei nuotaikas?

— Noriu, kad programa būtų 
įvairi. Man tie kūriniai labai pa
tinka, ir manau, kad jie labai 
patiks publikai.

— Paprastai piano koncertuo
se esame įpratę girdėti kompozi
torius, kurie didžiausia dalimi 
priklauso jau praeičiai. Sakykit, 
ar šių dienų kompozitoriai nusi
grįžo nuo pianino, ar jų kūriniai 
tokie menki, kad neverti groti?

— Praeities piano ir kiti mu
zikos kūriniai, kuriuos dar ir da
bar girdime, yra gyvi iki šiol dėl 
jų grožio, išraiškos ir meistriš
kumo. Jie buvo populiarūs jau 
savo laiku. Dabarties muzikai ir 
didelė publikos dalis juos pažįs
ta ir mėgsta. Dabartyje fortepi
jono muzikos sukuriama labai 
daug ir daug įvairesnės, negu 
praeityje. Bet dabartis turi du 
dalykus, kurie kūrybą veikia 
neigiamai — tai begalinė laisvė 
ir išsiblaškymas. Didelė laisvė 
duoda daug progos kompozito-

kuriais autorė pagauna tai, kas 
prasminga dailininko asmenybei 
išryškinti. Geras pavyzdys čia 
yra Tėv. Andriekaus prisimi
nimai (28 ipsl.), kurie atitinka 
tiesą, liečiant Galdiko meno pro
cesą. Kaip ir kiekvienas meninin
kas, Galdikas kartais “iškankin
davo” savo paveikslus iki jų su
naikinimo, ir nemaža eilė jo dar
bų buvo slepiami iki pat daili- 
niiriko mirties.

Noriu čia tik stabtelėti prie 
svarbiausios teksto dalies, pava
dintos “Transfiguration”. Tie 
pirmi puslapiai (30-31 psl.) yra 
geriausiai Galdiką apibūdinan
tieji. Autorė, atsipalaidavus niuo

ljiografijos, jaučiasi čia tikresne 
ir eina tiesiai prie kritiškos ana
lizės. Autorė pasiteisina, kad bio
grafija yra tik savotiška aprašo
mo meno žaliava. Ji ypač iške
lia įgamtos svarbą Galdiko tapy
boj ir 'pabrėžia tai, kas gal jau 
mums skamba kaip “klišė”, bū
tent tą panteistinį lietuvių pago
niškos religijos principą.

Gan poetiškai autorė aprašo 
Galdiko pasikalbėjimus su gam
ta ir bando parodyti jo evoliuci
ją nuo paprasto peizažo iki to, 
ką kritikė vadina “abstrakčia ta
pyba”. Ar Galdikas yra tikrai ab
straktus ar ne, būtų nesibaigian
ti akademinė diskusija. Mano

supratimu, ir abstrakčiausi Gal
diko paveikslai yra pagristi gam
ta, net nesvarbu, jog paskuti
niam savo “abstrakčiam” perio
de jis tą įgamtą ėmė iš televizijos.

Kritikė bando prastumti Gal
diką kaip savarankišką abstrak

Manigirdas Motekaitis
(Lie. foto archyvas)

riui pasimesti ne visada sėkmin
guose bandymuose ir ieškoji
muose. O modemiško gyvenimo 
išsiblaškymai trukdo kūrėjui su
sikaupti. Taip atsiranda daug 
kūrybos, kuri ne tokia gera, 
kaip praeities. Žinoma, tik atei
tis aiškiausiai parodys, kurie da
barties kūriniai išsilaikys ir taps 
gyvais jau praeities kūriniais.

— Aplamai, kurie lietuviai ir 
kitataučiai kompozitoriai yra 
Jūsų “meilė” ir kodėl?

i

•— Aš gėriuosi kiekvienu ver
tingu lietuvio ar kitataučio komr 
pozitoriaus kūriniu. Kiekvienas 
atskiras kūrinys žavi kokiu nors 
požiūriu — tai melodija, tai har
monija, forma, išraiška, nuotai
ka ar kuo kitu. Įvairūs kompo
zitoriai pabrėžia kai kuriuos iš 
šių dalykų, į kitus kreipia ma
žiau dėmesio. Tad ir “meilių”

Adomas Galdikas paukščių karalijoj ankstybų žiemų. Nuotr. V. Maželio

tarp kompozitorių turiu labai 
daug.

— Be abejo, Jūs sekate, kas 
nau jo pianui yra sukuriama mū
sų kompozitorių išeivijoje ir tė
vynėje. Sakykit, ar čia yra kuo 
pasidžiaugti ir kodėl?

— Sekant išeivijos ir tėvynės 
naują fortepijono muzikos kū
rybą, atrodo, kad kompozitoriai 
kuria gausiai, ir jų darbo vai
siais negalima nesidžiaugti.

ŠIMTAS METŲ NUO GIMIMO 
JAV LIETUVIŲ POETO

'Brandžiame amžiuje, sulaukęs 
76 m. amžiaus Bostone 1952 m. 
ikavo mėnesio 1 d. mirė publicis
tas, rašytojas prel. Kazimieras 
Urbonavičius. Buvo gimęs 1874 
m. sausio 14 d., taigi — prieš 100 
metų. Taurus lietuvis, nuoširdus 
patriotas, produ/ktyvus plunksnos 
žmogus.

Jau Seinų seminarijoje priklau
sė slaptam lietuvių klierikų būre
liui, leidusiam slaptą laikraštu
ką “Knapt”, būrelis turėjo slaptą 
Tilžėje leidžiamų knygų bibliote
kėlę. Kunigu įšventintas 1897 m. 
Žandarų tardomas, persikėlė į 
JAV. Klebonavo Mt. Carmely, 
Lovvelly, Brakcton, Bostone, Nor- 
woode. Darbavosi, kad Lietuva 
būtų pripažinta de jure. Įsteigė 
sekmadienio ir vasaros mokyklas, 
kurias lankė per 1000 vaikų. Jo 
globoje įvyko 1 Lietuvos vyčių sei
mas. Kurį laiką dėstė literatūrą 
Marianapolio kolegijoje, redagavo 
Studentų Žodį.

Jo rašto darbai pradėti spaus
dinti Varpo priede, Ūkininke 18- 
92 m. Rašė Vienybėje, Žvaigždė
je, Drauge, Moksleivy, Tautos 
Ryte, Moterų Dirvoje, Šv. Kazi
miero Aiduose, Amerikoje, Vyty
je, Darbininke, kurio redaktoriu
mi yra buvęs 21 m. Buvo vienas 
iš pirmaujančių ano meto lietuvių 
publicistų. Yra išėję visa eilė pro
zos, poezijos, religinių leidinių. 

taus ekspresionizmo atstovą. De
ja, jai nepavyksta šimtu procen
tų to įrodfyti, nei aš tikiu, kad 
tai būtų įmanoma.

Taipgi nelaikau Galdiko svar
biausiu periodu to, kurį ypač

Lietuvių moksleivių pamaldose 
buvo mėgiama giedoti jo sukurtą 
“Prie Tavo altoriaus”. Vertė M. 
Tvvaino, Dickenso veikalus. Buvo 
daugelio seimų paskaitininkas, 
lietuviškų organizacijų veikėjas. 
Vytauto Didžiojo universitetas, į- 
vertindamas jo nuopelnus kultū
rinėje srityje, suteikė jam garbės 
daktaro laipsnį, o Lietuvos vy
riausybė apdovanojo Gedimino 
III laipsnio ordinu.

MUZIKAS ANT. MAKACINAS

Dvidešimties metų sukaktis nuo 
mirties — proga prisiminti muzi
ką Antaną Makačiną, amžinybėin 
nuėjusį 1954 m. sausio 14 d. Vil
niuje, teturintį tik 52 m. amžiaus. 
Naujalio mokinys, talentingas 
muzikas. Nuo 1932 m. vadovavo 
stud. ateitininkų chorui Kaune. 
Prisidėjo organizuojant V. Kudir
kos simfoninį orkestrą. Dirigavi
mą ir kompoziciją studijavo Vie
nos muzikos akademijoje. Reda
gavo ir leido žurnalą “Mūsų me
nas”. Nuo 1937 m. vadovavo 
Darbo rūmų chorui Kaune, lan
kėsi su gastrolėmis Lietuvos mies
tuose ir Rygoje. Darbininkų šven
tės proga 1938 m. dirigavo jung
tinį (700 dainininkų) chorą. 
Bendradarbiavo Naujojoje Romu
voje, XX Amžiuje, dirbo chorų 
dirigentu ir muzikos mokytoju 
Panevėžyje ir Kaune.

DR, VU BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West «3r<l Street 
Kampas 62-čloe U California 

Plrmad., antrad., ketvirtad., nuo
- 6 iki 7:10 vai. vakaro

šeštad. nuo 1 lkl 1:10 vaL 
Trečlad. lr penktad. uždaryta. 

Ofiso telef. 476-4042
Rezid. tol. VVAlbrook 5-3048.

DR. REGINALD CIENKUS
TEL. — 788-3280

GYDYTOJAS CHIROPRAKTIKAS 
6230 W. Cermak Rd., Berwyn, I1L 
Plrmad., Antrad., Ketv. ir Penktad. 
t vai. ryto iki 12 vai. dieną lr nuo 

2 vai. popiet iki 8 vaL vakaro.
Šeštadieniais 8:10-12 vai. dieną 

Enirrgency tel. — 788 - 3881

aukštai iškelia Willard, nors ir 
neneigiu, ikad jame yra iir labai 
stiprių darbų. Dailininko kūry
bingiausias laikotarpis, kaip ir 
daugelio kitų mūsų išeivijos dai
lininkų, buvo (pokarinis Freiibur- 
go “aukso amžius”, kuris pas 
Galdiką dar tęsėsi dešimt metų 
ipo atvykimo į Nevv Yorką. Yra 
taipgi įdomu, kad ipo 60-tų metų, 
kai Galdikas persikėlė į savo 
nuosavus namus ir nusipirko 
spalvotą televiziją, jo gamta įga
vo cheminį charakterį, ir daili
ninkas pradėjo savo paskutinio 
dešimtmečio ieškojimą, pagau
tas elektroninės spalvos. Čia yra

PK 8-8229

DR. ANNA BALIUNAS
2858 West 63rd Street

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES Lh 
GERKLES LIGOS

Valandos pagal suBiLaruuą

DR. K. G. BALUKAS 
DR. FANG C. LU

Akušerija ir moterų Ilgos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

8007 W. 83 PL, Justice, H., 599-0500 
Priima ligonius pagal susitarlma, 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
TeL — 695-0533

FOX VAI.LIIY MŲDICAL CENTER 
860 Summit street

Route 58 — Eigin Illinois

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 We»t 71st Street 

Vai. pirm. ketv. 1 liti 7 popiet, 
šntrad., penkt.. 1-6 treč. lr šešt. tik 
•usltarus.
Dr. Ant. Rudolko kabinetą peršmB

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 West 51st Street 
TEL. GR 6-2400

VaJ. pagal susitarimų.: plrmad. lr 
ketv. 1—4 lr 7—9; antrad. lr penk- 
tad. 10—4, šeštad. 10—S vaL

Ofs. tel. 735-4477 Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

Specialybė — Nervų lr
Emocinės Eigos 

ORMITORD MEDICAL BUILDING 
6419 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą
Rezid. Tet — GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURBIJA
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susltarinu). Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

TeL — BE 3-5893
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė Akių Ligos 

8907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso telef. PR 8-2220
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

j o k a A
VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street

Plrmad., antrad., ketvlrtad. lr penkt 
nuo 12 Lkl 3 vai. Ir nuo 6 iki 8 

vai. vak., šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 VVest 63rd Street

VaL: kasrlen nuo 1—4 p. p. lr 
8 iki 8 vai. Trečlad. lr šeštad. uždaryta

DR. K. A. V. JUČAS
Board Eligible 

American Board of Dermatology 
SPECIALYBE ODOS LIGOS 

IR CHIRURGIJA 
6324 North Milvvaukee Avenue

TeL 763-3310 266-8668
Visi telefonai 652-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero 

VaL kaarlen 10.12 lr 4-7 Trečiad. 11 
šeštad. tik susitarus.

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4158 
DR. P. KISIELIUS 

gydytojas ir chirurgas 
1443 So. 50th Avenue, Cicero

Kasdien 1-8 vai. lr 6-8 vai. vak
Išskyrus trečiadienius 

šeštadieniais 12 lkl 4 vai. popiet

Perskaitę "Draugę", duokite jį kitiems. .

mano hipotezė, 'kurią aš seniai 
bandau .išspręsti ir apie kurią 
kalba Wiiillard savo rašto dalyje, 
pavadintoj Transfigū,racija. Rei
kia pripažinti, kad Willard ban
dymas pristatyti organiškai šitą 
periodą, kurį galima sekti parale
liai su (iliustracijom, nėra visiš
kai įtikinantis, bet įdomius.

Kai kurių Iliustracijų paaiški
nimai yra poetiškas bandymas 
Žodžiu pasakyti tą 'paslaptį, kuri 
glūdi 'dailininko spalvų simfoni
joj. Tai yra drąsus, bet beveik 
neįmanomas sapnas.
Wellesley, 1973 m. gruodžio 15 d.

Tel. REliance 5-1811
OR. WALTER J. KIRSTUM 

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 We»t 59tb Street
VaL: pirmad.. antrad., ketvirtad ir 
penktad nuo 12-4 vai., p p 6-8 
vai. vak šeštad. 12 2 vai p p. o 
trečiad uždaryta

DR. HINAKRflUCEL 
KRIAUČELION AITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6182 So. Kedzie Avenue

Tel. VVA 5-2670, neatsiliepus skam
binu 4471-0225. Valandoa pagal anai 
tarimą.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALIST® 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestera Avenue
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 
1 v popiet. Trečlad. lr šeštad. nuo 

10 v. ryto iki 1 v. popiet 
Ofiso telef. RE 7-1168

Rezid. telef. — 238-2213

Ofiso HE 4.1818. Rez. PR 3-3801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS IJGO8 
2454 VVest 71st Street

(71-oa ir Campbell Avė. kampas)

Laikinai ofisas 
uždarytas

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai

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

“contact lenses”.
VaL pagal susitarlma. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketvirtad. nuo 5-7 vakare 

Ofiso teL 776-2880; rai. 448-5548

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

Ofiso tel. RE 5-4410
Rezid. GR 6-0617

Valandos: pirm, ir ketv. nuo 1 vaL 
Iki 8 vai. p. p. lr nuo 7 lkl 8 v. vak. 
antr. lr penkt. nuo 1-8 vai. p. p. 

lr vakarais pagal susitarimą.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2652 VV. 50th St

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

penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 lkl 3 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Ofiso tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6106

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 Went 71st Street
VaL: pirm., antrad., ketv., Ir penktad. 
2-4 lr 6-8. Treč. ir šeštad. uždaryta.

Tel. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6648 South Albany Avenue 

VaL: Pirmad. 6-8 p. p. antrad. 
2-6 p. p. penktad. lr šeštad. 2-4 p. p. 
Kitom dienom tik skubiu reikalu, 
susitarus.

TeL Ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 West 71st Street
Valandos: 1—6 vaL popiet 

Treč. tr šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Ofiso tol. 767-2141; namą 636-4850
Vai.: pirm. antr. ketv. 2—5 ir 6—3. 
penktad. 2—6. Šešt pagal ausltarim*.
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Pagrėbstai

Išsinešiau varnos 
karkimą
B. KAZIMIERAITIS

Kai kurie mūsų poetai mėgs
ta skųstis (ar gal didžiuotis), kad 
jie nelabai ką išsinešė, patrauk
dami j svetimus kraštus. Gal 
viksvos Šiužėjimą, gal vėjo švil
pimą, gal mėnulio pilnaties ar 
tik delčios atvaizdą. Ką gi, ne
daug, tačiau ką tu čia, žmogau, 
iš viso galėjai išsinešti, žygiuoda
mas su kuprine ar maišeliu! Ge
rai ir tiek.

Jei poetai vis dėlto šį tą įdo
mesnio išsinešė, vieną kitą atsi
minimų romantikos saują, tai 
nepoetams išėjo blogiau. Jei jų 
maišelyje ir kvepėjo koks kilogra
mas pro kadugio dūmus praėju
sių rūkytų lašinių, tai jo seniai 
nebėr. Jis padėjo apsiginti nuo 
bado, ir jeigu šiek tiek ano kvapo 
dar turėjo taukuota maišelio dė
mė, tai šiandien ir tas maišelis 
jau užmirštas, padujomis nuėjęs, 
nes kas gi, peršokęs į patogesnį 
gyvenimą, besivozos tau metai iš 
metų su tokiais niekingais sku
durėliais!

Nesu poetas, bet čia, pasidi
džiavimu pūsdamasis, noriu pri
sipažinti, kad ir aš vis dėlto šį tą 
išsinešiau. Pavyzdžiui, varnos 
karkimą. Taip, taip, šitos pilkos, 
kurią savo metu yra mėgęs savo 
eilėraščiuose pagarbinti Kazys 
Boruta, tą klykiančią varną ant 
juodo dangaus.

O gal aš čia ir negerai kalbu 
apie tas varnas, teisybę, bet ne iš 
tos pusės, ne taip kaip teismuose, 
kur, sako, reikia sakyti tiesą ir tik 
tiesą? Gal turėčiau sakyti ne: iš
sinešiau varnos karkimą, bet: var
na man atnešė savo karkimą?

Žiūrėkit, kaip buvo (juk taip 
pradeda visi žinianešiai!). O bu
vo taip. Gyvendamas didmies
čiuose, kažin kadžios bebuvau 
girdėjęs varnos balsą. K. Boruta, 
matyt, Marijampolės ar Kauno 
varnoms atidavė pagarbą savo 
poezijoje. O mano tuose sveti
muose didmiesčiuose ilgus metus 
varnos nė kartą per metus nepa
siskardendavo. Jau mano atsimi

nimuose ir jų balsas per ilga vi
siškai išblėso. Ir staiga, gal prieš 
trejetą metų, kar kar kar! Varna! 
Ir vėl: kar kar kar! Taip, kaip 
ir Lietuvoje.

Dabar jos pasisuka mano ra
jone jau, tur būt, kas rytą, o ir 
vidudienį jų netrūksta, ir jos sau 
kar kar kar. Aną vasarą išėjome 
kartą labiau į nuošalę ir ten gir
dime — medynuose (terminas, 
tur būt, Petronėlės Orintaitės) 
visas varnų susirinkimas ar net 
visuotinis suvažiavimas! Kad jos 
ten rėkia, kad draskosi, karksi, ir 
atrodo, kad iš tiesų arba nepasi
dalija, kurios turi teisę įeiti į val
dybą ar tarybą, arba sprendžia 
pačius opiausius dienos klausi
mus, pavyzdžiui, kur galima lėk
ti ir kaukšėti, o kur ne. Tada ir 
pagalvojau: taip kaip mes, saky
sim, bendradarbiavimo klausi
mu. Trumparegystė neleido 
man iš tolo patogiau įsižiūrėti, 
bet sakyčiau, kad kai kurios jau 
buvo pradėjusios ir į kuodus vie
na kitai kibti. Plytgaliais jos, ži
noma, dar nemoka naudotis kaip 
argumentu, tik snapą ir nagus 
gali paleisti valion.

Dabar jau pripratau prie jų 
karksėjimo. Net pradėjau savo te
orijas sudarinėti, kurios, deja, 
neatlaikė kritikos. Klausaus, o 
jos: kar kar kar, pabuvusios ir 
vėl: kar kar kar, vis taip po tris 
kartus ir tik labai retais atvejais 
dar prideda ketvirtą kar. Sakau, 
štai, ir varnos žino, kad lietu
viams trys yra vienas iš tų, kaip 
sakom, simbolinių skaičių! Arba, 
sakau, lietuviai bus nusiklausę 
varnų karksėjimo ir pradėję bran
ginti tris (kaip ir aname priežo
dyje: trys devyni, du mažučiai).

Tačiau šįryt mano teorijas pa
čios varnos sumalė į miltus. 
Klausausi: kar kar du kartus, 
paskui šešis ir vėl šešis. Ė, sakau, 
nepataikiau! Žinoma, aš dar lyg 
ir norėčiau pateisinti save ir savo 

į teorijas ir pakaltinti varnas arba 
| ir jas pateisinti, kad nukrypsta

Adomas Galdikas Miškinis švilpiniuoja (Nuotr. V. Maželio)

per toli į šalį nuo kasdieninio 
karkimo. Sakau, gal jas kas nors 
išgąsdino, gal vaikai paklydo, tai, 
panikos apimtos, šitaip ir šūkauja 
be tvarkos, kad tie mažyliai vi
sai neprapultų.

Kiek tiesos yra tuose mano 
spėliojimuose, kas gi pasakys! Di
dysis lietuviškų paukščių žinovas 
prof. Tadas Ivanauskas jau mi
ręs ir nepadės man tų vamiškų 
mįslių išspręsti. Bet tegu mano te
orijos ir būtų sugriuvusios, var
nos vis tiek skraido ties didmies
čiu, ir jeigu ne aš atsinešiau jų 
karkimą, tai bent jos man atne
šė tą savo kar kar kar.

PILIAROŽĖS, KURIAS 
SUDOROJA VĖJAS

O ką gi aš dar išsinešiau?
O, šį tą išsinešiau! Štai išsine

šiau tokį atsiminimą, žinoma, ne 
tokį gal švelnų ar graudų, kaip 
poetų. Gimtosios trobos pašalėje, 
prie gryčios kampo, visada vasa
ra po vasaros išsistiebdavo ir pra
žysdavo rožytės, vis šiokių ir kito
kių spalvų. Kokios rožytės? Na, 
rožytės, ir gana, kitokio vardo ir 
nežinojau. Tikruosius vardus išsi
aiškinau tiktai tada, kai ir mes, 
anų atsiminimų įtakoje, pradėjo
me sau sakyti: pasisodinkime! 
Taip sakėme, žinoma, kai jau tu
rėjome vietos, kur sodinti. O tos 
mano gimtųjų namų rožytės, 
kaip žodynai rašo, pasirodo, pi
liarožėmis ir dedešvomis vadina

mos! Tik tada, pasklaidęs žody
ną, aš atsiminiau Pulgio Andriu
šio poemas, kuriose veikėjauja ir 
šitie kvietkeliai.

Dabar jau kasmet norime tų 
piliarožių ar dedešvų turėti. Tai 
pasodinome vienus metus, bet iš
augo tokios nupypusios, kad nė 
žmogui kaip pasakyti, o ir tos pa
čios — pasisuko vėjas staigus, ir 
triokšt keberiokšt. Ai, tas vėjas, 
tegu jį bala... Jis toks čia moky
tas, kad tik pasisuks, ir ko nors 
nebėr. Stogus jis nuneša, ir tai 
jau, žinoma, įvykis, bet, štai, ir 
mūsų dedešvas nulaužo, arba pi
liarožes.

Vėjas, žinoma, vėjas ir yra, ir 
jam nepasakysi, kada pradėti, o 
kada sustoti. Ana, Kaziui Bin
kiui ką jis pridarė, ir, atrodo, dar 
lietuviškas vėjas, kuris galėtų ir 
santūresnis būti, ne toks vėjavai
kiškas. O jis K. Binkio poezijoje 
ne tik prunkščia Baltijoje, gaudo 
kieme gaidį, bet ir tokį vis dėlto 
nemažą gyvulėlį-katiną į padan
ges nutratina! Tai ką jam reiš
kia mūsų piliarožės! Niekai. Šūs
telėjo, trekšt, ir baigta.

O mums gaila. Tos piliarožės- 
dedešvos, jeigu viename patvory
je išnyksta (matyt, joms žemė kai 
kur nepatinka), labiau sukero ja 
kitur, ir mes džiaugiamės.Lapai 
dideli, stiebai aukšti, ir kai sužys
ta, tai aukštyn, pamažu aukštyn 
tie žiedeliai, kol pačiame viršuje 
paskutinis prieš saulę pasižarsto 
ir užgęsta.

Šįmet, rodos, jau o-ho-ho kaip 
sužėlė ir išsistiebė. Sakom, bus. 
Kai jau sužydės... Bet naktį paki
lo vėjas, ir mūsų dedešvos visu 
ilgiu išsitiesė žemėje.

Matyt, mano tėvų namuose 
jos turėdavo geresnę užuovėją.

SIMTAŽIEDIS DAGILIS
Nei sėjom, nei sodinom, o pats 

užaugo, kaip anos lelijos. Išdy
go ir išaugo darželyje dagys, ku
ri mes, aukštaičiai, dagiliu vadi
name, gal dėl to, kad labiau į 
šiaurę ten yra žmonių, kurie Da
gio pavardę nešioja. Tai nebesu- 
maišome augalo su žmogum, net 
ir nematydami žinom, su kuo ga
lima pasikalbėti, o kas yra pajė
gus tau įdurti. Tokių dagių ir 
pats pažinojau ir juos atsimenu.

Pažinojau ir dagilių. Artimos 
buvo tos pažintys, nors ir nema
lonios. Išeik basas į galvijų plikai 
nugraužtas apylinkių ganyklas, 
tai dažnas žingsnis būna toks, 
kad pastatai koją ant vos iš že
mės išlindusio dagilio, kuris neži
no jokio pasigailėjimo — duria 
kaip ylomis, nors ir ne taip gi
liai. Nei tu jo atsiprašysi, nei at
silenksi, ypač jei reikia paskubėti 
ir žirgloti po tiesumu.

Dirželyje išdygusį galėjome iš
rauti, ir ką jis mums! Bet, sako
me, tegu pasiautėja. Vienas ką gi 
jis mums padarys? Basi dabar ne- 
vaikščiojam, tai neužmoklinsim 
ant jo. Be to, jis didelis, tai ne

Leonardas Žitkevičius

APSIEINA ASMENYBĖS 
IR BE MANO PRAKILNYBĖS

Kad jį bala, koks rimtas balius: 
Daužyt pradėjom stiklines!
O aš centre, kaip koks karalius! 
Neapsieitų be manęs!

Bet valanda jau ta ateina.: 
Už pažastų mane išneš.
O jie sau traukia rimtą dainą 
Ir apsieina be manęs.

ZIPERIO AMŽIUS

Ziperio amžius pakelia pirštą 
lr paspaudžia mygtuką.
Batus ir žmones jis taip suka. 
Pakelia pirštą ir ziperiu virsta.

Ziperio amžius — taurus liberalas. 
Visiems jis laisves dalina,
Nuo Berlyno atplėšęs Berlyną. 
Ziperio amžius — taikos idealas.

Ziperio amžius teisėtai širsta, 
Kad sagos konservatyvios baisiai. 
Nei jos miršta, nei ziperiais virsta, 
Lyg jo kilnūs darbai būt bevaisiai.

TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS

Žibėjo ten žvaigždės,
It mergiščios akys.
Kodėl taip žibėjo!

Negali žibėti
Nei žvaigždės, nei akys
Be jaujos tamsos.

PAVERGTAS BERŽAS

Ar supras miškai palmėti,
Kad įaugo jis į šalį,
Kurioje laisvai negali
Nei žaliuoti, nei šlamėti!

ŽYMĖ

Ar mes lietuviais esam gimę 
Naujų laikų narve!
Bet aš turiu tą brangią žymę, 
Brangesnę už save,
Kuri išliks ir suminta
Su Kudirka ir Kalanta.

anie, ganyklose galvijų numin
džioti. Davėm jam valią.

Davėm, ir jis parodė, ką galt 
Priskaičiau jo žiedų arti šimto, 
susimaišiau ir pasitraukiau. Žy
dėk sau, sakau. Ir jis žydėjo iki 
rudens.

SAULĖGRĄŽOS, ARBA 
SIEMICKOS

Saulėgrąža, tur būt, nėra tau
tinis lietuvių augalas. Daugiau 
Ukrainos lygumomis kvepia.

(Nukelta į 4 pusi)
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Sene su žaliuoju kibiriuku
Apsakymas

I. Meras

Ji pamžu, kaip visada, priėjo prie kriauk
lės ir įstatė į ją mažą kibiriuką, o po to atsuko 
čiaupą, ir ėmė bėgti iš jo vanduo. Bėgo jis 
plona čiurkšle, o senė kantriai stovėjo greta 
ir laukė, kol kibiriukas prisipildys. Ji galėjo 
taip stovėti ir laukti, nes niekas jos neskubi
no, o jai smagu buvo klausytis vienodo van
dens čiurlenimo. Laiko ji turėjo ligi valios, 
o čia, virtuvėlėje, ir nuo karščio galėjo leng
viau apsiginti. Kartas nuo karto ji sausais kau
lėtais pirštais lietė vėsią vandens čiurkšlę, po 
to dėjo pirštus prie veido, prie kaklo, prie 
plokščios krūtinės, ir kvėpuoti buvo daug 
lengviau, tarytum karštis valandėlei atstoda
vo.

Taip vanduo kibiriuke burbuliavo, senė 
stovėjo, laukė, drėkino veidą ir galvojo, nes 
mėgo jinai pamąstyti.

Senė šita, Sara, gyveno antrame aukšte. 
Kaip pagyvenusiam žmogui —labai patogu. 
Ir namas tas buvo toks pat, kaip visi namai, 
kuriuose apsigyvena naujai atvykusieji, — nei 
geresnis, nei blogesnis.

Stogas virš galvos, ir ačiū Dievui, galvojo 
Sara. Ne visada juk turėdavo žydas stogą virš 

galvos.
Stovėjo namas tas pakrašty miestelio — 

tokio pat miestelio, kaip visi miesteliukai, ku
rie išauga dykynėse, smėlynuose ir priglau
džia tuos, kurie atvyksta, kaip tie visi mieste
liukai, kurie dar nieko miestiško neturi, tik 
vardą ir namus, vienodus kaip degtukų dė
žutės.

Ačiū Dievui, žydas ir ne tiek jau visko 
prisižiūrėjęs, galvojo Sara.

Taigi, namas tas buvo kaip ir kiti na
mai, miestukas —kaip ir kiti miestukai, o 
pati Sara — žmogus, kaip visi kiti žmonės. 
Nedarė kitiems nei bloga, nei gera, gyveno 
sau žmogus ir tiek.

Pragyveno žiemą, drebėdama nuo rude
ninių šalčių, į senensį šiltą drabužį ar į ap
trintą vilnonę antklodę įsisupusi, dabar, vasa
rą, gūžėsi nuo karščio ir laiks nuo laiko gau
dė orą prisimerkusi, atstačiusi veidą ir pravi
ras plonas lūpas maloniam skersvėjui, trau
kiančiam nuo kambario lango ligi virtuvės 
langelio, o visą kovą ir balandžio pradžią 
praleido beveik nemigusi, vaikydama nakti
mis kates ir katinus, besimeilinančius kits ki

tam rėžiančiais, spengiančiais kūdikių balsais.
Dar šalta buvo tuo pavasario laiku nak

timis, ir įsišildžiusi jau būdavo Sara savo ge
ležinėje lovoje po dviem antklodėm ir dviem 
senais paltais, bet neištverdavo nepakilusi. Ir 
ne tik dėl to, kad akių sumerkti negalėdavo. 
Kai tik sukildavo nakčia tas neišpasakytas 
vestuvinis kačių klyksmas, Sarai širdį lyg pei
liu perrėždavo, nes atrodydavo jai, nors ir 
žinojo, kad klykia gyvulėliai, ir daugiau nie
ko, atrodydavo jai, kad gal žmogų kas tam
sioj pakampėj piauna ar mažus vaikus bizū
nais raižo, ar galvutes jų į sienas daužo, ar 
prievartauja moterį, ar dar dievai žino kas 
baisaus kažkur netoliese vyksta. Ir nejauku 
tapdavo vienai, ir gaila kažko būdavo, tą riks
mą išgirdus, ir kildavo Sara iš šilto guolio, 
lįsdavo į vieną, antrą ir trečią drabužį, trauk
davo šalin užuolaidą, verdavo langą ir surik
davo, tamsoje dairydamasi:

— Škac, škic, bjaurybės! Škac, škic!
Nutildavo gyvuliukai. Nutildavo trumpai 

valandėlei, bet Sarai tada dar nejaukiau tap
davo, širdį sudilgdavo, ir nurausdavo ji tam
soje susigėdusi, nes lyg ir negražu buvo tas 
naktines vestuves vaikyti, nes juk mylėjosi gy
vuliukai, ir jie juk gyvi padarai.

Vėl guldavo Sara, langą uždariusi, vėl 
šildydavo savo guolį, užmerkdavo akis 
ir stengdavosi apie praeitį galvoti, savo ilgą 
gyvenimą prisiminti, senais takais, lygiais ir 
duobėtais, pavaikščioti, kad užsimirštų, kad 
vėl pakilusio mažų padarėlių klyksmo negir
dėtų, ir užsnūsdavo ji paryčiais.

Taip gyveno šita senė Sara, ir tas pats, 
tarytum, ar gyveno senė ar nebūtų gyvenusi.

Sara prisuko čiaupą, kad čiurkšlė dar la

biau suplonėtų, kad taip greitai dar nereik
tų pajudėti iš čia, nes tikrai smagu buvo klau
sytis vandens čiurlenimo, srovelės burbuliavi
mo, o sudrėkinti pirštai gaivino kūną, ir skers
vėjo kelias ėjo pro čia, gaivindamas.

Ir gėrėjosi Sara prisipildančiu kibiriuku, 
nors kainavo vanduo, ir nemažai.

Taupė Sara kiekvieną skatiką, net patį 
mažiausią, kurs nieko nevertas visiškai. Jei 
pirko sau vaisių ar uogą, pirko mažesnį, ne 
patį šviežiausią. Jei reikėjo daikto kokio, ieš
kojo nebenaudojo, iš antrų rankų. Šildė vande
nį kuo rečiau, žibino šviesą tik visai sutemus, 
ir tai tik naktinę lemputę, kurią pemešdavo, 
reikalui esant, iš kambario į virtuvę ar iš 
virtuvės į kambarį. Tik palubėj didesnė lem
pa kabojo —jei svečias koks užsuktų, kad 
prietemos neišsigąstų. Bet svečias joks dar nė 
karto atsilankęs nebuvo, tai ir didelės švie
sos tos dar nebuvo įžibinusi.

Ir vandens nė lašo be reikalo neišlieda- 
vo. Tik arbatai —kiek išgerdavo, tik sriu
bai — kiek suvalgydavo, tik lėkštei išplauti, 
tik apsiprausti — kiek prireikdavo, lašas į la
šą.

Ir kibiriuką šitą, į kurį dabar vanduo te
kėjo, neprileisdavo ligi kraštų, tik per tris 
pirštus nuo jų, kad, per kambarį benešant, 
neišsitaškytų.

Bet į kibirėlį šitą pilti negailėdavo senė. 
Prileisdavo jį kelis kartus pėr dieną.

O prileidusi šitą žalią kibiriuką ir atsar
giai pemešusi per kambarį, šūsteldavo jį per 
atvirą langą, ir vanduo tas žemėn bematant 
susigerdavo.

Nes nieko neveikė, nieko nedarė Sara, 
nieko ir daryti nenorėjo —ką gali negalintis 

senas žmogus? Vieną darbą jinai tik turėjd 
—meduką, kurs po langu, palaistytu Nes no

rėjo jinai, labai norėjo, kad tas liesas pilkas 
stiebelis kiltų, storėtų ir medžiu taptų kada 
nors.

Kad taptų medžiu, kad teiktų žalumą ir 
pavėsį.

Nes nieko žalio dar nebuvo aplinkui, tik 
smėlis, O toliau, kur ir namų dar ir nieko 
nebuvo, — irgi smėlis, nuogos smėlio kopos.

Buvo ir apačioj, prie namo, Čiaupas. Ir 
už vandeni aną nė mokėti nereikėjo. Bet se
nė Sara, nors ir buvo žmogus kaip visi žmo
nės, vieną bėdą, savą nuosavą bėdą turėjo 
(ačiū Dievui, kad ne kiekvienas žydas, gal
vojo Sara) —kojas silpnas. Sudžiūvo jos, 
suplonėjo, lankais išsirietė. Visai kaip mažo 
vaiko, kaip kad būna kartais. Ir negalėjo se
nė, nors ir neaukštai gyveno, laipioti kelis 
kartus per dieną laiptais aukštyn ir žemyn ir 
meduką laistyti. Nes jei ir išeidavo jinai iš 
namų, o juk išeidavo, neišsėdėsi užsidaręs, ir 
valgyti reikia, ir nusipirkti reikia, ir parsineš
ti reikia, ir nuėjus užmokėti reikia, neišsė
dėsi užsidaręs, jei vienas gyveni. O kitų pra
šyti — tai ar prašysi? Kiekvienas savais rei
kalais ligi kaklo užimtas. Ir dirbti turi, ir 
uždirbti turi, ir pailsėti. Tai ar prašysi? Ntt- 
si laksto kiekvienas, o dar per karštį tokį ne
svietišką.

Žydiškas karštis, oi, žydiškas, galvojo Są
ra. Jeigu jau duoda ką Viešpats žydui, tai 
nepagaili, jei bėdą —tai kaip reikiant, jei 
karštį — tai atsakantį.

O medukas tas, galvojo Sara, vis tiek i§-

(Nukelta į 4 paL>
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Išsinešiau varnos karkimą
(Atkelta iš 3 pusi.)

Bet kas gi mūsų, kuriems Lie
tuvos miestuose teko praleisti 
jaunystę, bus toks geras ir saky- 
sis, kad jam perą tekę lukštena 
ti siemičkų ir spiąudyti tų juodų 
išnarėlįų? Tautiškumas tautišku
mu, o siemičkos eidavo i apy
vartą su visu tuo nelietuvišku pa
vadinimu.

Dabar ir mes auginam saulė
grąžas, ir kad jos skuba, kad tie
siasi, tai net gražu žiūrėti. O kai 
išsitiesia, tai pražysta ir iki ru
dens laiko sunkias savo galvas, 
kurios nuo lietų dar papursta ir 
pašiurpsta, kaip aptukusios se
nutės. Paskui, žinoma, galas, nes 
negali leisti per žiemą vis su vė
jais linguoti tokių jau nebegra
žių.

Kai sužysta, jos būna gražios. 
Ir didelės, aukštos. Užpernai mū

siškė viena pasiekė antrojo aukš
to langus — daugiau kaip vie
nuolika pėdų ilgumo buvo jos 
stiebas. Tikra siemičkal

SVOGŪNŲ ŽYDĖJIMO 
METAS

Apie svogūnus nereikia jokių 
atsiminimų nešiotis. Poetų žody
ne taip pat, rodos, svogūno nėra 
(nebent Antanas Gustaitis 
įtrauktų tą žodį į poezijos žody
ną). Ir visur jų pilna taikos me
tu, ir prekybininkai iš diktatūri
nių kraštų sugeba užversti jais de
mokratinių kraštų rinkas, ir ne
girdėjau, kad dėl to būtų ruošia
mos demonstracijos. Svogūnai 
sveika, ką čia prieš juos demonst
ruosi, nors kartą mano gyvena
majame krašte buvo paskelbtas 
boikotas Pietų Afrikos apelsi
nams.

Pasisodinome ir mes svogūną,

tokį prozaišką augalą. Katės apie 
jį pasikapstydavo, bet jis išken
tė žiemą ir kad parodė pernai, ką 
jis gali, tai tikrai gražu žiūrėti, 
laiškai jo storiausi, ir vieni že
mėj raitėsi, o ‘kiti aukštyn iškilo, 
ir visi tada sužydo.

Mam sakydavo, kad žiedus 
reikia tuojau nugnaibyti, ne gro
žiui gi svogūnas sodinamas. O 
iries nutarėm: tegu sau žydi, vis 
tiek gražu. Ir jis žydėjo toks nepo
etiškas gaivalas. Ir tegu žydi.

PAPARČIO ŽIEDAS IR 
SALTA ARBATA

Papartis reikalingas literatūrai, 
.-iuri mėgsta šv. Jono naktį, vyžo
mis apsiavusi, eiti jo žiedo ieško
ti. Jeigu teisingai atsimenu, tai 
paparčio žiedas paprastai pra
slysta pro vyžą, ir viskas baigia
si iki kitų metų.

Šiaip papartis, man rodos,

Adomas Galdikas Audra ateina (Nuotr. V. Maželio)

Senė su žaliuoju kibiriuku
(Atkelta iš 3 pusi.)

augs, ir dar kaip išaugs. O kai sustiprės, ūg
tels jisai, gal ir pats drėgmę pradės traukti — 
ir šaknimis, giliau įleistomis, ir šakomis, jas 
išauginęs, paryčiais rasą čiulpdamas.

Ir nieko čia tokio, kad sunku buvo senei 
žemyn suvaikščioti. Ne bėda ir pro langą ke
letą kibiriuku per dieną žemyn šliūkštelti. O 
jei ir kainuoja kelis grašius, negaila, — ar 
pagailėsi medžiui vandens?

Jau ir kibiriukas privarvėjo, pilnas beveik, 
trys pirštai ligi kraštų —kaip sykis, kaip 
kiekvieną kartą. Stipriai užsuko Sara čiaupą, 
kad nelašėtų, neduok tu Dieve, jau ir pasku
tinė srovelė, susimėčiusi, kreiva tokia, kaip 
senės kojos, kiBiriukan sukrito, ir paskutiniai 
lašiukai iš uždaro čiaupo paptelėjo, jau ga
lėjo imti Sara kibiriuką ir nešti palengva link 
atdaro lango, jau ir medukas, matyt, laukė 
nesulaukė to vandens kaip gaivulio, bet del
sė senė, iš vietos nesijudino.

Delsė Sara, peš bijojo, kad ir vėl pamaišys 
jai žmogus, kurs pirmame aukšte gyveno. 
Žmogus, — taip ir vadino jį pati sau Sara, nes 
nei vardo, nei pavardės jo nežinojo, nei ką 
veikia, kaip gyvena ir iš ko gyvena žmogus. 
Kaip tyčia išlįsdavo jis kieman kaip sykis ta
da, kai Sara kibiriuką laukan šūsteldavo, ir 
pataikydavo tiesiai po vandeniu.

Pikta dvasia kažkokia, atleisk Viešpatie, 
galvojo Sara.

Bet laikas bėgo, medukas laukė, ir senė, 
įkibusi abiem rankom į lanką, iškėlė kibiriu
ką iš kriauklės ir nutipeno lango linkui pa
lengva, palengva —kad kojos nesusipintų ir 
kad vanduo neišsitaškytų.

Tipeno Sara, žaliuoju kibiriuku nešina, ir 
galvojo Sara: išlįs ir šiandien nelaiku tas 
žmogus, ar neišlįs? Galvojo taip Sara, bet 
jau ne tiek bijodama, kaip visada, žmogų van- 
dęniu perpilti, kiek pykdama ant jo, — iš sie
los gilumos, visai rimtai pykdama.

Pirmą kartą, kuomet ji šitaip netyčia ap
liejo tą žmogų, ji susigūžė ties atviru langu, 
pabėgti norėjo susigėdusi, bet nepabėgo, akis 
nuleisti norėjo, bet nenuleido, žiūrėjo į žmo
gų tą, nei padėti jam kuo galėdama, nei ži
nodama, kaip čia atsiprašius, laukdama, kad 
tuoj atsisuks tasai, riktels įsiutęs (buvo juk 
už ką), dar gal nusikeiks atsakančiai (ir ver
tėjo, nieko nepasakysi).

Gal ir geriau taip būtų buvę, tik dabar 
suprato Sara.

O tada, atvirkščiai, jai lyg nuo širdies 
kas nuslūgo, net šyptelėjo plonomis lūpomis, 
kai jokio žodžio neišgirdo, jokio riksmo, nei 
keiksmo. "< jj,.

Nė galvos nepakėlė žmogus, tik nevik
riai perbraukė viena ir kita ranka permirku
sius marškinius ir, nė nežvilgtelėjęs aukštyn, 
kur prie atdaro lango susigūžusi tupėjo Sara, 
trobon įėjo. Įėjo ir nesirodė daugiau.

Ir užmiršo šį įvykį senė, ir vėl laistė kaip 
laisčiusi meduką, kol vėl neišpylė viso kibiro 
tam žmogui ant galvos. Jau, rodos, ir dairėsi 
jinai, prieš išversdama kibiriuką, jau, rodos, 
ir patį geriausią laiką pasirinko, bet ir vėl!

Dabar jau pačiai įdomu buvo, ką žmogus 
pasakys. Ir ką bebūtų pasakęs, — pelnytai 
būtų pasakęs, ir priėmusi būtų Sara kiekvie
ną žodį, nors ir pikčiausią.

Bet neišgirdo ir šį sykį senė nei žodžio, 
nei garso. Pasipurtė tik žmogus ir, nei akių, 
nei galvos nepakėlęs, trobon įėjo ir nesirodė 
daugiau. .

Taip buvo trečią kartą ir buvo ketvirtą.
Tada jau pykti ėmė Sara, dar labiau sau- 

gojosi, meduką laistydama, ir pyko ir pyko, 
kad saugotis reikia, drebančiom rankom kibi
riuką ant šono versti ir dar ne visada šalia 
meduko pataikyti. Bet dar ir ne dėl to pyko 
senė, o todėl pyko jinai, kad jau keturis kartus 
tam žydui ant galvos vandenį išpylė, o jis 
tylėjo, nė žodžio nepasakė, lyg taip ir turė
tų būti, lyg taip ir turėtum tyčiotis iš jo, da
ryti, ką nori, su juo, o jis sau tylės, žydas ši
tas.

Gal todėl ir bėdos visos ant mūsų galvos, 
galvojo Sara, gal todėl ir stumdo mus visi, 
kas nori.

Ji dabar kelis kartus apsidairė ir žemyn 
įdėmiai pasižiūrėjo ir jau ruošėsi kibiriuką 
apversti, kai pamatė žmogų tą, tiesiai ties jos 
langu iš namų išeinantį.

Ir pyktis ar baimė, ar noras pasityčioti 
šį kartą apvertė jos rankomis žaliąjį kibiriu
ką, nė šalia meduko netaikant, tiesiai ant to 
žmogaus.

Lukterėjo valandėlę Sara, bet, ir šį sykį 
jokio žodžio neišgirdusi, drėbė ant grindų 
tuščią kibiriuką, griebė savo lazdas, be ku
rių, kaip be kojų, jokion kelionėn neišjudė
davo, nustriksėjo prie durų ir, nė neuždariusi 
jų, nubildėjo laiptais žemyn, bildėjo taip grei
tai, kaip tik galėjo, kad nesusivėlintų, kad 
suspėtų. . . . ., .

Ir suspėjo.
Susitiko ji su tuo žmogum iš pirmojo aukš

to akis į akį, nužvelgė jį, šlapią, ir dabar te- 
betylintį, jo marškinius, prie lieso kūno pri
lipusius, jo baltus, žilus plaukus, kaip baltos 
pelės, susiplojusius, jo raukšles paakiuos ir 
ant skruostų, gilias raukšles, kuriomis van
duo tekėjo kaip ašaros.

— Žmogau! —riktelėjo Sara, viena laz
da lyg pirštu grūmodama. — Ko tyli? Kodėl 
net žodžiu apsiginti negali? Gėda, gėda, se
nas žilas žydą..

Taip sakė, pasakė senė Sara, ką norėjo, 
ir nutilo.

Nutilo ir akis kaip durklas įbedė į senio 
akis.

Ir nusigando Sara, nes žmogus ir dabar 
tylėjo.

Taip stovėjo jie vienas prieš kitą ilgai ty
lėdami, o paskui senis kilstelėjo abi rankas, 
mikliai sujudino pirštais, norėdamas kažką 
paaiškinti, ir negalėdamas, o paskui, gėdyda
masis, bet nerasdamas kitos išeities, pravė
rė bumą ir myktelėjo.

Ir garsas tas buvo kažkoks nežmoniškas, 
ne kaip žmogaus visai, ir Sarą šiurpas nu
krėtė, nes ji vėl išgirdo kates, naktimis kly
kavusias žmogiškais balsais, ir girdėjo žmo
gų, mykiantį kaip gyvulį.

Ir suprato senė Sara, tuoj pat suprato vis
ką, nors ir nenorėjo suprasti.

Nuo to laiko senė Sara ir toliau laistė me
duką pro langą, ir žmogus iš pirmojo aukš
to nebetrukdė jai

Sara, kaip ir anksčiau, norėjo, kad liesas 
pilkas stiebelis kiltų, storėtų ir medžiu taptų 
kada nors.

Ir dar norėjo senė, kad žmogus anas pra
šnektų.

Ir nusileisdavo jinai vakarais, nors ir sun
ku, labai sunku buvo nusileisti laiptais, o pas
kui pakilti jais, dviem lazdomis pasiremiant, 
ir pabelsdavo lazda į žmogaus duris, nes kiek
vieną vakarą jinai mokė tą žmogų kalbėti.

O neužilgo, tikrai neužilgo prakalbo šitas 
žmogus.

Tik ne visi jo kalbą suprasti ir išgirsti ga
li.

daugiau žalingas, negu naudin
gas. Jeigu trūksta šiaudų pakrai- 
kams, galima ipasipiauti pa
parčių, tai tiek iš jų naudos. O 
pabandyk papartynuose surasti 
grybų, net jei ir žinotum, kad jų 
ten yra! Prasikeiksi besklaidyda- 
mas.

Bet štai mūsų didmiestyje, pa
gal pačią šiaurinę namo sieną, 
ėmė ir išskleidė lapus ir vienas 
ir kitas paparčių kelmelis. Na, 
kaip gi, reikia pagloboti, nes ir 
žalias ir papartis, vis dėlto senas 
pažįstamas. Nevertas jis kokios 
nors pagarbos, ir jo žiedo, be 
abejo, neisim ieškoti, nes kur 
tu čia, žmogus, dabar tas vyžas 
gausi, nebent pats kurioje nuoša
lėje polupinėtum liepelių ar kark
lų odų ir nusipintum, o ir tos 
naktys čia tamsesnės, nes toli gra
žu nėra tiek žvaigždžių kaip Lie
tuvoje, dėl to didesnė rizika nu- 
sibalnoti nosį net ir savo kieme. 
Tas ir ieškojimas prasmingesnis 
būtų, ir nosį prisiploti galėtume 
rizikuoti, jei būtume jauni. Se
niai paparčio žiedo nebeieško.

Tai ėmėm ir išrovėm tuos abu 
paparčių kelmelius iš pasienio ir 
pasodinom aiškesnėje vietoje, 
vieną prie virtuvės durų, ir tas 
dabar dažnai paliejamas atšalu
sia arbata, kurią jis mėgsta, tegu 
jį kur galas, kaip tikras anglas, 
ir kuris, matyt, atsidėkodamas 
leidžia lapus į visas puses, o kitą 
— netoli rūtos, bet tas kažkodėl 
labiau apsiblausęs, gal kad dau
giau turi saulės, gal kad jam ma
žiau tenka meilės.

ATSIPRASYMAS SU 
TULIPONĖLIU

Naudodamasis šia proga, no
riu dar baigiamosiose eilutėse ir 
atsiprašyti ir ne tiek dėl tų var
nų, kurios kasdien karksi ir atne
ša man atsiminimus ir visokias 
teorijas, kiek dėl augalų, arba 
kvietkelių. Jūs, aišku, visi žinote, 
kuo akį veria ir kvepia poeto 
Antano Vienažindžio kvietkelių 
ir žolynėlių žodynas su lelijom, 
pinavijom, su jurginais ir jokū- 
bėliais, su gvazdikais ir žirni
kais, šalavijais ir čebatėliais, re
zetom, mėtom, su rožėm ir tuli- 
ponėliais, ir rūtom, ir nasturtom 
(jeigu kam neaiškus būtų tulipo- 
nėlis ir nerastų jo Skardžiaus ar 
Balčikonio žodynuose, tai čia 
galiu pasakyti, ir tą mano atlik
tąjį tuliponėlio vertimą į dabar
tinę bendrinę kalbą galite imti 
už tikrą pinigą; tuliponėlis yra 
tulpė, bendrinis daiktavardis, 
skirtinas nuo didžiąja raide rašo
mos Tulpės, slapyvardžio, kokiu 
pasirašinėdavo Povilas Abelkis). 
Atleiskite, kad mano augalai ne
linkę maloniai kvepėti. Bet aš 
dėl to ir šiek tiek ir pasiteisinti 
galėčiau. Sako, laikai keičiasi, ir 
mes juose. Dar pridėčiau: ne tik 
laikai, bet ir aplinka. Gal ir apie 
tuliponėlius kalbėčiau, jei gy

venčiau Vienažindžio krašte ir 
matyčiau, kaip iš darbo grįžusios 
kolchozininkės meiliomis akimis 
vis nužvelgia juos. O gal ir jos 
vietoj tuliponėlių jau svogūnus 
sodina, tik nugnaibydamos žie
dus, kaip man mama sakydavo, 
o aš, matyt, pasileidau ir paver
čiau juos gėlėmis. Bet ką gi da
rysi! Kuprotą, sako, tik grabas iš
tiesins.

ŠVEICARAS, LIETUVIU 
BIČIULIS

Lietuvos ir lietuvių kalbos my
lėtojas šveicarų filologas Max 
Niedermann mirė 1954 m. sausio 
12 dieną. Jis buvo gimęs, 
18J4 m., taigi šiemet sueina 100 
metų nuo jo gimimo. Jis pirmas 
Šveicarijoje įvedė lietuvių kalbos 
studijas universitete. Jau 1921 m.

ravo su mūsų kalbininku K. Bū
ga. Atsikūrusios Lietuvos reikalus 
■gynė šveicarų spaudoje. Didelis 
jo nuopelnas buvo bendradarbia
vimas Carl Winter leidyklai Vo
kietijoje, leidžiant Lietuvių rašo
mosios kalbos žodyną.

iNiedermanas filosofijos dakta
ro laipsnį pasiekė jau 1897 m. 
Bazelio universitete, gilinosi kal
botyroje Paryžiaus ir Freiburgo 
(Vokietijoje) universitetuose. 
Nuo 1899 m. pakviestas dėstyti 
Bazelio universitete. Keletą metų 
buvo Neuchatelio universiteto 
rektorius. Jo garbei buvo paskir
tas žurnalo Studi Baltici 1934 m.
tomas. Jo lituanistinės studijos iš
leistos rinkinyje Max Nieder
mann: BaltojSlavistiica. Du jo 

, mokiniai buvo Lietuvos universi-
aplankė Lietuvą ir artimai bend-; teto docentais.

IŠLEIDO MANDELŠTAMO, 
BULGAKOVO RAŠTUS

Sovietų Sąjunga, matyt už
sienio viešosios nuomonės spau
džiama, išleido dviejų režimo 
persekiotų autorių raštus: Osipo 
Maldelstamo, kuris mirė Stalino 
lageriuose, ir Michailo Bulgako
vo, romanisto ir dramaturgo. 
Tačiau išleista mažu tiražu, gy
ventojai tų leidinių beveik ne
gauna.

DR. PR. GAIDA APIE 
SAVAITRAŠČIO 
REDAGAVIMĄ

Plačiai skaitomų “Tėviškės 
Žiburių” redaktorius kun. dr. 
Pr. Gaida žurnalistikos vadovė
liui, redaguojamam kun. J. 
Prun^kio, atsiuntė išsamų 
straipsnį apie savaitraščio reda
gavimą.

Tik pas 
mus 
galite 
pasirinkti 
Dividendų 
mokėjimo 
planą.
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PAS MUS NE VISI DARBININKAI YRA LIETUVIAI, BET KĮEKVfENAME 
SKYRIUJE GALIMA SUSIKALBĖTI LIETUVIŠKAI.
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7.354 7.140 7.111 4 year* CERTIFICATE ef DEPOSITS $ 5,000.00 7% ■
7M9 *.m 4.443 IVi VMn CEETIFICATE rt DEPOSITS S 5,400.00 4H%

4.412 4.444 4.444 2 year* CERTIFICATE ef DEPOSITS S 4,000.00 4Mi%
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Kompozicija (Nuotr. V. Maželio)

■ • ■ «v| • •• v ■ |v« • •Lietuviškieji šaltiniai didžiojoj 
Brockhauso enciklopedijoj

Žinomoji pasauly vokiečių lei
dykla Broakhaus (Wiesbadene, 
Vak. Vokietijoj) 1966 m. pradė
jo leisti labai plačią enciklopedi
ją vokiečių kalba “Brockhaus 
Enzyklopaedie”. Ligi šių metų 
jos išleista jau 17 tomų. Kiekvie
nas tomas daugiau kaip 900 psl. 
Visa enciklopedija suplanuota 
20-tyje tomų.

Tomuose sutelkta medžiaga 
paruošta vokišku kruopštumu. 
Tur būt, pirmą kartą tokias ap
imties ir tokio pasaulinio garso 
enciklopedijoje duodama taip 
daug įvairiausios lituanistinės 
medžiagos. Ir ne vien tik žodžio 
LITAUEN skiltyse, bet ir kiek
vienos raidės puslapiuose, atski
romis .pozicijomis liečiant mūsų 
istorijos faktus, žmones, vietoves 
ir kt. Kai daugelis pasaulinių en
ciklopedijų didžiosiomis kalbomis 
apie Lietuvą dr lietuvius prišne
kėjo ir vis dar prišneka totaliai 
persenusių, netikrų ir keisčiausių 
dalykų, tai ši Brockhaus’o enci
klopedija savo lietuviškąją infor
maciją atsvėrus gana tiksliai (tik 
politinėse užuominose kartais fa- 
vorizuojama vokiškoji tezė). 
Įdomu dar ir tai, kad šioje en- 
ciklopedijąįe kiekvieno/ aprašo 
gale duodama gana plati ir ne
pasenusi šaltinių bibliografija. 
Prie lietuviškosios medžiagos ne
pagailima parodyti ir grynai lie
tuviškieji šaltiniai, spausdinti 
tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje iki 
pat paskučiausių metų.

Teikiamos lietuviškosios me
džiagos iliustracijai galima su
minėti tokius faktus. Jau pirma
jame “A” raidės tome (1966 m.) 
randamas poetas Jonas Aistis, vė
liau Bern. Brazdžionis ir kt. 
Randame ir mūsų M. K. Čiurlio
nį. Prie Čiurlionio aprašo pridė
tuose šaltiniuose matome A. 
Riannito du straipsnius, paskelb
tus vokiečių meno žurnaluose. 
Ypač plati Donelaičio bibliogra
fija, prasidedanti L. Rėza (1818 
m.), o besibaigianti J. Ambraze
vičium ir E. Lebediene (1964 
m.), gi Donelaitį aprašąs tomas 
išleistas 1968 m. Aprašant Mai
ronį, šaltiniuose, be kita ko, nu
rodoma A. Šešplatikio studija 
“Religinis pradas Maironio lyri
koje (1967 m.) ir Lietuvoje 1968 
m. išleista V. Zaborskaitės Mai
ronio monografija.

Atskiras pozicijas Brockhauso 
enciklopedijoje turi ir mūsų vals
tybinės istorijos žymiosios asme
nybės, pradedant karalium Min
daugu, didžiaisiais (kunigaikš
čiais ir kit Atskirai aprašomi ir 
Lietuvos didieji istoriniai mies
tai. Kauno aprašą puošia graži 
Rotušės nuotrauka.

I
Kaip sąžiningai ir kaip greit

prie aprašomojo dalyko leidyk
los yra surenkami šaltiniai .tero
do dar kad ir šie suminėti vei
kalai po bendrojo lietuvių litera
tūros aprašo. O ten matome: V. 
Mykolaitis-Putinas “Naujoji lie
tuvių literatūra (1936) ir “Lite
ratūros etiudai (1937 m.), H. 
Enigert “Aus lit. Dichtung” 
(1938), J. Mauclėre Utėrature 
lithuannienne (1938), A. Vai
čiulaitis “Outline history of 
Lithuanian Literature” (1942),
V. Jungfer “Litauen” (1948). 
Minima čia ir okupuotoje Lietu
voje išleista šešių tomų lietuvių 
literatūros istorija, tačiau prie 
os pavadinimo tuoj pat greites

nei skaitytojo orientacijai tarp 
skliaustų pažymint (mancist). 
Siame 1970 metais išleistame 11- 
tame tome, aprašant lietuvių li
teratūrą, jau susiptlta šaltiniuos 
nurodyti ir patys naujausi leidi
niai: J. Grinius “Litauische Lite
ratui und Kumšt im Spiegei der 
Sovvietišierung (Actą Baltica, 3. 
1963) ir fc. Bradūnas (red) "Lie
tuvių literatūra svetur” (1968).

Čia minimos, gerai paruoštos 
ir visam pasauly žinomos, encik
lopedijos atvejis rodo, kaip yra 
svarbu šiandien lietuvių kalba ir 
kitomis kalbomis paruošti ir iš
leisti akademinio lygio, lituanis
tines studijas, kurios, panaudotos 
tarptautinių leidinių ir jų šalti
nių nurodytos, savo pasauliniu 
paveikiu pragyvens ir mus ir vi
są išeiviją, o .svarbiausia — iš 
tarptautinių leidinių išstums tą 
visą labai netikslią, dar iš senų 
senovės enciiklapediniuos pusla
piuos užsilikusią baisiai /pasenusią 
ir kreivą informaciją apie Lietu
vą ir lietuvius. kz.

t
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A, kas tai per gegužinė! Kiek
vieną lapą skaitant, norisi vis

“Ridikėlis kelia puotą: 
Kviečia krapą ir salotą; 
Kviečia puotom pamidorą 
Ir petrušką jam į porą.

Bus daržovių gegužinė,
Jau prajsideda suktinis-”

(5 psl.)

*

Standard

on interest accumulated for 1 yr.

Adomas Galdikas Kaimo kapinaitės (Nuotr. V. Maželio)

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
$1,000 Or More 30 Month Maturity 
YIELD INCREASES TO 7.0|% 
on interest occumalated for 1 yr.

WhaFs more, there's a certain satisfaction to saving 
a satisfaction you'll feel even after your goal is met.

5%7.
yearly

en mttrest occvmulated br I yr.

F ASS BOOK SAVINGS
Interest Paid to the Bate of Withdrewal 
YIELD INCREASES TO 5 39% 
•r Mforoci accumulated for I yr.

With our Six Savings Plans, your money will grow 
with the highest interest rates we can offer.

Ifs always Standard savings time at Standard Federal 
Savings. And it's been that way since 1909. We 
believe that anything can be yours if you save for it.

E^/07 CERTIFICATE ACCOUNTS*
J *1 /O $1,000 Or More 90 Day Maturity 

' YIELD INCREASES TO $002% 
YEARLY

CERTIFICATE ACCOUNTS*
U 7 2/0 S'.OOO Or More 1 Yeor Mohinty 

' YIELD INCREASES TO « »l% 
yearly

PIRMAS OFICIALUS 
EILĖRAŠTIS

Britanija turi oficialų poetą 
laureatą, kurio pareiga yra ap
dainuoti įvairius reikšmingus ir 
iškilmingus įvykius.

Po Cecil Day Lewis mirties į 
tą vietą pernai buvo paskirtas 
sir John Betjeman, ir jis tik da
bar, karalaitės Annės ir kapito
no Marko Phillipso sutuoktuvių 
proga parašė pirmąjį tokį oficia
lų eilėraštį:

Šimtinės paukščių ore, 
Ir milijonai lapų šaligatvyje, 
Tada varpai pradeda skambėti 
Virš rūmų ir lauke esančių 

žmonių, 
Visa tai dėl tų žodžių “I will”, 
Dėl paties švenčiausio meilės 

pavergimo —
Kas mums kita lieka, kaip tik 

džiūgauti
Su triumfuojančiais jaunuoju 

ir jaunąja?

Adomas Galdikas
įtek''

Geriausias Kalėdų senis ir jo dovanos
Dvi naujos Birutės Pūkelevičiūtės knygos mažiesiems
NIJOLĖ JANKUTĖ

Birutė Pūkelevičiūtė, DARŽOVIŲ 
GEGUŽINE. Eiliuota pasaka. Ilius
travo autorė. Išleido “Darna” Chi
cagoje 1973 m. Kaina $1.50

KALĖDŲ DOVANA. Parašė Bi
rutė Pūkelevičiūtė. Iliustravo Ka
zys Veselka. Išleido “Darna” Chi
cagoje 1973 m. Kaina $1.50.

Knygeles galima gauti ir “Drau
ge”.

Praėjusių Kalėdų metu dos
niausią Kalėdų Senį suvaidino... 
rašyt. B. Pūkelevičiūtė, atnešda
ma vaikams .net tris knygutes: 
“Peliukus ir plaštakes”; “Daržo
vių gegužinę” ir “Kalėdų dova- 
mą .

Apie “Peliukus ir plaštakes” 
jau teko kalbėti 1973 m. lapkričio 
mėn. 10 d. “Drauge”, tad dabar 
žodelis apie antrą ir trečią triju
lėj narį. Žodelis labai trumpas ir 
paprastas—knygutės puikios! Iš
vaizda daili, kaina maža, o dabar 
— atsiverskim

“Daržovių gegužinę”. Tą ne
apsakytos linksmybės ir juokų 
puotą gerai žino ir, be abejo, 
■mintinai moka visi mažieji, kurie 
klausosi “Žirginėlių” plokštelės. 

smarkiau šokti ir garsiau dainuo
ti kartu su arbūzais, česnakais, 
pamidorais; su pupytėm ir žirniu
kais ir net su sena ponia bulve!

“šok, bulvyte, bulvytėje! 
šok, linksma tetule-------

Būsi blynas — skanumynas, 
Būsi ir kukulis!

Šęka, šaka ir burokas,
Trepteldamas koja,
O agurkas, kaip vijurkas
Šokdamas dainuoja.” (17 psl.)

YEARLY

*A substantial interest penalty is required for early withdrawal.

Anet* over S195.000,000.00
RtMrvet over $17,500,000.00

syuuyim 
FEDEU/IL 
tyto/lNGS 

4192 Archer Avenue (at Sacramento) 
Chicago, Illinois 60632 - 847-1140

Kiekvienai mažamečių mamai 
būtų gerai “Daržovių gegužinę” 
laikyti ant virtuvės stalo, nes koks 

Į gi vaikas galėtų nesuvalgyti savo 
daržovių, girdėdamas, arbą skai
tydamas tokią “eilutę”?

Be B. Pūkeilef/ičiūtei įprasto 
grakštaus rimo, žaismingo njtmo 
ir sklandaus žodžio, “Daržovių 

' gegužinė” turi dar ir malonią 
' staigmeną — pačios autorės su
skurtas iliustracijas. B Pūkelevi- 
čiūtės šokančios, grojančios dar
žovės labai dinamiškos, lengvai 

I atpažįstamos ir komiškos.

Trečioji Kalėdų dovana vai
kams ir vadinasi... “Kalėdų dova- 

! na”. šioje knygutėje autorė suei- 
| liuoja jau visą istoriją. Paslaptin- 
• įgą, mįslingą, sunkiai atspėjamą... 
Mažajam skaitytojui bus labai 
šmagu ir net baugu spėlioti, ką 
ežys laiškanešys nuvežė voverytei 
Barborytei didžiuliame siuntiny
je.

“—Bert šį rytą — nematytas, 
Neregėtas siuntinys: 
Voverytei Barborytei,
Klevo gatvė, septyni — 
Oro atsiųstas paštu
13 atogrąžų kraštų...

Miško muitas apmokėtas; 
Miško antspaudas uždėtas. 
Netrankyti! Atsargiai! 
Pristatyt labai skubiai!”

I (7 pal.)

Pasakai įpusėjus, voverytė Bar
borytė atspėja .paslaptingo siunti
nio turinį:

Kr. 1Q (2) — pi I

“—'Kas tas daiktas — aš žinau! 
Jį staiga atpažinau.

Tad, nesibijok, ežy, —-
Nežinojai, ką veži:
Buvo...” (24 psl.)

Kas ton buvo — neišduosiu. 
Niusilpfctkit knygutę. Joje autore be 
tos paslapties vaikams parašė ir 
galvosūkį. Oi nelengvą! Daug 
darželinukų, o gal net ir pirma- 
skyrių turės iš tikrųjų galvas pa
sukti, kad jį išsprendus.

Tad, mama, tėte — štai dova
na. Netik Kalėdų, bet ir Velykų, 
ir visų gimtadienių, ir visų varda
dienių. (Dovana, kuri negenda, 
nelūžta, nedūžta, o duoda tiek 
juoko, tiek žiburiukų akutėms, 
tiek deklamacijų lūputėms. Tai 
geriausia dovana jūsų mažyliams 
— nuo treigio iki septynmečio.

Kazio Veselkas iliustracijas pa
prastos, ryškios, suprantamos. Ro
dos imk ir pabandyk takius žvė- 
liukus nupiešti pats!

TARPTAUTINĖ MUZIKOS 
BIENALĖ

Sao Paulo universitetas Brazlli- 
jope praveda tarptautinę muzikos 
bienalę, kuri baigsis vasario 3 d. 
Bienalės tonas avangardinis. Ji 
daugiausia reiškiasi pažangiais 
kursais, kurių iš viso 30. Jų tar
pe: kompozicijos, harmonijas, ka
merinės muzikos, įvado į moder
niąją muziką, teatro laboratorijos, 
'įvairios instrumentinės muzikos.
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Adomas Galdikas Kompozicija (Nuotr. V. Maželio)

straipsnių JAV ir tarpt, politikos 
klausimais tilpo Drauge ir kt.

Šiuo metu rašo du didelius 
darbus angliškai, trečiasis bus 
LF remiamas veikalas. Nuo šių 
met ų sausio pradžios d r. Vardys 
yra pakviestas ir sutiko būti Sla
vic Revievv žurnalo redakcinės 
kolagijos nariu.

LF remiamos studijos pavadi
nimas dar keisis. Veikalas susidės 
iš dviejų dalių:: studijos ir doku
mentų iš Baltijos respublikų po
karinės istorijos, įskaitant ir par
tizaninę spaudą. Anot autoriaus, 
ši studija bus rengiama ne ipoli-

tiniam tikslui ir ne politiniam 
dienos reikalui. Ji atkreiptų dė
mesį į protesto egzistenciją ofi
cialiai monolitinėje sovietinėje 
visuomenėje ir santvarkoje, iš
nagrinėtų jos funkciją toje san
tvarkoje, analizuotų jos turinį, 
surišant (protesto literatūrą su 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos tra
dicijomis ir besikeičiančiu re- 
sponsu sovietinei sistemai, suri
šant tą protesto literatūrą su vi

sa Sovietų Sąjungos evoliucine 
kryptimi jos partinėse ir kitose 
institucijose. Liberalėjimo ir tau
tiškumo klausimas bus tarp ana
lizuojamų temų.

Lietuvių visuomenei dr. Var
dys yra žinomas kaip visuome
nininkas, jis buvo ir II Mokslo ir 
Kūrybos Simpoziumo programos 
pirmininkas ir rengimo darbų 
koordinatorius.

K. Ambrazaitis

of
m.

1 Vertinant aplamai visą žurnale 
' paskelbtą medžiagą, negalėtume 
pasakyti, kad ji visa yra atitinka
mai aukšto lygio. Ir straipsniuose 
ir meno darbų iliustracijose ran
dama gerokai menkaverčių daly
kų. Tačiau didžiąja dalimi straips
niai ir įvairių faktų komentarai 
yra pakankamai pozityvūs ir įdo
mūs.

“Varpo” naujo numerio viršelis
'V ?
• VARPAS, 1973 m. Nr. 12. 

Žurnalas tautos bei žmogaus 
laisvei, tautinei kultūrai ir lietu
vybei. Leidžia Varpininku filiste
rių draugija. Redaktorius — An
tanas Kučys, 9032 Utica, Ever- 
green Park, III. 60642. Administ
ratorius,— Titas BrišLaitis, 1214 
N. 16 Avė., Melrose Park, III. 
60160. Žurnalas didesnio formato, 
iliustruotas ir meno darbais, nau
jasis numeris 192 psl.

Šiame numeryje rašo: Henrikas 
Antanaitis, Juozas Audėnas, Pra
nas Čepėnas, Zigmas Dadidiką, 
Liudas Dovydėnas, Česlovas Ged
gaudas, Kotryna Grigaitytė, Al
girdas Gustaitis, dr. Kazys Karve
lis, Antanas Kučys, Stasys Lozo
raitis jr., dr. Juozas Pajaujis, Jū
ratė Reisgytė, Antanas Rinkimas, 
Romualdas Spalis, Kęstutis Šešto
kas ir Petras Veršelis.

“Varpas” yra vienas iš tų mū
sų leidinių, kurie, nors ir ne vi
sada įpunktualiai ir periodiškai iš
eidami, reprezentuoja istoriniai 
jau tradicinę vienos kurios nors 
mūsų visuomenės dalies politinę, 
iš dalies ir pasaulėžiūrinę kryptį. 
Vieni tų leidinių ir stengiasi ri
botis vien .politika. • Kiti jų dar 
šiek tiek prasiplečia i sociologijų 
bei istoriją. O treti nevengia ko
ne kultūrinio žurnalo veido, nesi- 
įlenkdami nei grynai kultūrinio 
pobūdžio temų, nei grožinės lite
ratūros.

Tokios įplatesnėls apimties yra ir 
“Varpas”, leidžiamas varpininkų. 
Leidinys tad ir atstovauja jau nuo 
Vinco Kudirkos laikų turinčiam 
savo istoriją tradiciniai liberaliam 
mūsų visuomenės sparnui. Tačiau 
šių laikų “Varpo” bendradarbių 
eilėje matome ne vien tik varpi
ninkus. Žurnalo puslapiuose ne
mažai rašė ir tokių, kurie jokia 
politine ar pasaulėžiūrine pras
me nėra susiję su įprasta varpi
ninkų linija bei programa. Toks 
neapsitvėrimas tvoromis žurna
lui išeina tik j naudą. Ir tai yra, 
tur būt, kaip tik redaktoriaus 
nuopelnas.

Dar vienas gama simpatingas 
“Vanpo” bruožas yra tas, kad pla
čiosios visuomenės darbus bei jų 
rezultatus komentuojant, viskas 
nesibaigia tik, kaip kitur mūsuose 
pasitaiko, tik savų žmonių “zala- 
tiinimu”. Jei kas kur pozityvaus 
daroma, “Varpe” nesigailima ge
ro žodžio ir j kairę, ir į dešinę.

O vieniems “Varpas” vis dėlto 
yra neatlaidus. Ir kaip tik tiems, 
kurie šiandien išeivijos dabartyje 
yra kitų apšaukti ar ir patys ap- 
sišauikę taipgi liberalais, būtent 
•— akiratininkams ir metmenin- 
kaims. Tai vis dėlto irgi įdomus 
reiškinys, kai istoriniai mūsų li
beralai tampa .patys kone kie
čiausiais kovotojais prieš irgi li
beralinę etiketę prisisegusių tam 
tikrą, ypač politinį, minkštumą.

• LAIVAS, 1974 m. sausis. 
Nr. 1. Religinio ir tautinio gyve
nimo mėnesinis žurnalas. Leidžia 
Marijanų vienuolija. Red. kun, J. 
Prunskis. Adr.: 4545 W. 63rd St., 
Chicago, III. 60629. Metams 4 
dol. Šiame numery Juoz. Prunskis 
rašo apie gilesnę laimės linkėji
mų prasmę. Naujuose Metuose. 
Kun. dr. V. Rimšelis, MIC supa
žindina su gyvenimu nacių nu
žudytos rašytojos Edith Stein, bu
vusios ateistės, kurios paskelbimo 
šventąja jau pradėtas procesas. 
Informuojama apie tarptautinį 
marijonų suvažiavimą Romoje 4r 
audienciją pas Paulių VI. Kun. 
A. Nockūnas, MIC pertekia pa
grindines JAV vyskupų laiško 
mintis apie Marijos garbinimą. 
Prof. A. Kučas rašo apie ateivių 
lietuvių šimtmetį JAV-se. Tęsia
mas St. Ylos straipsnis apie arkiv. 
Matulaitį. Nuotaikinga rašytojo 
A. Barono novelė “Taupumo 
ženklai”. Kun. A. Saulaiitis, SJ pa
sakoja apie naujus sielovados už
mojus Brazilijoje. Kun. dr. K. 
Matulaitis, MIC Skatina daugiau 
susidomėti apaštalavimu. Duoda
ma informacijų iš .Lietuvos ir pa
saulio katalikų gyvenimo.

Prof. Vytautas Vardys

bus anglų kalboje ir moksliniu 
būdu bus aprašyti rezistenciniai 

1 reiškiniai visose gyvenimo srity
se Lietuvoje ir lutose Pabaltijo 
valstybėse nuo 1945 metų iki 
paskutinių dienų. Gaila, kad to
kiam veikalui autorius nebuvo 
surastas žymia: anksčiau.

Autoriaus kvalifikacijos. Prof. 
dr. S. V. Vardys gimė Lietuvoje 
1924 m., mokėsi Lietuvoje, Vo
kietijoje ir JAV. Doktoratą jisigi- 

| jo Wisconsino u-te 1958 m. Po
litinius mokslus dėlstė Milvvauikee 

1955*68 m., o 1968 m. profeso
riaus titulu persikėlė į Oklaho
mos u-tą, kur 1968-73 m. direk- 

■ toriatvo to iu-to Muencheno 
centrui. 1966-67 m. gavo stipen
diją iš American Celinei! 
Learned Societies. 1970-71
pirmininkavo Ass. for the Ad- 
vaneement of Baltic Studies, Ine. 

(Priklauso AAUP, AAPS ir AAASS 
mokslinėms draugijoms.

Politiniuose moksluose dr. 
Vardžio sritis yra palyginamoji 
valstybinė santvarka, o antrinė 
— komunistinių kraštų sistemos. 
Dr. Vardys daugiausia yra išstu
dijavęs ta utybių (politiką Sov. Są
jungoje, o taipogi regijaninę — 
Baltijos respublikų ir Lietuvos. 
Šalia šių darbų dar yra skelbęs 
darbų apie JAV kongresą, apie 
vokiečių socializmą ir apie 
marksizmą.

Prof. dr. Vardžio darbai: stam
biausi darbai yra Kari Marx. 

i Humanist. Scdentist? Revolutio- 
l.nary? ir Lithuania uinder the So
vietą: Portrait of a Nation. Dau
giau ikiaiip dvidešimt didesnių 
darbų yra atspausdinęs JAV, Vo
kietijos ir Indijos žurnaluose, 
kaip Foreign Affairs, Midwest 
Joumal of Political Science,1 
Slavic Revievv, Problems of 
Communistm, Review of Politics, 
Russian Review, East Europe 
Quarterly, Osteuropa, ir kt. Atski
ri straipsniai yra tilpę knygose ir 
laikraščiuose, kaip Tlhe New 
York Times, The American Po
litical Science Review ir kt. Re
dagavo Lituanus ir J Laisvę, Atei
tį, parašė daugelį straipsnių Liet. 
Enciklopedijai, Aidams, daug

Dr. Vytautas Vardys 
-Lietuvių fondo 
stipendininkas

Lietuvių fondo pelno skirsty
mo komisija beveik kas metai 
pakviečia vieną iš lietuvių moks
lininkų ar rašytojų paruošti 
moksliniam veikalui, kurio reikia 
ir kurio kitos organizacijos nesi
ima organizuoti. Parinktam au
toriui Lietuvių fondas paskiria 
tam tikrą stipendiją, kuri tęsiasi 
nuo vienerių iki 'keletas metų. 
Iki šiolei LF stipendininkais yra 
buvę: dr. Zenonas Ivinskis, dr.
J. Puzinas, dr. J. Girnius, dr. R. i 
Šilbajoris, Pr. Naujokaitis 1973- 
74 metų LF stipendija buvo pa
siūlyta Oklahomos universiteto 
profesoriui dr- Vytautui S. Var- 
džiui ir paprašyta paruošti 
mokslinį veikalą “Protesto balsai 
Baltijos respublikose”. Veikalas

FLORIDA KVIEČIA
Sustokite Floridoje šiuose 

lietuviškuose vasarvietėse:

NORWYN APT&, 128 OCEAN DR.
MIAMI BEACH, FLA. 33139

arba
TOWN & SURF APTS., 

9024 Collins Avė.
SURFSIDE, FLA. 33154

Telefonas vakarais 672-4903

Typewriter8, Aildlng Machines A 
Cheekwriters

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

VirS 50m. patikimas patarnavimas 
5610 South Pulaski Road 

Phone — 581-4111

ROOSEVELT PICTURE 
FRA M E COMPANY

Manufacturers

Rankomis ižpiaustyti paveikslų 
rėmai, pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago

Tek Vlrginia 7-7258 - 59

čia 
bei 
pa-

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois, 60629

Tel. PRospect 6-8998

KONCERTINES 
YPATINGAS 

GITARAS 
m 

KANKLES 
DARO PAGAL UŽSAKYMĄ 

IR
TAISO STYGINIUS 

MUZIKOS INSTRUMENTUS

KVIRINAS RUNIMAS
4914 W. Cermak Rd.
CICERO, ILL. 60650

TeL — 652 - 3200

UŽSISAKYKITE DABAR C 
TIK PER INTERTRADE E 

EXPRESS CORP. g
GERIAUSIĄ DOVANĄ > 

SIŲSTI »
Į LIETUVĄ | 

dabar, kaip niekad anksčiau m 
SPECIALŪS RUBLIŲ J 

PAŽYMĖJIMAI > 
INTERTRADE EXPRESS > 
CORP. pirmiausia pasakė apie K 
tai, o jūsų giminės pritarė. S 
Su specialių rublių pažymėji- S 
mais jūsų giminės gali gauti W 
Viską, ką tik nori, už dalelę 
reguliarios kainos. Tai tas m 
pat, kai įeiti j krautuvę su K 
100 dol. ir už juos gauti 200 S 
dol. ar 300 dol. vertės prekių, W 
o gal net daugiau. g
INTERTRADE EXPRESS 9
CORP. mielai jums nemoka- K 
mai prisius įrodymą. Specia- g 
lių rublių pažymėjimu? galima W 
paversti į reguliarus rublius K 
aukščiausiu kursu.
SU PILNA GARANTIJA < 
GREIČIAUSIAS A
PATARNAVIMAS 1
Pažymėjimai pristatomi maž- S 
daug per tris savaites. Vieno £ 
spec. rublio kursas yra $2.60. B 
TAS KURSAS APIMA VISKĄ. < 
NĖRA JOKIŲ KITŲ į
MOKĖJIMŲ.

Isipėjame savo draugus, kad * 
nebūtumėt suklaidinti kai ku- g 
rių reklamų siūlančių rublius ■ 
už žemesnę kainą. Tie yra re- K 
guliarūs rubliai. MOŠŲ YRA S 
SPECIALŪS RUBLIAI. Kiek- f 
vienas mūsų Specialių rublių m 
yra vertas mažiausiai 4 regu- S 
liarius rublius — tai yra do- g 
kumentuota mūsų kataloguo- m 
se. K
REIKALAUKIT MŪSŲ NE. ■ 
MOKAMO ILIUSTRUOTO 
KATALOGO C

Užsakykite Dabar. ■
Užsakykite tik per

INTERTRADE 1
EKPRESS CORP.

125 East 23rd Street S
Penktas aukštas

New York, N.Y. 10010 1
Tek: 982-1580 f

LABAI SVARBU 
AUTOMOBILIAI
Pilnai garantuotas 
greičiausias pristatymas

Pasirinkite iš šių naujų 
modelių

ZHIGULI VAZ 2101
US $3520.00 

NAUJAUSIAS PAGERINTAS 
EXPORT MODEL 
ZHIGULI VAZ 2103

US $4036.00
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAGON

US $3881.00
EXPORT MODEL 
MOSKVITCH 412 IE

US $3570.00
MOSKVITCH 408 IE 

US
MOSKVITCH 426 
STATION WAGON

US $3720.00

MOSKVITCH 427 
STATION WAGON 

US $3998.00
ZAPOROZHETS ZAZ 968

US $2251.00

$3284.00

REIK AI.AUK IT 
SPECIALAUS BIULETENIO 
SU AUTOMOBILIŲ 
PAVEIKSLAIS, 
APARTMENTAIS, 
NAUDOTAIS RŪBAIS 
SVEČIAMS IS USSR
REIKALAUKITE MUSŲ 
SPECIALIŲ BIULETENIŲ.
MES TURIM 25 METŲ 
PATYRIMĄ 
ŠIAME BIZNYJE IR 
TAIP PAT TURIM 
TŪKSTANČIUS .
PATENKINTŲ KLIENTŲ.

American Travel Service Bureau organizuoja 
turistines keliones i Lietuvą

Ekskursijos yra tvarkingai ir sklandžiai tvarkomos. Visos grupės turi 
patyrusius palydovus.

Ekskursijos prasideda gegužės pabaigoje ir tęsis iki vėlyvo rudens. 
Prašome pasirinkti Jums tinkamiausią kelionės datą ir registruotis, nes 
dalyvių skaičius grupėse yra ribotas, (mokėjimas asmeniui $100.00. Kelio
nių kainos bus paskelbtos vėliau.

, Visais kelionių reikalais kreiptis j

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Westem Avė., Chicago, Illinois 60643

TEI.. 312 238-9787

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos šiai vasarai patariame da
bar pradėti tvarkyti dokumentus. Taip pat- teikiame informacijas kelionių 
reikalais į visus pasaulio kraštus, parūpiname vizas ir bilietus.

S

SNIP 'N CURL by JO
2756 WEST 63rd STREET

Specializing in Tiniting, Hair Cutting & High Styling 
Come in or phone for appointment:

RE 7-9125 or RE 7-9126. Ask for JO.

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69th SL, Tel. REpublic 7-1941

■

I

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pieš.

2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083
SPACEOF FREE PARKINGPLENTY

7% 6V»% 5%%
Mokamas už 4 m. Mokamas už 1 m. Mokomas už

certif ikatus. certif ikatus. investavimo
Minimum $5,000 Minimum $1,000 sąskaitas

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai.

ANTRAD. ir PENKTAD.
VALANDOS: Sestad. » v. r. iki 12 v. d.

PIRMAD. IR KETVIRTAD.

9 v. r. Iki 5 v. v.
Trečiad: uždaryta.

9 ▼. r. iki 9 v. v;

ŠVENTOS MIŠIOS f 
LIETUVIŠKAI į 

Visos nekeičiamos Sv. Mišių dalys yra atspausdintos | 
vienoj labai gražiai išleistoj knygelėj. Su šia knygele kiek- E 
vienas gali labai lengvai sekti naująsias šv. Mišias

Kai kunigas ar lektorius atskaito kintamąsias dalis, Jūs E 
šioj naujoj knygelėj galite sekti visas nekintamąsias šv. Mi- g 
šių dalis. Tekstas stambiomis raidėmis.

Taip pat rasite rinkinį dažniausiai giedamų šv. Mišių 
metu giesmių.

Užsisakykit šį naują šv. Mišių vadovą lietuvių kalba. 
Kaina 50 centų. 10% nuolaida, perkant 50 kopijų; 25% 

nuolaida, perkant daugiau kaip 50.
Rašy^te:

DRAUGAS
4545 W. 63rd Sfroot 

Chicago, III. 60629
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Kultūrine kronika
Lietuvos statuto 

paroda New Yorke
Viešosios New Yorko bibliote

kos patalpose, 42 St. ir 5 Avė., 
antro aukšto koridoriuje, Slavo- 

* nic Division vadovybė, estui dr.
Kavessar vadovaujant, suruošė 
Lietuvos Statuto penkių šimtų 
metų sukakties j -aminėjimui pa
roda. Parodoje yra 14 įdomių eks
ponatų, .paties Statuto 1529, 1566 
ir 1588 m. tėkštų originalų foto
kopijos, įvairios to paties Statuto 
laidos originalioje slavų, kalboje 
ir rusų, lenkų, .vokiečių ir lietu
vių kalbų vertimuose. Yra ir stu
dijų, liečiančių Lietuvos statutų. 

' Pridėtas taip pat Didžiosios Lie
tuvos Kunigaikštijos žemėlapis, iš 
1638 m. Gerardi. Mercatoris et 
I. Hondii Atlas Novus leidinio, 
nųrodąs ribas, kuriose Lietuvos 
Statutas veikė. Prierašai su pa
aiškinimais palyginti gana tiks
lūs. Juose iškeliamaes net šio Sta
tuto reikšmė ir įtaka slaviškųjų 
kraštų įstatymams. Juristams ir 

1 istorikams tikrai pravartu šią pa
rodą aplankyti. Paroda tęsiasi 
nuo gruodžio 28 iki vasario 28 
d. Lankymo laikas kasdien, išsky
rus sekmadienius, niuo 9 vai, ry
to iki 6 vakaro.

Lietuviai anglosaksų 
metraštyje

“The Writers Directory 1974- 
76 im.”, leidžiamas anglų ir ame
rikiečių leidyklos, anglosaksų ra

šytojų metraštyje įsidėjo ir ke
letą lietuvių. Prozininkų skyriu
je yra įdėtas Jurgis Giiauda, Vyt. 
Tamulaitis ir Aloyzas Baronas, 
prie pastarojo pažymėta, kad bu
vo Lietuvių rašytojų dir-jos pir
mininkas. Taipgi yra ilgi sąrašai 
autorių, rašančių pedagoginėm, 
žurnalistikos, istorijos, socialogi- 
jos politikos ir kitom temom. 
Tanp jų užtikta dr. Vytauto Ka
volio, dr. Vytauto Vardžio ir dr. 
Rimvydo Šilbajorio .pavardės. Lei
dyklų sąraše paminėta Many
land Book leidykla, kuriai, kaip 
žinoma, vadovauja rašyt. St. Zo- 
barskas. Prie autorių suminėtos ir 
jų kūrinius leidžiančios leidyklos, 
tai Nida, Lietuviškos knygos 
klubas ir kt.

IŠEINA NAUJA LIUDO 
DOVYDĖNO KNYGA

Šiomis dienomis Lietuviškos 
knygos klubas Chicagoje išleidžia 
žinomo mūsų rašytojo, dar nepri
klausomos Lietuvos valstybinės 
premijos laureato Liudo Dovydė
no pasakų knygą “Karaliai ir bul- 
vėls”. Knygoje telpa daugiau kaip 
dvidešimt literatūrinių pasakų, 
sukurtų sodriu ir žodingu stiliu
mi.

DALIOS RĖKLYTĖS - ALEK
NIENĖS PARODA CHICAGOJE

šios jaunos mūsų dailininkės 
grafikos darbų paroda (kartu su 
Myra Toth keramikine skulptū
ra) šiuo metu vyksta ARC gale
rijoje, 226 East Ontario, Chicago,

Adomo Galdiko muziejaus kampelis Putname, Conn. Nuotr. V. Maželio

logiijos daktaro laipsnį. Veiklus Į universitetas atšventė savo de- anglų literatūros antologija. “The 
pavasarininkuose, ateitininkuose, šimtmetį. U ’ ’■ ’
Freiburgo lietuvių kapelionas, pradėjo su 400 studentų, o da- 
Belgijos lietuvių sielovados kuni
gas. Pasiekęs Kanadą, pora me
tų dėstė filosofiją kunigų semina
rijoje. Šiemet jau sueina 20 m., 
kai yra “Tėviškės Žiburių” redak
torius. Bendradarbiavo daugelyje 
lietuvių laikraščių. Atskirais lei
diniais išėjo jo knygos: Milžinas, 
didvyris, šventasis, Žmogiškosios 
pilnatvės vizija, Išblokštasis žmo
gus, Didysis nerimas. Drauge su 
kitais suredagavo leidinį “Lithu- 
anians in Canada”.

Universitetas darbą Qxford Antholcgy of English Li
terature”. Išleido Oxford Univer
sity Press New Yorke. Iš viso 
4,614 psl., kaina 7 dol. 95 ot. xiž 

Iš spaudos išėjo dviejų tomų kiekvieną tomą.

dar yra apie 8000.
ANGLU LITERATŪROS 

ANTOLOGIJA

700 METŲ NUO TOMO 
AKVINIEČIO MIRTIES

Ypatingo gilumo mintytojas, 
kurio filosofinė - religinė sistema 
dominavo per eilę šimtmečių ir 
net dabar jos įtaka stipri, šv. To
mas Akvinietis imirė 1274 .metais, 
taigi šiemet sueina 700 metų nuo 
jo mirties. Tais pat metais mirė 
ir kitas įgilus krikščioniškosios 
minties šulas — šv. Bonaventūra. 
Abiejų tų garsenybių garbei šie
met bus skirtas .JAV katalikų filo
sofinės draugijos suvažiavimas 
vasario 28 — kovo 3 d. Dar du 
kiti tarptautinio masto mokslinin
kų kongresai pagerbti tuos di
džiuosius viduramžio minitytojus 
įvyks Ramoje ir iKalamazoo, 
Mich.

PAGERBĖ RAŠYTOJĄ 
GRAHAM GREENE

Už ypatingus huupelnus litera
tūrai rašytojui Graham Greene
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Filmų įvairumai
Gyvenimo istorija, viltingai besitariant naujoje žemėje

STASE SEMENIENR

Nostalgija dabar yra labiausiai 
pamėgta kino teatro lankytojų, nu
sivylus vulgariu atvirumu ir trau
kimu viešumon to, kas lig šiol bu
vo laikoma nerodomu intymumu.

Tiems, kurie matė spalvotą didin
gą Jau Troellio filmą “The Emig
rantą” 1973 m. pradžioje, su 
džiaugsmu bėgs pažiūrėti jo tęsinio 

% — antros dalies “THE NEW
LAND”. Abejuose filmuose vaidina 
tie patys aktoriai, o taipgi vyrauja 
tas pats humaniškumo jausmas ir 
ramus grožis.

Filmas remiasi masyvišku švedų 
rašytojo tVilhetm Mobergo keturių 
tomų romanu. Nežiūrint heroiškai 
didingo veikalo, pagrindiniai cha
rakteriai tėra tik du — Kari Oskar 
Nilsson ir jo žmona Kristina, ku
rie yra paprasti kaimiečiai, nuomo- 
jantieji ūkį.

‘‘Emigrantuose” mes sekame 
Kari Oskaro (Max Von Sydow) ir 
jo žmonos Kristinos (Liv Ullmann), 
kartu su saujele jų Crąsių pasiry
žėlių draugų ir giminių kelionę iš 
savo tėvynės Švedijos slėgiančio 
gyvenimo j naujas, turtingas dyku
mas Amerikoje.

Pakeliui buvo daug vargo ir ne
laimių, tragiška dukters mirtis ir 
varginga kelionė laivu. Bet filmas 
baigėsi laimingai. Kari Oskar at
randa naujas žemes — gražų kam
pelį Minnesotoje ir jis nušvinta šyp
sena, lyg visas pasaulis jam pri
klausytų.

“THE N,EW LAND” nesibaigia 
tokia daug žadančia šypsena, fil
mas yra daug niūresnis, nešąs dau
giau skausmo ir praradimo net ta
da, kai jie iš tikrųjų yra patenkinti.

Nilssonų pergyvenimai kartu su 
draugais ir giminėmis, iškeliavu
siais drauge, vaizduoja tuos žmo
nes, kurių milijonai iš Švedijos iše
migravo į JAV-es 19-ame šimtmety. 
Dauguma jų, kąip ir filme vaizduo
jami Nilssonai, bėgo nuo įvairių lais 
vės Varžymų, o taipgi • nuo ekono
minio skurdo.

“Emigrantuose” buvo pilna erd
vės, kuri gali būti nugalėta, “Nau
joje Žemėje” yra daugiausia laikas, 
kuris nugali žmones.

Filmas atsiveria ir rutoliojasi, 
neduodamas žiūrovui nė pertraukė
lės atsikvėpti. Medžiai kertami, že
mė nuvalyta, pirkelė pastatyta, ja
vai pasėti ir maistas išvirtas. Kris
tina ir vėl pagimdo kūdikėlį. Indė
nai pasirodo ir jų bijomasi, bet ne
susikertama. Jaunesnysis brolis

Robertas ištraukia į Kaliforniją, 
kur jis randa pragarišką gyvenimą, 
vietoje ieškomo aukso.

Vėl žiūrovas pajunta metų laiko 
pasikeitimus, kietą ir šiurkščią oro 
atmainos lanką.. Režisierius Troell 
atidengia ramų regėjimo testamen
tą tam natūraliam Minnesotos teri
torijos grožiui. Nuostabios nuotrau
kos atveria didingai milžiniškus 
medžius, puikius ežerus, paukšte
lius ir žemės grožį. Žavūs monta
žai pasakoja apie dirvos išdirbimą 
ir mažos vienos šeimos kabinos pa
statymą.

Troellio filmų didingumas labiau
siai pasireiškia tame, kad jie suke
lia mumyse nostalgiją paprastiems 
dalykams, bet taip rimtai, kad ne
galime jų nuvertinti. Darbas visur 
čia rodomas, kaip turįs savyje tik
rą garbingumą, bet kartu yra toks 
varginančiai nuolatinis, kone bau
džiantis. Religija yra paguoda, bet 
su šaltom šnektom apie “bedieviš
kas galias” yra taipgi nusivylimas. 
Žemę išdirbo geri žmonės, bet kaip 
filmas parodo, ji taip pat buvo pa
vogta nuo kitų.

Gal tai ir buvo europiečio meni
ninko nuopelnas sukelti amerikie
čiams nostalgiją jų praeičiai ir pa
versti ją istorija, duoti šiuo filmu 
dar daugiau, negu jie patys galėjo 
tikėtis.

“Naujasis kraštas” — “THE 
NEW LAND" yra žadą užimantis 
savo JAV-ių vizijos skaidrumu. Tai 
gera žemė su pažadais ir viltimi, 
bet pastatyta, anot Troell, baisiu 
veiksniu — indėnų teisių išprievar
tavimu.

Pagaliau šis istorinis filmas vėl 
sugrįžta prie vyro ir moters. Ir čia 
Troell parodo, kad jų meilė įsišak
nijusi ne tik švelnume, bet ir būti
nume, sujungta ne vien sentimento, 
bet ir kieto įpročio išsilaikyti. Sek
sas, tas dabar po ekranus išvalkio- 
tas ir išdarkytas, šiame filme yra 
kartu džiaugsmas ir pavojus, natū
rali pareiga, o kartu prakeikimas ir 
palaiminimas.

Mes stebime juodu senstančius, 
jųjų pasaulis praslenka, o filmas 
baigiasi paprastu komentaru, kad 
vaikaičiai jau ‘‘nebemoka kalbėti 
švediškai.” Ar tai ne charakteringa 
ir mums lietuviams? Ar tai nėra ir 
daugelio mūsų baisus skąuduĮys, 
širįięs įųrįą?

BIBLIOGRAFIJOS TARNYBA 
PRAŠO LEIDINIU

Lituanistikos Instituto Biblio
grafijos tarnyba Naujųjų metų 
proga sveikinda ma knygų ir spau
dos leidėjus, prašo ir toliau jai 
siuntinėti savo leidinius tokiu ad
resu: P. Gaučys, 3222 West Mar- 
ųuette Rd., Chicago, III. 60629.

LAIKRAŠTININKAS
A. NAKAS APIE KELIONIŲ 

APRAŠYMUS
Savo įdomiais kelionių repor

tažais atkreipęs skaitytojų dėme
sį laikraštininkas Alfonsas Na
kas jau atsiuntė žurnalistikos va
dovėliui rūpestingai pa ruoštą 
straipsnį apie kelionių aprašy
mus.

REDAKTORIAUS KUN. DR. 
PR. GAIDOS SUKAKTIS

III. 60611. Paroda ten. bus iki va
sario 2 d.

yxh0/o

4 Tears Savings 
Certificates 

(Mlnimum $5.000)

FRANK'S TV and RADIO, INC.
3240 SO HALSTED STREET TEL. CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO 
IR STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAL

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVENUE

KOPLYČIOS

VIETA

REpublic 7-8601

TRYS MODERNIŠKOS

AIR-CONDITIONED

MAŠINOMS

REpublic 7-8600

Vieno iš talentingiausiai reda
guojamų mūsų savaitraščių “Tė
viškės Žiburių” redaktorius kun.
dr. Pranas Gaida sausio 26 d. su- buvo (paskirtas šių .metų Tomo 
laukia 60 metų amžiaus. Sukak- More medalis. Jį paskyrė katalikų 
tuvininkas yra aukštaitis iš Bajo- rašytojų draugija, vertindama Jo 
rų k., Želvos valsč., Ukmergės naujausią romaną “The Honora- 

ry Consull”, JAV-se (patekusį į la
biausiai įperkamų knygų skaičių.
LAISVŲJŲ KINŲ UNIVERSI

TETO DEŠIMTMETIS

Taitvano (Fonmozos) sostinėje 
Taipei veikiantis Fiujetm 'katalikų

apskr. Baigęs gimnaziją, studija
vo Kauno kunigų seminarijoje, 
ikiur buvo Vyt. D. universiteto te
ologijos skyrius. Jį baigęs 1937 m-, 
įšventintas kunigu. Studijas gilino 
Miuinsterio, Freiburgo ir Liuveno 
universitetuose, pasiekdamas teo-

Philomena Says
CHICAGO SAVINGS 

IS N0W PAYING

5.39% 5.92% 6.003%
Annual Y mM

MARQUETTE FUNERAL HOME
-TĖVAS IR SŪNUS —

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St. Telef. GRovenhilI 6-2345-4 | 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09 i

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 1

6.81%
5%% 

$O-DayJĮaving» 

$1,000 Minimum

7.08% 7.35%30-Month SevfcifBCertifkote $5,000 Minimum Annual YW«I

7i/4% 6.727%
on Four Yeor Šoviniu Hnniial Yield

Certificates
$10,000 Minimam

For 49 years, savers at near-$100 million 
Chicago Savings have become accustomed to 
the highest rate* permitted by law. lt Is 
possible to offer the above yield where earn- 
ings remain undistęrbed and are com
pounded for a year or more.

CHICAGO HE
savings and loan association

6245 south vvestern avenue 476-7575

• Passbook Savings Earn From Day ĮfSh- 
of Depoait to Day of Wlthdraval

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laldotuvią Direktorių Asociacijos Nariai
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Laiškas iš Vokietijos

LIETUVIŠKA EGLUTE HAMBURGE
Kalėdos būna labai liūdnos, 

kai esi toli nuo namų ir visų tų 
brangių tradicijų, kuriomis kas
met džiaugies, jų lauki ir sten
gies jas palaikyti, nežiūrint, kur 
bebūtum. Nors Kūčios buvo la
bai vienišos, atskirtiems nuo 
Savųjų, tačiau bent pats Kalė
dų sezonas mums praskaidrėjo 
lietuviškos bendruomenės Ham
burge pastangų dėka.

Gruodžio 15 d. saujelė ener
gingų vįsuomenininkių — Lie
tuvių moterų klubas Hamburge 
— surengė lietuvišką, eglutę. 
Tai buvo gan mažokas pobūvis, 
bet tuo labiau mielas ir savas, 
net labiau džiuginantis, nes ga
lėjai su kiekvienu susipažinti 
pabendrauti ir pakalbėti. Netgi 
vaikai pabaigoje su džiaugsimu 
krykštavo: “Čia kiekvienas vai
kas yra mano draugas!”

Lietuviukų programa 
bažnyčioje

Iškilmės prasidėjo trumpomis 
pamaldomis bažnyčioje (St. Mar
kus Evangelische Kirche). Kun 
V. Šarka pasakė dienai pritaiky 
tą reikšmingą pamokslą ir tada 
užleido sakyklą mano vyrui ku 
ris, nebūdamas nei vokietis, nei 
lietuvis, kalba laisvai pirmąja o 
giliai yra pamilęs antrą ją.

Jis apibūdino grupelę vaikų 
kuriuos drąsiai galima pavadin 
ti Hamburgo lietuviškais pum 
purėliais — vaikiškomis žvaigž
dutėmis, nes jie ne tik verti pa
gyrimo, bet ir net apdovanojimo 
dėl savo puikios vaidybos — ka
lėdinio pasakojimo — Kūdikėlio 
istorijos perdavimo. L. Norkaus 
šeima dominavo tame atvaizda
vime su kūdikiškai švelnia Mar
tyna — Marijos rolėje, dailiu 
Tomu — Juozapo ir patraukliai 
meilia Regina — angelo vaidme
ny. Visas vienos taurios šeimos 
trejetukas pasigėrėtinai puikiai 
suvaidino.

Dr Liucijos Pašaitienės 
didžiosios pastangos

Tačiau jie turėjo ir gerą juos 
paremiantį sąstatą. Mažoji Da
lia ir Marius Baliuliai buvo che
rubinas angeliukas ir piemenė
lis. Gi mano trejetas sūnelių — 
“svečiai vaidintojai iš užjūrio”— 
suvaidino dvejetą karalių ir vie
toje nenustovintį, šokinėjantį 
prie altoriaus ant laiptelių an
geliuką su sparneliais.

Lipšių šeima subūrė visą są
statą į stipresnį vienetą su di
dingai puikia Aurelija — angelo 
su žvaigžde rolėje ir Bernardu 
— trečiuoju karalium.

Tačiau, norint visa pilnai įver
tinti, neįmanoma nepaminėti dr. 
Liucijos Pašaitienės, klubo pir
mininkės, kurios pečiais čia vis
kas rėmėsi. Ji buvo ne tik “spi 
ritus movens", bet ir visas šis 
gražus parengimas jos sugalvo
tas — jos idėja... Ji buvo ne vien 
tik to viso sumanytoja, bet ir 
kostiumus ji sukūrė ir pagami
no, pastatė ir surežisavo visą 
puikųjį vaidinimą, padedama L 

Norkaus, tėvo minėtos “naujos 
teatrališkos dinastijos”.

Motinos džiaugsmas ir rūpestis

Kiekviena motina, kuri kada 
nors stebėjo savo vaiką vaidi
nantį, pažino tą saldų įtampos 
jausmą, kuris sugriebia tave to
kiais momentais, kaip šie. Esi ir 
kartu laiminga, ir didžiuojies, ir 
baiminies, ir bailiai susirūpinusi 
(ar neužmirš jis savo rolės žo
džių, ar nesuklups ant laiptų). 
“Mikuti, nustok striksėti", pati 
sau tyliai bumbi panosėje, “Au
relija, iškelk aukščiau savo 
žvaigždę!” “Kristuti, nepamiršk 
nusilenkti!” Vaikai netveria kai
ly, lyg naštą numetę, vaidinimui 
pasibaigus, o tėvai, tuo tarpu 
dvigubai lengviau atsidūsta (ar 
tai iš tikrųjų tetruko dešimtį mi
nučių?)

Moterų komitetas (dalis), stipriai rėmęs sportinę išvykų į Europą savo darbu ir ypač stipriu moraliniu palaikymu 
grįžus, Martinlųue restorane. Iš kairės Į dešinę: L. Dargienė, F. Mackevičienė, V. Lapienė, B. Briedienė, J. Vald'enė, 
O. Gradinskienė, SL Semėnienė, M. Remienė ir B. Jasaitienė. Trūksta pirm. Marijos Rudienės ir pustuzinio narių: J 
Grybauskienės, V. Kaunienės, M. Krlpkauskienės, A. Mažeikienės, A. Rūgytės ir N. Vengrienės. Nuotr. Z. Degučio.

Goldą Meir išrinkta "labiausiai gerbtina" moterimi
Izraelio ministerė pirminin

kė Goldą Meir pirmauja 1973 
m. amerikiečių piliečių parinktų 
labiausiai gerbtinų moterų sąra
še. Ji laimėjo daugiau gaip dvi
gubai balsų, negu sekančioji ga
vusi balsų, Pat Nixon.

Kitos populiariausios moterys 
yra: Rose Kennedy, demokratų 
atstovė iš N. J. Shirley Chris- 
holm ir Indijos min. pirm. Indira 
Gandhi.

šeštoji eina Mamie Eisenho- 
wer, po jos Lady Bird Johnson, 
Jacąueline Onassis, karalienė 
Elzbieta H ir Ethel Kennedy su 
Margaret Smith (abi 10 vietoje),

Garbingą paminėjimmą 1973 
m. Gallup rinkimų apžvelgime 
gavo Sun-Times kolumnistė Ann 
Landers ir Sylvia Porter. Kitos

Kalėdų senelė iš Lietuvos

Atsigavimui ir atsigaivinimui 
susibūrėme visi Gemeindehalle 
salėje, kur jau laukė mūsų su
muštiniai su arbata ir pyragai 
su kava, o labiausiai visų trokš
tamas Kalėdų senelio atsilanky
mas.

Gi šis Senelis buvo Senelė, vi
sai neseniai atvykusi iš Lietu
vos Norvilienė. Ji nudavė Kalė
dų senelį labai autentiškai: su 
raudona nosimi, o taipgi visiš
kai užbūrė mažuosius,' tiesiog 
pavergdama juos ir išgaudama 
iš kiekvieno ar tai eilėraštuką, 
ar poemėlę, ar dainelę, be jokių 
ašarų ar klyksmo netgi iš ma
žiausio.

Ir motinos '"pasirodo”...

O taipgi pačios vaikų motinos 
buvo iškviestos Kalėdų senelės 
ką nors padainuoti ar padekla
muoti, gi už tai jos buvo apdo
vanotos vaikų knygelėm iš Lie
tuvos. Net ir kun. V. Šarka turė
jo ką nors išpildyti (ką jis mie
lai padarė, savo gerai išlavintu 

buvo: Bella Abzug, Shirley 
Temple, Black Joyce Brothers, 
Julie Eisenhovver, Billie Jean 
King, Coretta King, Loretta 
Lynnn, Margaret Mead, Bess 
Meyerson, Gloria Steinem ir 
Barbara Walters.

Goldą Meir trejų metų laiko
tarpy du kartu buvo pirmąja. 
1978 m. ji buvo H vietoje po Pat 
Nixon. Izraelio vadovė dabar 
jau penktus metus iš eilės buvo 
10-ties “labiausiai gerbtinų mo
terų” priešakyje.

Parinkusios Goldą Meir pasi
sako sekančiai: “Kai daugelis 
žmonių, kurie padarė pusę tiek, 
kiek ji savo tautiečiams, pasi
traukė pensijon ir yra patenkin
ti, ji savo senatvėje sunkiai dir
ba, kad rastų milžiniškom prob

balsu padainuodamas), stovėda
mas šalia lietuviškos eglutės. O 
toji žalioji eglutė puošėsi lietu
viškais šiaudinukais, pačių Ham
burgo Lietuvių moterų klubo na
rių sukurtais ir per ilgas naktis 
kruopščiai sunertais. Gi įkvėpi- 

I mą gavo jos iš... Chicagos kalė- 
i dinių lietuviškų eglučių, kurių 
I daugelis jų (be vienos “čikagiš-
kės”) net nėra mačiusios.

Ir pragydo vaikužiai 
požeminiam traukiny...

Tačiau visa toji diena svar
biausia buvo vaikų, ir jiem buvo 
leista laisvai pavalgyti, pažaisti 
šokti prie eglutės (viena iš Lie
tuvos atvykusi ponia gailėjosi, 
jog eglutė nebuvo vidury salės, 
kad vaikai galėtų aplink ją šok
ti) ir dainuoti, ir vėl valgyti 
kiek tik jų širdelės troško...

Kažkas pasakė: “Kai aš iš 
akių praradau savo tėvynę, at
radau ją savo širdyje”? Ar ne 
šio krašto didysis poetas H. Hei- 
ne?

Stebint per dvidešimt linksmų 
vaikučių lietuviukų, gimusių 
tremtyje, išblaškytų su tėvais 
klajūniškai kelionei po pasaulį 
toji mintis užklydo ir vijosi kitą, 
K. Inčiūros išreikštą:

Nors svetur ir auksu grįsti 
miestai būtų, 

Be tėvynės dūmų trokši tu 
tenai.

Ir keliavom mes namo pavar
gę, bet džiaugsmo kupini, giedo
dami kalėdines giesmes U — 
Bahne (požeminiame traukinė
lyje)..

— Ar patiko jums eglutė? — 
paklausiau savo trijų berniukų, 
nuo trejų ligi septynerių metų 
amžiaus.

— Oooo taaip, — pasigar- 
gardžiuodamas nutęsė vyriau
sias Kristutis, — šis yra geriau
sias balius, kokiame man teko 
bet kada būti.

Nijolė Semėnaitė

lemom palankią išeitį”. Kita: 
“Nors nesutinku su visa jos gal
vosena, aš gerbiu ir žaviuos jos 
pilnu ir ugningu lojalumu save 
kraštui ir kiekvienam individui 
jame. Ji kalba, kaip didingi jie 
yra, — ne kokia didinga ji yra”. 
Vėl kita: “Kaip Izraelio premje
rė Goldą Meir parodė, kad mo
terys daug sugeba ir yra inteli
gentiškos, įžvalgios, gudrios ir 
stiprios, kai yra reikalas. Ji yra 
visoms moterims įkvėpimu”.

Tas kopia aukščiausiai, kuris 
padeda 'kitam kopti į viršų.

Žmogui apmolkaana ne už tai, 
kad jis turi smegenis, bet kad jis 
jas panaudoja.

Adomas Galdikas Degantis ruduo ( Lietuvių pranciškonų nuosavybė)
Nuotr. V. Maželio

Vokietija pagerbia 

garsias moteris

Vakarų Vokietija išleis ket
vertą 40 pfenigių pašto ženklų 
sausio 15 d., pagerbdama žymias 
moteris. Jos yra Luise Otto- 
Peters (1819 — 1895), Helen 
Lange (1848 — 1930), Gertrud 
Baumer (1873 — 1954) ir Rosa 
Luxemburg (1871 — 1919).

Luise Otto-Peters, vokiečių 
moterų sąjūdžio pionierė, buvo 
įsteigėja ir leidėja laikraščio 
“Aukštesnioji moterų įtaka”. 
18&5 metais ji įsteigė Vokie 
čių moterų generalinę sąjungą, 
sukoncentruodama visą save 
energiją, kad pakeltų moterų 
auklėjimąir jų ambiciją aukš
tesnėm rolėm, negu įprastom 
tradicinėm 3 K — Kueche, Kin- 
der und Kirche (virtuvė, vai
kai ir bažnyčia).

Gertrud Baumer ir Helen 
Lange buvo abi leidėjos savait 
raščio, vadinamo “Moterys”.

Rosa Luxemburg yra labiau 
šiai garsi už Vokietijos ribų, bu
vo kairioji radikalė, kuri po I

Lietuviškais šiaudinukais papuošta eglutė Chicagoje (dr. J. ir dr. P. Vaitaičių 
name). Po įtempto darbo maloniai džiaugiasi jo vaisiais dvi uolios mūsų am
basadorės Paulina Vaitaitienė (įsėdi) ir Marija Krauchunienė. Panašios eglutės 
jų rūpesčiu ir triūsu buvo paskleistos po visą Chicagą; miesto bibliotekose, 
ligoninėse, viešbučiuose, bankuose, įstaigose Ir f. t. Nuotr. V. Noreikos

Iš MOTERŲ PASAULIO

* Dr. Liucija Pašaitienė, gyv. 
Hamburge, Vokietijoje,, ketina 
atvykti atostogų į JAV. Dabar 
ji ruošiasi kelionei ir uoliai mo-‘ 
kosi angių kalbos. Jos sūnus Or- 
landas rimtai dirba ligoninėje, o 
vakarais mokosi. Jis žada stu
dijuoti mediciną, kad ateityje 
galėtų pavaduoti savo motiną, 
psichiatrijos specialistę. ,

* Anelė Valaitytė — Lena Va
laitis vardu žinoma vokiečių tar
pe (neseniai ištekėjusi už Wid- 
mann) yra jauna daug žadanti 
dainininkė. Gyvena Hamburge, 
Vokietijoje ir dažnai pasirodo su 
pramoginėmis dainomis — šla
geriais televizijoje ir radiofo
nuose. Dabar ji ruošia jau trešią 
savo dainų plokštelę. Šį kartą ji 
įdainuos lietuviškas dainas kar
tu su savo broliu, gyvenančiu 
Schwetzingene. Dieydirbiui Sta
siui Motuzui nukentėjus eismo 
nelaimėje, ji aplankė jį su 
Vechtos dienraščio redaktorium 
bei foto reporteriais. Tas jos ap
silankymas buvo užfiksuotas ir 
sekančią dieną dienrašty buvo 
platus reportažas su pora nuo
traukų.

* Vida Klimaitienė, gyv. Vo
kietijoje, pradėjo rašyti į laik
raštį “Luebecker Nachrichten” 
iš kasdieninio gyvenimo straips
nelius — apsakymėlius, kuriuos 
redakcija noriai spausdina. Da
bar ji pasiryžusi versti lietuvių 
autorių noveles į vokiečių kalbą 
ir jas paruošti spaudai. Girtinas 
jos užsimojimas ir sveikintinas 
sumanymas supažindinti Vaka
rus su lietuvių rašytojais. Šito
kiame kilniame darbe galėtų pui
kiai pasireikšti mūsų jaunieji in
telektualai — studentai ir jau 
baigę — mūsų inteligentiškasis 
jaunimas — naujasis elitas.

* Chicagos Lietuvių moterų 
klubas, kuriam pirmininkauja 
Silvija Petrošienė, paskyrė po 
25 dol. visiems lietuviškiems 
laikraščiams ir radijo valandė
lėms, o taipgi jau kelinti metai 
užprenumeruoja lietuviškus dien 
raščius lietuviams Oak Forest 
prieglaudoje.

* Jaunų lietuvaičių lyga, ku
riai priklauso visos buvusios 
Chicagos Lietuvių moterų klubo 
Gintaro balių debiutantės visas 
savo duokles (narių mokestį, 
pelną nuo įvairių parengimų ir 
t. t.) skiria lietuviškai labdarai. 
1972 m. jos sušelpė dvejetą lie
tuviškų šeimų, patekusių var- 
gan, o 1973 m. porą paliegusių, 
vienišų lietuvių vyrų visų ap
leistų ir vargingai gyvenančių. 
Malonu, kad iš tradicija virtusių 
Gintaro balių išaugo naujos lie
tuviškos organizacijos, kurios 
ne tik palaiko tarpusavy ryšius 
ir pabendrauja, bet ir nepamirš
ta vargstančių tautiečių. Lygai •' 
priklauso daugiausia čia gimu
sios lietuvaitės.

pasaulinio karo kartu su Kari 
Liebknecht įkūrė vadinamą 
Spartako lygą, vokiečių komu
nistų partijos pirmtaką.

Geriausiai susišukavusios 
moterys

Labai išmislingos šukuosenos 
nėra priimtinos kaip grožio šab
lonas dešimčiai- moterų garsen- 
nybių, parinktų geriausiai susi
šukavusiomis 1973 m. Jų gyve
nimo stilius yra taip skubus, 
kad juo paprastesnė šukuosena, 
juo labiau jos ją mėgsta.

Janet Langhast buv. 2 kana
lo oro pranešėja, 17-tą kartą 
patenka į metinį dešimties ge
riausiai sušukuotų moterų sąra
šą 1973 m. Ji ir 9 kitos buvo iš
rinktos Helen Curtis grožio sa
lonų profesionalių gildos.

Kitos laimėtojos buvo: akto
rės Eva Gabor, Karen Valentine, 
Mary Tyler Moore, Valerie Har-' 
per, Jean Stapleton ir Denise 
Nicholas; turtuolė Betsy B’.oo- 
mingdale; madų kūrėja Cardina- 
li ir televizijos žinių pranešėja 
Barbara Walters.

MOTERYS RAŠYTOJOS 
PRANCŪZIJOJE

Rutgers Uiniversity Press Išlei
do naują veikalą: “Womens Wri- 
ters in France” (90 psl., kaina 
5 dol.). Knygos autorė Germai- 
ine Bree primena, ikad Prancūzi
jos literatūroje moterys dalyvauja 
jau iper 800 metu, tačiau pasku
tiniu metu joms esą kiek sunkė
liau prasiveržti pro vyrų “šoviniz
mą”. Autorė čia aptaria visą eilę 
prancūzų moterų praeities ir da
barties rašytojų, iš naujausių dau
giau dėmesio atkreipdama į Si- w 
mone de Beauvoir, Nathalie Sar- 
raute, Marguerite Duras.

Dideli žmonės nagrinėja idė
jas. vidutiniokai — diskutuoja į- 
vykius, o menki žmaneliai ap
šneka žmones.

Žmogus, kuris nuverčia kalną, 
pradeda, nunešdamas šalin ma
žuosius akmenėlius.

Šuo turi tiek daug draugų to
dėl, kad jis vizgina uodegą, bet 
ne liežuivj.
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