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Negausi tauta, kaip mūsiškė, 
gali užimponuoti daugiausia 
tik savo kultūrinėmis verty
bėmis ir kultūriniais laimėji
mais. Galime gi pasidžiaugti, 
kad šioje srityje mums ini
ciatyvos netrūksta. Mes ir iš
eivijoje esame gyvi savo ope
rose, enciklopedijose, Dainų ir 
tautinių šokių šventėse, gau
sioje periodikoje, nuolat lei
džiamose knygose, lituanistinė
se mokyklose. Mūsų dailininkai 
jau prasimušė j tarptautines 
garsenybes, mūsų kūriniai iš
verčiami j kitas kalbas, net ir 
mūsų kompozitorių darbai tar
pais pasigirsta kitataučių radi
jo stotyse, o solistai ir instru
mentalistai skina laimėjimus 
konkursuose su didelių tautų 
atstovais.

*

Besidžiaugiant tuo, kas pa
siekta, visada tenka ieškoti 
naujų būdų tuos užmojus pagy
vinti, sustiprinti, plėsti. Čia su
siduriame su lėšų klausimu. 
Nors ir šioje sriiyje mūsų iš
eiviai parodė gilų supratimą, be
baigdami sumobilizuoti visą mi
lijoną į kultūriniams reikalams 
skirtąjį Lietuvių fondą, bet nė
ra abejonės, kad kur kas dau
giau lėšų labai produktyviai ga
lėtų būti sunaudota mūsų kultū
riniams planams įgyvendinti, 
jeigu tik tų lėšų turėtume. Mū
siškėje visuomenėje geraširdžių 
nestinga. Aukos plaukia, bet 
reikia gi ne vien kultūros rei
kalams. Lėšos per Balfą telkia
mos šalpai, Tautos fondas ir 
tautinių švenčių rinkliavos mo
bilizuoja dolerius politinei lais
vės kovai. Ir kada mūsų šeimos 
turėjo pergyventi įsikūrimo rū
pesčius, pakelti vaikų moky
mo išlaidas, tai, siekiant sustip
rinti mūsų kultūrinių pastangų

finansinius pagrindus, reikia 
pasidairyti ir kitur.

*
Gražios iniciatyvos yra paro

dę mūsų studentai, susiieškoda
mi stipendijų savo mokslams 
gilinti. Daugelis remiami tų iš
teklių jau pasiekė universitetų 
katedras. Tačiau reikia atmin
ti, kad Amerikoje yra tūkstan
čiai įvairiausių fondų, atvirų 
kultūriniams reikalams. Tų fon
dų sąrašai sudaro ištisas kny
gas. Deja, mes apie juos mažo
kai žinome ir jais netaip jau 
domimės. O taip neturėtų būti. 
Čia yra galimybių, gal net di
desnių, negu mes manome.

Pasklaidykime tik Rockefelle- 
rio fundacijos apyskaitas — 
kiek daug milijonų paskiriama 
įvairiems socialiniams ir kultū
riniams reikalams visose pasau
lio šalyse. Arba prisiminkime 
kad ir Fordo fundaciją. Ji tik 
š. m. lapkričio 16 dieną pasky
rė 1,200,000 dolerių JAV indė
nų teisių gynimui teismuose. 
Įvairūs universitetai1 gauna mi
lijonus dolerių. Chicagos lyrinė 
opera neseniai gavo gerą glėbį 
tūkstančių. Paskirta stipri pa
rama Chicagos orkestrui, įgali
nusi jam gastroles po Europos 
kultūrinius centrus, o taipgi su
daranti didelius papiginimus pa- 
sinaudojantiems jo koncertams.

*

Dabar Amerikoje susidomėji
mas etninėmis grupėmis kyla, 
atmosfera tam darosi palankes
nė. Jeigu mes parodytume dau
giau veržlumo, ieškodami finan
sinės paramos mūsų kultūri
niams užmojams, tikriausiai su
silauktume laimėjimų. Konkre
čiai, mūsų intelektualai, dirbą 
universitetuos, bibliotekose, sek
dami spaudą, pastebėję, kad 
yra galimybių kuriai mūsų 
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ANTANAS MACEINA

1. Filosofija kaip žmogaus būsena

Niekas negali tinkamai rašyti 
apie Šalkauskį, neišdėstęs jo filo
sofijos sistemos, ir niekas negali 
tinkamai išdėstyti šios sistemos, 
neatskleidęs, kas stovi jos centre. 
Norėdami betgi patenkinti šiuo
du reikalavimu, tučtuojau susi
duriame su viena beveik nepaste
bėta bei nenagrinėta sunkenybe. 
Mes paprastai vadiname Šalkaus
kį didžiausiu mūsų tautos filoso
fu. Ir visiškai teisingai. Tačiau 
retai kada pamąstome, ką gi šis 
garbingas titulas iš tikro reiškia. 
Kiekvienu kitu atveju —Aristo
telio, Augustino, Tomo, Hėgelio, 
Heideggerio — jo prasmė yra 
aiški: šie vyrai buvo mąstytojai, 
pasiekę filosofavimo viršūnės 
tam tikrą istorijos metą. Taip pat 
aiški yra prasmė ir tokių posa
kių, kaip: V. Solovjovas yra di
džiausias rusų filosofas, W. Lu- 
toslatvskis — lenkų, G. Gentile 
— italų, H. Bergsonas — pran
cūzų, J. Ortega — ispanų. Noi% 
atskirų vardų parinkimas čia ir 
gali būti abejotinas, bet neabejo
tina yra prasmė to, kas norima 
jais išreikšti, būtent: šie asmens 
yra pasiekę tos ar kitos tautos 
filosofinio mąstymo didžiausią 
aukštį. Ar ta pačia prasme taria
me “didžiausias filosofas” ir Šal
kauskio atveju? Ir štai, svarstant 
šį klausimą, kaip tik ir išnyra a- 
na netikėta sunkenybė.

Kaip akademinis dėstytojas 
Šalkauskis Lietuvos universiteto 
Teologijos-Filosofijos fakultete 
neturėjo filosofijos katedros — 
nei jos sistemos, nei jos istorijos: 
šių katedrų vedėjai buvo L. Bist
ras ir P. Kuraitis. Šalkauskis vado
vavo pedagogikos katedrai, nors 
pedagogiką buvo studijavęs tik

šalutine šaka. Iš filosofijos kursų 
jis tedėstė filosofijos įvadą ir kul
tūros filosofiją, vadinasi, tik ant
raeiles disciplinas. Kaip filosofi
nis rašytojas Šalkauskis- teišleido 
savo disertaciją, nagrinėjančią 
pasaulio sielą Solovjovo filosofi
joje (1919), “Filosofijos įvadą” 
(1928) ir “Kultūros filosofijos 
metmenis” (1936):abu pastarieji 
veikalai yra nedidučiai ir sudaro 
tik jo paskaitų santraukas. 
Straipsnių filosofinėmis temomis 
tepaskelbė ketvertą: “Filosofija 
ir gyvenimas” (1921), “Filosofi
jos mokslo ypatybės" (1922) “Pa
saulėžiūra ir fitosofija” (1924) ir 
“Grožis filosofijos šviesoje” (19- 
28). Stambokas Šalkauskio dar
bas “Bendroji filosofijos termini
ja” (1938) yra daugiau filolo
ginio negu filosofinio pobūdžio, 
įvykdytas ka’rtu su mūsų kalbi
ninkais. jeigu tad filosofiją lai
kysime specialybe, tai Šalkauskis 
tiek savo mokymu, tiek savo raš
tais buvo šiai specialybei atsidė
jęs labai maža. Jo dėstytieji kur
sai ir jo išleistieji veikalai sklai
dė auklėjimo ir visuomenės klau
simus. — Kuo tad Šalkauskis ta
po didžiausiu mūsų tautos filoso
fu?

Atsakymas čia gali būti tik 
vienas: Šalkauskis, kaip nė vie-j 
nas kitas ligšiolinis lietuvių mąs
tytojas, buvo filosofiją pavertęs 
savo būsena. Kitaip tariant, Šal
kauskis gyveno filosofiškai. Kaip 
tai suprasti, paaiškins mum jis 
pats. Jvedamajai savo paskaitai 
Auštuosiuose kursuose Kaune, — 
iš jų vėliau išaugo Lietuvos uni
versitetas — Šalkauskis pasirinko 
temą “Filosofija ir gyvenimas”. 
Ją nagrinėdamas, jis visiem mum 
žinomą posakį “pirmum vivere,

Ados Korsakaitės linoleumo raižinysProf. Stasys Šalkauskis

deinde philosophari — pirma gy- mas pačia savo prigimtimi esąs 
venti, o paskui filosofuoti” apver- 

I tė aukštyn kojomis. Pasak Šal
kauskio, gyvenimas suprastas 
žmogiškai, atsiranda ne prieš fi
losofiją ir vyksta ne šalia filoso
fijos, bet jis yra ne kas kita, kaip 
filosofijos įkūnijimas. Posakis 
“pirma gyventi, o paskui filoso
fuoti” esąs teisingas tik gyvuline 
prasme: žmogus yra anksčiau ne
gu filosofija tik tiek, kiek jis yra 
gyvūnas. Kiek betgi jis yra dvasi
nio prado nešėjas, tiek jis yra fi
losofijos suklostomas ir apipavi
dalinamas. Žmogiškasis gyveni-

Adomas Galdikas Abstraktas (Tempera. Nuotr. V. Maželio)

I Kristaus pavidalu, kuriame “nė- 
I ra jokio priešingumo tarp gyve
nimo ir minties”. Atvirkščiai, “Ja
me gyvenimas yra minties aidas 
ir mintis gyvenimo žiedas”, sako 
Šalkauskis poetiškais žodžiais (p. 
38). Filosofuoti tad reiškia eiti 
“logokratijos linkme” (p. 44); tai 
daryti, kad tiesa būtų “gyva, gy
venimiška ir gyvastinga, tvar-

paskesnis negu filosofija. Užtat 
teisingas yra tik posakis “pri- 
mum philosophari, deinde vive- 
re — pirma filosofuoti, o paskui 
gyventi”. Filosofija ir gyvenimas 
taip santykiauja vienas su kitu, 
kaip būsena su savo turiniu. 
Žmogiškai būti reiškia filosofiš
kai būti. — Tai buvo programi
nis Šalkauskio pasisakymas jaulkanti gyvenimą pagal išvidinius 
1920 metais. Ir šiam pasisakymui amžinus dėsnius” (t. p.), 
jis liko ištikimas ligi pat savo gy
venimo pabaigos. Šalkauskis gyve
no tuo, kad filosofavo.

Suprasdamas filosofiją 
žmogiškąją būsena, Šalkauskis 
tuo pačiu paneigė ją kaip spe
cialybę, vadinasi, kaip tokį daly
ką, kuris gyvenimo neužpildo, o 
stovi tik pakraštyje, apimdamas 
jo tik dalį tiek laiko, tiek turinio 
atžvilgiu. Tuo tarpu filosofija e- 
santi visuma. Būdama žmogiško
jo gyvenimo lytis, ji savaime ap
ima visą žmogiškąją būtybę, ją 
keisdama pagal tiesos reikalavi
mus. Savo straipsnyje “Katalikiš
kosios pasaulėžiūros reikšmė Lie
tuvos ateičiai” (1938) Šalkauskis 
mėgina atsakyti į klausimą “ar 
idėja formuoja gyvenimą, ar gy
venimas formuoja idėją”1)- Jo at
sakymas yra nuostabiai tikslus: 
tikrai žmogiškasis gyvenimas ‘nė
ra nei atsietos minties padaras, 
nei faktiško gyvenimo atliepas’ 
(p. 39). Kitaip tariant, Šalkaus
kis nepritaria nei ideokratijai, nei 
zookratijai, kaip jis pats vadina 
šiuodu kraštutinumu. Šalkaus
kiui žmogiškasis gyvenimas yra 
logokratija, vadinasi, Logos įsikū
nijimas bei valdymas; Logos, su
prasto krikščioniškąja prasme

kaip

Kur 
tad filosofijos stinga, ten užuot 
logokratijos išnyra zookratija ir 
padaro gyvenimą “gyvybinių 
vyksmų” (p. 37), vadinasi įgei
džių arba instinktų atliepu. 
“Kur trūksta filosofų”, sako Šal
kauskis, “sugebančių kurti filoso
fijos sistemą ir gyvai svarstyti fi
losofijos problemas, ten jausti 
mokslinių pasaulėžiūros pagrin
dų silpnumas ir protinės discip
linos stoka” (p. 55).

Lengva suprasti, kad pro visus 
šiuos Šalkauskio žodžius byloja 
sukrikščionintas Platonas. Vieno
je savo dialogo “Phaidros” vieto
je Platonas pastebi, kad filoso
fuojąs žmogus “nepaliaujamai 
savo atsimintuose gyvena tuo, 
kuo gyvena ir jo Dievas, kad bū
tų dieviškas” (249 B), būtent: 
tikrąja būtimi. Nuosekliai tad 
Platonui filosofavimas ir yra ta
pimas panašiu į Dievą. Užtat ir 
pomirtinė bausmė už žemiškąjį 
gyvenimą kaip netikrą laukianti 
visų, “išskyrus tuos, kurie filoso
favo nemeluodami” arba, kitaip 
tariant, “gyvenimo filosofija” (t. 
p.). Nes tuo būdu jie jau čia že
mėje “stiebėsi tikrosios būties 
linkui” (t. p.), apvaldydami sa- 
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vo sielą. Filosofuoti, pasak Plato
no, reiškia ne vykdyti tam tik
rą užsiėmimą, bet gyventi tikrą 
gyvenimą, vis labiau persunkia
mą logos jėga. Logokratija kaip 
filosofavimas yra viena iš pa
grindinių Platono minčių. Jeigu 
dabar šį platonišką stiebimąsi i 
tikrosios būties linkui perkelsime I 
į krikščioniškąją plotmę, tai ir j 
gausime tai, ką Šalkauskis sako, 
esą žmogiškasis gyvenimas yra 
“realus dieviškosios idėjos viešpa
tavimas pasaulyje” (op. cit. 39). 
Ogi ši dieviškoji idėja yra ne kas 
kita kaip Logos, kuris ne tik “pra
džioje buvo pas Dievą”, bet ku
ris “buvo Dievas”, įsikūnijęs ir 
gyvenęs “tarp mūsų” (Jon. 1,1-2, 
14). Platonui logos dar tebėra 
abstraktus ir todėl grynai antže
miškas; Šalkauskiui kaip krikš
čioniui Logos jau yra nusileidęs ’ 
mūsų prigimtin, įėjęs mūsų isto
rijon ir todėl sujungęs mintį bei 
būtį neperskiriamon vienybėm 
Kaip tad galėtų filosofija, eidama 
logokratijos linkme ir 
žmogiškoji būsena, būti tik 
tikras dalinis užsiėmimas 
specialybė?

Atstovaudamas pažiūrai, 
filosofija sudaro žmogiškąją būse
ną arba žmogiškojo gyvenimo ly
tį, Šalkauskis įsijungė į tūkstant
metę tradiciją, einančią, kaip sa
kyta, nuo Platono ir tebegalio- 
jančlą mūsų dienomis. Jau dau
giau negu prieš pusšimtį metų 
M. Scheleris savo studijoje“Filo- 
sofijos esmė ir dorinės filosofinio 
pažinimo sąlygos” (1917) teigė, 
kad pilnutinė žmogaus veikla fi
losofijoje sudaro “ne kokios nors 
ypatingos filosofijos žymę, bet pa
čią filosofijos esmę”“). Mokslas 
liečiąs tik vieną kurią žmogaus 
dvasios sritį, tuo tarpu filosofija 
apimanti “visą žmogiškosios dva
sios visumą; net labai specifinė
je bei dalinėje filosofijos proble
moje būna visas žmogus” (t. p.). 
Tai reikia suprasti, pasak Schel-1 
erio, ne psichologiškai, bet onto
logiškai: filosofija kaip žmogiško
ji būsena kyla iš jos pačios esmi
nės vienybės ir filosofinės prob
lematikos apskritai” (plg. p. 86). 
Kitaip sakant, pats filosofijos ob
jektas reikalauja viso žmogaus. 
Šią mintį randame pažiūrose tiek 
M. Hedeggerio, tvirtinančio, kad 
kiekvienas metafizinis klausimas 
yra keliamas “mum patiem” s), 
tiek K. Jasperso, perkeliančio filo
sofavimo svorį nuo daikto į mus 
pačius: “Kas filosofuoja, kalba a- 
pie save patį (Selbsteisein); kas 
to nedaro, tas nė nefilosofuo
ja”.4) Tačiau ypač įdomiai ši fi
losofijos ir žmogaus santykių 
samprata išėjo aikšėn dviejų 
Berlyno profesorių ginče: teolo
go H. Gollvvitzerio ir filosofo W. 
Weischedelio, kuriuodu 1964-34 
žiemos semestrą Laisvajame Ber
lyno universitete skaitė bendrą 
kursą, pavadintą “Mąstymas ir 
tikėjimas 5) — Denken und Glau- 
ben”, kiek vėliau išleistą ir at
skira knyga. Šiame kurse teolo
gas Gollvvitzeris nuolatos pabrė
žė, kad “tarp filosofijos ir žmogiš
kosios būties (Menschsein) tvylo 
plyšys; filosofas yra tik žmogaus 
dalis” (p. 146). Vien tikėjimas 
apimąs visą žmogų. Weischede- 
lio atsakymas kaip tik ir pratę
sia minėtą tradiciją ligi pat mūsų 
dienų. “Tikrasis filosofavimas, 
sako Weischedelis, yra ne grynas 
mąstymo funkcijos veikdinimas 
(Betaetigung), bet toksai mąsty
mas, kuris žmogų paliečia bei 
apsprendžia visoje jo egzistenci- i 
joje. Man atrodo, kad būtų blo- j 
giausias išdavimas to, ko filoso-1 
fija iš manęs reikalauja, jeigu * Adomas Galdikas

būdama 
tam 
arba

kad

aš tikėčiau galįs iš vienos pusės 
filosofuoti, o iš kitos — vesti nuo 
viso to nepriklausomą gyvenimą. 
Filosofija, kaip ją suprantu, nėra 
joks amatas, kuriam atsidedama 
keletą valandų, o paskui laisva
laikiu daroma, kas norima, visiš
kai be, ryšio su pačiu amatu. 
Priešingai, filosofija, jeigu ji no- 

Į ri būti gyvastinga, turi sušvisti 
'visame mano mąstyme bei veiki
ame” (t. p.). Todėl Weischedelis 
ir teigia, kad apsisprendimas filo
sofuoti yra visos egzistencijos pa
kreipimas filosofijos linkui arba 
jos padarymas apsprendžiančiu 
gyvenimo principu (plg. p. 146- 
47), kuris žmogaus nebepalei
džia jokiu atveju ir jokiomis sąly
gomis. Štai kodėl filosofija, kaip 
ir tikėjimas, nepažįsta laisvalai
kio. “Jeigu aš savo buvime ne
filosofuoju kasdien, tai aš iš vi
so nefilosofuoju”, sako K. Jasper
sas.0)

Šių minčių šviesoje kaip tik ir 
išsisprendžia ana pradžioje mi
nėta sunkenybė Šalkauskio kaip 
filosofo atveju. Šalkauskis nesi
vertė filosofija specialybės arba 
amato prasme. Jam filosofija bu
vo gyvenimo linkmė ir tuo pa
čiu gyvenimo principas, persun
kęs tiek pačią jo būtybę, tiek vi
sus jo darbus. Filosofija nestovė
jo šalia Šalkauskio, bet buvo jo 
būsena, lydinti jį kiekviename 
žingsnyje ir prabylanti kiekviena
me jo žodyje tartame ar pa
rašytame, nors šis žodis liestų 
net ir visiškai kasdieninius daly
kus, kaip ano meto modernieji 
šokiai ar hebrajiškomis raidėmis 
užrašytų iškabų tepliojimas.7). 
Todėl galėjo Šalkauskis neturėti 
nei filosofijos katedros, nei ne
dėstyti pagrindinių filsosofijos 
kursų ir vis dėlto būti filosofas 
tikriausia šio žodžio prasme.
Šalkauskis filosofavo kasdien: 
laisvalaikio šiuo atžvilgiu jis ne
turėjo. Štai kodėl mes ir vadina
me jį didžiausiu mūsų filosofu, 
nes filososfija buvo iškilusi ligi 
pat jo gyvenimo viršūnės.

Jeigu tad, kaip pradžioje saky
ta, klausiame, kas stovi Šalkaus
kio filosofijos centre, tai, jau žiū
rint į tai grynai subjektyviu at
žvilgiu, reikia aiškiai atsakyti: 

Į žmogus. Šalkauskis juk filosofavo 
ne kaip specialistas, bet kaip 
žmogus pilnutine prasme. Jo filo
sofiją valdė ne grynai protinė 
funkcija, kaip tai yra mokslo at-

Adomas Galdikas Prieš audrą (Nuotr. V. Maželio)
Dailininko darbų paroda Kultūros židiny, New Yorke, vyks gruodžio 11-14 d.

KERTINE PARAŠTE
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, įstaigai gauti paramos iš kurio 
nors amerikiečių fondo, turi 
tuojau atitinkamai įstaigai pra
nešti. Gal tai bus mūsų Peda
goginis lituanistikos institutas, 
gal mūsų opera, gal mūsų ku
rio ansamblio ar tautinių šokių 
grupės išvykų finansavimas, 
stipendijos baltistikai ir litua
nistikai plačiausia prasme. Juk 
net Kanadoje lietuvių meninės 
grupės yra gavę iš valdinių fon
dų tūkstantines paramas savo 
spektakliams įvairiose provinci
jos vietose.
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INKSTŲ IR EI.APUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA
Tel. 695-0533

VALLEY MEDICAL CENTEB
860 Siirnrnit Street

Roiite 58 — Elgin, Bllnois

i Kad tas darbas būtų dar pla- 
ningesnis, reikėtų prie Lietuvių 
Bendruomenės, pirmoje eilėje 
mūsų kultūriniu gyvenimu besi
rūpinančios, įsteigti specialią 
komisiją, kuri amerikiečių fon
duose ieškotų lėšų mūsų kultū
riniams užmojams paremti. Ko- 
misijon turėtų įeiti naujųjų in
telektualų ir teisininkų atsto
vai'. Paskelbus tos komi ijos ad
resą, ir kiti žino ų, kur atitin
kamas informacijas pasiųsti. Ši 
sritis dar mūsų per mažai iš
bandyta, o galimybių yra, ko
dėl gi nesukrusti? J. Pr.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOJ 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545
(Ofiso Ir rezldencljc:) 

Valandos pagal susitarimą

veju, bet jo žmogiškoji visuma. 
Gal čia tad ir slypi tas pagrindas, 
kodėl Šalkauskis griežtai skyrė fi
losofiją nuo mokslo, laikydamas 
ją kitos rūšies pažinimu: moksli
nis pažinimas esąs tik atrama fi
losofiniam pažinimui. Tačiau 
šios dvi pažinimo rūšys anaip
tol nestovinčios toje pačioje plot
mėje, kaip kad atskira žmogiško
sios būtybės funkcija — sakysi
me: protinė — nestovi toje pa
čioje plotmėje su egzistencijos vi
suma. Šalkauskio filosofija kaip 
tik iš šios visumos kilo ir todėl 
apreiškė nuostabų humanistinį 
savo pobūdį.

2. Filosofija kaip žmogaus 
ugdymas

Specialiai filosofinis Šalkauskio 
indėlis yra, kaip sakyta, nedidu- 
tis. Užtat stambus yra jo visuo
meniškai pedagoginis indėlis: pen-. 
ketas knygų — “Ant dviejų pa-1 
saulių ribos (prancūzų kalba, 
1919), “Bendrosios mokslinio 
darbo metodikos pradai” (1926), 
“Visuomeninis auklėjimas” (19- 
32) j “Ateitininkų ideologija” 
(1933), “Lietuvių tauta ir jos ug
dymas” (1933) — dešimtis ma- 

i žesnių skyrium išleistų studijų ir 
kelios dešimtys didesnių ar ma
žesnių straipsnių įvairiuose žur
naluose. Ar tai reiškia, kad Šal
kauskis savo esme buvo visuome
nininkas ir pedagogas? Ar tai 
reiškia, kad jo vadovaujamoji 
pedagogikos katedra buvo viena- 
prasmė su šiandien Vakaruose e- 
samomis pedagogikos katedro
mis? Atsakymą į šį klausimą ga
lėsime duoti, kai—bent apgrai
bomis — apžvelgsime minėtų 
Šalkauskio visuomeniškai peda- 
godinių raštų pobūdį.

Baigdamas savo “Filosofijos į- 
vadą”, Šalkauskis teigia, kad

kiekviena filosofija savaime per
eina j pedagogiką; vadinasi, kad 
filosofo turimos pažiūros prašo
si įvykdomos tiek asmens, tiek vi
suomenės auklėjimu. Filosofija 
Šalkauskiui neturinti tikslo pati 
savyje, kad pasiliktų savame pa
žinime, juo gėrėdamasi tarsi le
gendinis Narcizas savo paveiks
lu upelio vandenyje. Ne, filosfo- 
fija, užangažuodama žmogų sa
vo veiksmu arba filosofavimu, į- 
pareigojanti jį ir savo pasekmė
mis, būtent: ji įpareigojanti fi- 
fosofą savas pažintis vykdyti 
žmogaus gyvenime — visų pir-j praktiškai”.8). Susidaręs principų 
ma savoje, o paskui ir kitų bū-1 sistemą savo dvigubų studijų mė
tyje. Kitaip tariant, pedagoginis tu — 
pradas tūno pačiuose filosofijos burge 
pagrinduose. Pati filosofijos esmė 
reikalauja būti perkelta iš ati- 
trau-ktybės į kasdienybę, iš paži
nimo į veikimą, iš asmeninio an
gažavimosi į visuomeninę są
rangą. Šitaip Šalkauskis pergyve
no ir savo visuomeniškai pedago
ginę veiklą. Tiek jo vadovauja
ma pedagogikos katedra, tiek jo 
šios srities raštai anaiptol nebu
vo skirti auklėjamųjų reiškinių I 
moksliniam tyrinėjimui. Šalkaus
kis anaiptol nebuvo pedagogas 
Pestalozzio, Montessori, Ker- 
schenstenerio ar Foersterio pras
me. Šalkauskis buvo pedagogas 
prasme Platono, kuris siūlė kurti 
valsytbę ne pagal piliečių kasdie
nos reikalus, bet pagal amžinųjų 
idėjų reikalavimus: filosofiškai 
būti turėjo, pasak Platono, ne tik 
atskiras žmogus, bet ir valstybė. ( 
“Valdžia valstybėje ir filososfija” 
turinčios Platonui “susijungti į 
vieną” (Politeia, 472E). Todėl 

i jis ir skelbė: “Arba filosofai taps 
valstybių karaliais, arba tie, ku
rie dabar vadinasi karaliais bei 
valdovais, pasidarys tikri ir nuo-

i dugnus filosofai” (474C).

Šis teiginys — tegu ir ne žodi
ne savo lytimi — lydi visus Šal- 

| kauskio visuomeniškai pedago- 
j ginius raštus. Pedagogika kaip 
filosofijos pratęsimas į kasdienos 
tikrovę — štai principas, ap- 
sprendęs visą visuomeninę bei pe
dagoginę Šalkauskio veiklą. Ši 
veikla kilo ne iš konkrečių reiš
kinių sklaidos, vadinasi, iš apa
čios, bet iš pagrindinių filosofi
nių principų, vadinasi, iš vir
šaus, nes, pasak Šalkauskio, “tei
singas principas” turįs būti ger
biamas “ne tik teoriškai, bet ir

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2283
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DR. FRANK PLEČKAS
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2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
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Partizanų kapai (Aliejus* Nuotr < Mare Vaux)

Maskvoje ir Šveicarijos Frei- 
■— Šalkauskis vėliau ir mė

gino šiuos principus apvilkti pe- 
( dagogine forma ir siūlyti juosi 
mūsų tautai kaip jos auklėjimosi j 

■kelią. Pedagogika jam buvo ant- 
I rasis filosofijos laipsnis, o visi 
jo visuomeniniai ir pedagoginiai 
raštai ne kas kita, kaip jo filoso-| 
fijos taikymas mūsų tautos tikro
vei. Pro juos kalba ne pedagogas 

j vakarietine prasme, atsirėmęs į 
I psichologiją — ši Šalkauskiui bu
vo ypač svetima — į sociologi
ją, į politines aplinkybes, į teisi
nius papročius, bet filosofas pla
toniška prasme, reikalaująs, kad 
idėjos tiesa virstų visuomeninio 
bei tautinio gyvenimo turiniu. 
Štai kodėl visi šie jo raštai, nors 
savo temomis yra kasdieniški — 
fizinis lavinimas, modernieji šo
kiai, patriotizmas, skautybė, poli
tika, gimnastika bei sportas, kon
fesinė mokykla, kariuomenė—yra 
nuostabiai filosofiški, nes visi jie 
yra sutelkti aplinkui vieną kurį 
teorinį principą kaip šio principo 
išraiška kokio nors reikalo proga. 
Būdamas sintetikas savo mąsty
mu ir pilnutinės pasaulėžiūros 
atstovas savo įsitikinimais, Šal
kauskis niekad nesklaidė kurio 
nors reiškinio paties savyje ir ne
darė išvadų iš šios sklaidos, bet 
visados pastatydavo šį reiškinį 
priešais principą tarsi prieš veid
rodį, norėdamas savo pastabomis 
pataisyti stebimo reiškinio trūku-

(Nukelta į 5 pusi.)
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ADOMAS GALDIKAS ii;v ; , '■ •

Dailininko parodę s Ku turos žid.'ny, ?ew Yorke, gruodžio 11-14 d. proga

Iškiliųjų lietuvių dailininkų 
šeima retėja. Lietuvoje ir čia Va
karuose vienas po kito jie mus 
palieka, ir mes c-ame sukrečia
mi skausmo. Liūdna dar ir to
dėl, kad, jiems mirus, mes per 
greit su tuo apsiprantame ir pa
liekame viską užmarštyje. Taip 
yra su Kiaulėnu, Puzinu, Augiu- 
mi, Vilimu ir kitais. Ir malonu 
sužinoti, kad neseniai miręs Ado
mas Galdikas dar tebėra prisime
namas.

Apie Galdiko kūrybą yra rašę 
daugelis kritikų ir jo kūryba bu
vo įvertinta, dar jam gyvam 
esant. Jis buvo išskirtas, iškeltas 
ir pristatytas kaip vienas reikš
mingiausių. 1963 metais St. Goš
tautas rašė: “Galdikas supranta 
tikrą meno, kaip kūrybos, vertę; 
jis supranta tos kūrybos kančią 
ir galią, bet taip pat supranta i-

TELESFORAS VALIUS
'yra buvusi ne eilinė. Jo tėvas bu- 
i vo atėjęs į žentus į vyskupo Ka
revičiaus tėviškę, kur šeimoje 
jautėsi kažkokia aukštesnio lygio

ki kartybės nepajėgumą išreikšti 
visą savo jausmą, visą savo norą, 
visą savo gyvybę. Kaip tikras dai
lininkas — poetas, kūrėjas — jis 
jaučia, kad jame yra žymiai dau
giau, negu tai, ką jis pajėgia iš
reikšti spalvom. Ir tai kankina 
jį iki beprotiškumo. Galdikas 
jaučia, kad jau gal nebesuspės 
išsakyti visa tai, ką jis turi, bet 
nesutinka nusinešti amžinybėn 
savo lobio”.

Moksluos ir atsikuriančios 
Lietuvos tarnyboje

A. Galdikas gimė Žemaitijoje, 
Giršinų vienkiemyje, Kretingos 
apskrityje 1893 metais. Aplinka, 
kurioj jis leido vaikystės metus,

Adomo Galdiko studijos detalė. Paskutinis nebaigtas paveikslas ‘Lietuviš
koji kapų koplytėlė”, dažai ir teptukai, prie kurių susirgęs ir prieš dvejus 
metus (1969. XII. 7) miręs dailininkas daugiau jau niekad nebegrįžo.

Nuotr. V. Maželio,.

dvasia. Ypatingai tai lietė moti
ną, kuri buvo nepaprastai jaut
ri ir švelni; tėvas gi turėjo states
ni būdą.

Ūkis buvo didelis, apsuptas sa
vais miškais, kuriuose augo šim
tamečiai ąžuolai, pakelėse pa
puošti koplytėlėmis, statulė
lėmis; ten buvo Dzidorėlis, Los- 
kava Panelė Švenčiausia, Aprū
pintojėlis. Tarp ūkio pastatų — 
išsidėstę kryžiastulpiai ir kryžiai. 
Ta pati nuotaika ir gyvenamaja
me name: spalvoti medžio raiži
niai, smuikeliai, Išmargintos 
skrynios. Čia ir stebime vaikiuką 
Adomą, kuris vis tai su knyga, 
tai su popieriaus lakštais kaip 
vėjas švaistosi ir su įnirtimu pie
šia, naudodamas kamino suo
džius ar skalbimo mėlyną lazur-
ką. Niekada jis nesiėmęs jokio 
ūkiško darbo. Sakydavo, nenorįs 
sugadinti pirštų jautrumo pieši
mui. Buvo gerokai padykęs ir vis 
labai judrus. Lankydamas pra
džios mokyklą, Mosėdžio bažny
čios palubėse lakstė ant balkių, 
gaudydamas balandžius, o savo 
klasės žydaites varydavo į tven
kinį...

Dėdės kun. Karevičiaus ir gi
minaičio Gurausko dėka, Galdi
kas atvyksta į Petrapilį ir įstoja 
meno studijuoti į Barono Štiglico 
mokyklą. Be to, vakarais lankė 
Dailės akademiją, o sekmadie
niais dar ir privačią tapybos stu
diją. Petrapilyje Galdikas sutinka 
ir busimąją gyvenimo palydovę- 
žmoną, kuri 1912 m. studijavo 
Aukš. Pedagogikos kursuose, be
siruošdama mokytojos profesijai. 
Jai vieną kartą atėjus pas Galdi
ko dėdę kleboną, vėliau vysku
pą Praną Karevičių prašyti pa
talpos studentų ateitininkų susi
rinkimui, klebonas užuot davęs 
parapijos salę, pakvietė posėdžiau 
ti jaunimą savo salone, kur ir 
pristatė susirinkusiems savo se
sers sūnų Adomą. Galdikas to
liau uoliai dalyvaudavo tokiuo
se susirinkimuose, piešdamas da
lyvių šaržus. Tokiu būdu Ado
mas Galdikas matyti ir pirmojo
je Petrapilio studentų ateitinin
kų nuotraukoje.

1918 metų vasarą Galdikas su

Adomas Galdikas Nuotr. V. Maželio

žmona grįžo į Lietuvą. Čia jis, są eilę draugų. Turiu mintyje 
kaip dailininkas, buvo reikalin- žmonės, kuriems jis galėjo įtaigo- 
gas, nes, atkūrus Lietuvos nepri- ti savo sumanymus, planuojant, 
klausomybę, reikėjo žmonių, ku- diskutuojant ar įkūnijant jam rū- 
rie įsijungtų į kūrybinį darbą pil-. pimą idėją. Artimi draugai jam 
nąja to žodžio prasme. Tokių, buvo reikalingi ir juos vertino, 
laimei, esame turėję visose srityse. Diena iš dienos užsiimant savą- 
Tačiau kultūriniame lauke Gal- ja kūryba, suprantama, jo jėgos 
diko rūpestis buvo išskirtinis. Ir, išsekdavo, todėl atsipalaidavimui 
ne tik dailėje. Jis gelbėjo, pfana-: ieškojo žmonių, kurių draugystė- 
vo ir organizavo pačius pirmuo-; je galėjo rasti poilsio. Vienas iš 
sius pagrindus ir teatre, ir kon-, artimiausių ir pastoviausių jo bi- 
servatorijoje. Taip eikvojo laiką čiulių yra buvęs Paulius Galau- 
ir jėgas ir ten, kur darbą turėjo at nė. Draugystė prasidėjo 1912-13 
likti kiti. Žinant jo temperamen- j metais Petrapilyje, ir Galdikas ja 
tą, ne kartą jis buvo žmonių ir I naudojosi eilę metų. Petrapilyje 
nesuprastas. Ne visuomet galėjo ir Lietuvoje. Labai tą draugystę 
įgyvendinti visus savo užmany- Galdikas vertino ir gyvendamas 
mus. Dailės srityje jo rūpesčiu su- New Yorke. Tai jis yra dažnai 
darytieji statutai ar planavimai iškėlęs savo pokalbiuose ir buvo 
vis dėlto buvo įgyvendinti, ir mes galima jausti, kaip labai šitai jis 
jais naudojomės. brangino ypač paskutiniajame sa

vo gyvenimo dešimtmetyje. Tik
Tarp žmonių ir tarp draugų Galaunės laiškai dailininkui grą-
Nežiūrint A. Galdiko tempera- , žindaVo tėviškę. O kartą grįžęs 

mento staigumo, jis yra turėjęs vi- nors ir mintimis į tėvynę, jis jau

LAIKO PAKRANTĖJE
KAZYS BRADŪNAS

POILSIS

Dabar gali pailsėti, 
Paguldęs mėnulį šalia...
Bet jis ima blizgėti, 
Jis ima upėn byrėti 
Sidabrine bangele.

Ir astronautas kaip vaikas 
Ardo sidabro raštus,
Tik ne vanduo, ne smėlis — laikas
Srūva ramiai pro pirštus...

Ir mėnulis pabėga 
Belaikės erdvės takeliu, — 
O astronautas užmiega 
Miegu kaip žemė giliu.

LIETUVIŲ PARAPIJA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Seni jau žmonės plauna
Savo kiemeliuose žolę,
Ir ji džiūsta kvepėdama, lyg būtų 
Širvintos arba Rausvės pakrantėse 
Prieš šešiasdešimt metų.

Vidudienio saulė kepina 
Kapinių akmeninę sieną, 
Ir man daros trošku.

O tuščios tavernos tarpdury stovi 
Palinkęs Glnkus ir sako: 
Užeik.

buvo lyg ir fiziškai tenai. Taip 
jautriai jis visa tai išgyvendavo. 
Tik tuomet jam atrodė, kad jis 
čia dirba svarbų darbą. Galdikui 
vaizdavosi, kad kūryba galima ir 
toli nuo savo žemės, bet darbo 
vaisius turi būti ten. Todėl vis rū
pinosi, kad bent dalis jo darbų bū
tų permesta į Lietuvą. Jam net 
atrodė, kad, dar jam gyvam e- 
sant, tai įvyks. Gaila tačiau, lai
kas bėga per greit. Jis šito pilnai 
nenujautė. Ir jam dar gyvam 
esant, nieko panašaus neįvyko. 
Kad jis buvo ir savo draugo su
prastas ir vertinamas, matyti ir 
iš Galaunės pasisakymo: “Galdi
kas buvo labai tiesaus, staigaus, 
impulsyvaus būdo. Visuomet sakė 
ir kalbėjo tiktai, ką pats galvojo, 
jautė, kuo tikėjo, nežiūrėdamas, 
patinka tai kam ar ne. Nepakęs
davo ne tik melo, bet ir intrigų. 
Dėl tokių savo būdo savybių ne 
visų buvo suprastas, , nedaug 
draugų turėjo. Tačiau, jei su

kuo suartėdavo, buvo ištikimas 
draugas. Su A. Galdiku aš susi
bičiuliavau nuo mokyklos laikų. 
Vėliau teko bendradarbiauti Dai
lės draugijoje, komisijose. Mud
viejų draugystė, nesudrumsta jo
kių šešėlių, truko ligi pat jo mir
ties — daugiau kaip 50 metų“. 
Galdikui gyvenant New Yorke, 
jo artimiausiu bičiuliu yra buvęs 
poetas kun. Leonardas Andrie- 
kus.

Naujosios dailininkų kartos 
ugdytojas

Reikšmingą darbą Galdikas y- 
ra nuveikęs Kauno meno mokyk
loje, vesdamas Grafikos studiją 
apie 25 metus. Per tokį ilgą lai
ką jis yra mokinęs ir grafikos 
profesijai paruošęs eilę grafikų. 
Jų yra Lietuvoje, o taip pat ir 
Vakaruose.

Adomą Galdiką, kaip Kauno 
meno mokyklos Grafikos studijos

(Nukelta j 4 pusi.)

Šiapus ir anapus teisybes
Jurgis Jankus

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)

— Palauk, neužlaužk, aš išimsiu! —pri
šoko Kundė, bet jis kita ranka nubraukė šu
keles ir apkabino per pečius žmoną. Ji buvo 
tokia lieknutė vytelė ir v i,s dėlto tokia jau
ki ir glusni, kad šilti šiurpuliai per širdį nu
ėjo.

— Negeras. Kodėl neleidai išrankioti. Kai 
liks koks galiukas, kai įsipūliuos, tai negalėsi 
rugių piauti.

— Mano delnai, kaip ragas. Vinies neį
kaltum. Matai, kaip ruplio beržo žievė. Su 
tokiom tarkom baugu ir tavęs prisiliesti. '

— Tik jau nebūk toks baikštus...
— Nebūk... Lengva pasakyti. O stiklinę, 

matai, ir sudaužiau.
— Iš baimės?
— Ne iš baimės, bet vis tiek nugąsdinai. 

Per tiek metų niekas neprašnekino, o čia nei 
iš šio, nei iš to: “Ką sakei?”. Pati matei, kaip 
krūptelėjau.

— Na, o tas maišiukas, ar nieko nepra- 
virė? Juk tuoj reikės prie rugių eiti.

— Nejudinau. Nuo vestuvių tiek visko li
kę. Sakiau, užkąsiu ir. einu. Tau būčiau ant 
stalo nors palikęs, bet dabar galėsim abu 

kartu pavalgyti.
— Pavalgęs nusirąžė ir apkabinęs Kundę 

pasakė.
— Būtų gera kokią porą dienų po trobą 

padykinėti, su tavim pabūti, bet karštis per 
tas dvi savaites rugius ligi paskutiniosios pri
varė. Porą dienų palaukus pusę grūdų reik
tų dirvoje palikti. Reikia kibti. Tik arklius 
perkilnosiu ir džiubt. Rasa jau bus nukritusi.

— Kas rinks?
— Aš pats.
— Pats vienas?
— Prašiau Babonikes, kad ateitų. Sakiau, 

jeigu gerai rinks, už dviejų rinkikių dieną, 
pats nueisiu vieną dieną pakirsti. Bet pasipū
tė. Esą jie patys galvoja šiandien pradėti, o 
neseniai abi, mačiau nubėgo į mišką, tur 
būt, uogauti. Galinienę ar Dulkutę gal bū
čiau ir gavęs, bet kas iš jų. Nueini ligi ga
lo, o jos pradžioj pradalgės dar tebesikuičia. 
Vis tiek reikia pačiam pusę pradalgės susirink
ti. Kiti darbai ant kulnų nelipa, susitvarky
siu ir vienas.

— Gal aš galėčiau padėti, —ne tiek pa
sakė, kiek prašnabždėjo Kundė.

— Tu? — nustebo Soteras. —- Kur tu su 

savo rankom. įdirbtas ir tai ne viena su šiau
dais susipiausto. Jeigu ir galėtum, tyčia neleis
čiau. Jos mano, kad nesuprantu, kodėl Ba- 
bonikių neprisiprašiau. Pernai ir užpernai galė
jo, tik šiemet ne. Galvoja: pažiūrėsim, kaip ka
ralienė rinks. Jau dabar liežuvius ant tvorų 
sudžiovusios žiopso. O pagaliau, tu pati sakei, 
kad ne dirbti eini.

Kundės veidas apsiniaukė, bet ji nieko ne
pasakė, o Soteras pakilo nuo stalo, žengė ke
lis žingsnius durų link, paskum staiga pasisuko 
prie maišiuko ir šūkterėjo:

— Balius pasibaigė. Šeimininkės išvaikščio
jo, dabar vėl žiūrėk. Žinai, kur lašiniai, kur 
kopūstai, kad man šiandien būtų geri pietūs! 
Rugius kirsti, ne botagus vijoti.

Sugrįžęs pabučiavo žmoną į veidą ir iš
ėjo.

Išvaręs pirmą pradalgę, atnešė dalgį į pra
džią, įsmeigė, suėmė nukirstus rugius, grįžda
mas pėdus sumetė į krūvą pirmajai gubai ir 
pasipustęs įgulė į antrąją pradalgę. Kirto įnir
šęs, kiekvieną kirtį užmesdamas per visą dal
gio ilgį ir, saulei iškilus į pietus, pėdais bu
vo nuguldytas nemažas plotas. Gal net di
desnis, negu kitas būtų nukirtęs su rinkėja. 
Tarpais mesdavo akį į sodą, ar Kundė susi
gundžiusi neateis pažiūrėti, kaip jis dirba, kaip 
jam sekasi, bet jos nebuvo matyti net į sodą 
išeinant. Matyti sėdi į knygą įknibusi. Kai sau
lė pradėjo krypti iš pietų ir visa varsna ligi 
griovučio buvo baigtas, Soteras sustatė gubas, 
pasiėmė tuščią puodynę, su kuria buvo atsi
nešęs vandens atsigerti. Dugne buvo išmirku
sios duonas žiaunės. Vieną išsitraukė ir išleng- 

va kramsnodams ėjo namo. Aišku, kad ras 
viską pastirą, muses ant stalo nuo pusryčių 
paliktą maistą beburbiančias, Kundę seklyčios 
lovoje zknygon nosį įbedusią. Reikės nuo sie
nos kabinti maišą, reikės imti bizūną, bet kaip 
su juo kirsti permokius liaunus ir šiltą šiurpą 
sukeliančius pečius. Kad užtektų tik pagąsdin
ti, kad maldautų dar šiandien maišo nemuš
ti, kad prašytų nors vienai dienai palikti ne
liestą, kad ji pati be bizūno geriau su juo su
sikalbėsianti. Taigi, kad taip būtų. Bet jeigu 
ji užsispirs, jeigu sakys: “Kirsk!” O jeigu nė 
kirtimo nelaukusi .pasileis rėkdama per lau
kus pas motiną, tada ne tik bobom, bet ir 
vyram liežuviai nudils. Kai pirmą sykį pagal
vojo, neatrodė taip baisu. Tada ir žodžiai pa
tys iš burnos ėjo. Rodėsi — kirsi ir kartu 
švelniai šnekėsi: “Neverk brangiausia, nešauk, 
aš ne tave kapoju, bet tą prakeiktą tinginį 
maišą. Rytoj galėsi ligi pietų miegoti, pama
tysi bus ir išvirta ir pašerta”. Tada buvo leng
va, bet ne dabar, kai....

Atsirėmė į svirno kampą ir nusibraukė nuo 
kaktos prakaitą. Duonos žiaunė pasidarė ne
beskani. Užsimojo mesti patvorin, bet vėl įdė
jo į puodynę. Sumetė nueiti tik ligi šulinio, 
prisipilti puodynę vandens ir vėl piauti ligi 
vakaro.

— Tai po šimts pypkių, — numurmėjo 
po nosim, beeidamas per sodą, — ir į savo 
paties trobą bijau įeiti. Tai, kad pasidariau...

Bet dar nepriėjus šulinio , atsidarė prieme
nės durys ir Kundė atsistojo ant slenksčio.

— Ar dar gyvas? — pasakė su smagiu šyps
niu veide. — Seniai norėjau eiti žiūrėti bet 

nenorėjau boboms liežuvių vilginti. Sakiau, 
tegu dar padžiūsta ant tvoros.

Soteras suglumo.
— Dar gyvas. Tik atėjau vandens atsi

nešti.
— O valgyti nenori?
Kundė šypsojosi, bet Soterui tebestovėjo 

akyse maišas ir bizūnas. Buvo apsivilkusi 
balta miesčioniška bliuzele, ir Soterui akyse 
atsistojo jos nugara, kaip ji atrodys po poros 
kirtimų. Kad ir visiškai mažų. Kas gali žino
ti, kiek ta bliuzelė ir kiek jos nugara gali 
pakelti? Ir kaip atmatuoti bizūno skaudumą? 
Kirsi, o jis per nugarą kaip peiliu.

— Kad nelabai tėra kada, — nutęsė. — 
Kai toks gražus oras nesinori gaišti.

— Tai kam tą vargšą maišelį bauginai. 
Jis iš ka;’io nėrėsi, kad tik skaniaus pada
rytų. Kopūstai jau ant stalo aušta.

Soterui net puodynė iš rankų ko tik ne
iškrito. Stovėjo kaip įbestas ir žingsnio nega
lėjo žengti. “Ji tempia. Pati žinodama, tem
pia ir save ir kitą į bėdą. Bet, jeigu nori. 
Jeigu prašo,” — bėgo žodžiai mintimis.

— Na, eikš, berneli, eikš, — išbėgusi pa
sigavo už rankos ir tempė į vidų. — Maišelis 
vėl pasikabino ant sienos. Nebijok, bizūno tau 
nepaims, — juokėsi. — O jeigu ir mėgintų, 
apginčiau. Pati negalėčiau, karalaitį su kala
viju pašaukčiau.

Tikrai, ant stalo garavo kopūstai ir dube
ny laukė ne lašiniai, bet skilandis, kurį, So
terui nežinant, iš motinos buvo atsivežusi.

Soteras nebėišlaikė, pagavo į glėbį, ėmė 
(Nukelta į 4 psl.)
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Šiapus ir anapus teisybės

ADOMAS GALDIKAS

(Atkelta iš 3 pusi.) 
bučiuoti burną, akis, plaukus ir nepajuto, kaip 
ašaros teka per veidus. Abu apsiverkė. Kartu 
verkė ir kartu juokėsi.

— O aš bijojau eiti namo, — pagaliau 
pasisakė Soteras.

— O aš bijojau, kad tu neužkluptum ma
nęs beverdančios. Ne, ne, ką aš čia šneku... 
kad neužkuptum maišiuko.

— Tą gėdą aš tuoj į krosnj! —pašoko 
nuo stalo Soteras.

— Ne! Palik, — pastojo kelią Kundė. — 
Tegu kabo. Jis savo darbą padarė. Tegu bū
na. Jeigu ne vaikams, tai vaikaičiams turėsim 
ką papasakoti.

Soteras, nors ir nenoromis, nusileido ir vėl 
atsisėdo prie skilandžio.

— Bet aš nesuprantu, kaip tu. Juk tu van
dens namie nemokėjai pasisemti, — purtyda
mas galvą stebėjosi vyras.

Tada ji pasisakė, kad, tėvui gyvam tebe
sant, ją daug pamokė vaistininkienė. Ir virti 
ir ypač visokių skanių kepinių.

— Ar tie neskanūs buvo, kur teta atvežė, 
— paklausė.

— Maniau, kad liežuvį nurysiu! Užtat pus
dubenį tau paslėpiau. Juik radai rytą ant stalo.

— Aš mamutę įprašiau, kad juos tetos var
du paduotų. Bet nepyk. Tėtė taip šventai bu
vo įsitikinęs čigonės pranašyste. Ir gerai, Be 
to juk nebūčiau mokėjusi nei paskaityti, nei 
parašyti. O po tėvelio mirties, mama pradėjo 
eiti jo pėdom. Tada įsispyriau į kampa ir pri
verčiau mokyti visko ir troboj leisti viską dirb
ti. Nesirūpink, moku ne tik virti, ne tik ver
šiukams buzą ar kiaulėms jovalą sumaišyti, 
bet ir verpti ir austi. Šiandien nesirodysiu, 
tegul bobos liežuvius dar padžiovina, bet va
kare turėsi suraukti kokias nagines — rytoj 
einu prie rugių.

— To, mergyt, tai jau ne! — pašoko So
teras. — Rugiai rinkti ne tavo rankom. Jei
gu matysiu, kad reikia, bobų prisivarysiu. Tau 
darbo užteks viduj.

— Bobų nereikės, rytoj ateis mama. Jos 
pradalgėj ir tu taip lengvai dar nepaliksi. O 
aš tik apsiruošusi ateisiu. Ką galėsiu, padirbsiu, 
ko negalėsiu —pasimokysiu. Kaimas, — jei
gu nori, tegu linksminasi. Aš radau savo ka
ralių ir savo karalystę. Čia tu karaliavai, kaip 
išmanei, o ne kaip kas norėjo, taip pat ka- 
kaliausim ir abu

Soteras nebesiginčijo. Atrėžė odos gabalą 
ir pamerkė naginėms, o vakare suraukė to
kias, kad ir karalaitė būtų pavydėjus!. Tik 
dirbdamas nagines ir dar daugelį sykių vėliau 
atsimindavo jos žodžius apie išmokymą skai
tyti ir rašyti ir negalėjo sumesti, koks geras 
iš to galėtų būti, tik gerokai vėliau, kai Sote- 
rienė ne vien savo kaimui, bet ir visai apy
linkei tapo ir daktaru, ir mokytoju, ir teisi
niu patarėju, atsivėrė akys ir jam. Ilgais žie
mos vakarais išmoko ir pats ne tik paskaityti, 
bet ir parašyti. Iš jų šeimos bene pirmas vi
soje parapijoje ir į kunigus išėjo. Vėliau iš tos 
pat giminės buvo ir daugiau kunigų, dak
tarų, o vienas net ministerio kėdę buvo pasie
kęs. Pagal juos ir kiti pradėjo į šviesumą verž
tis. Esą net posakis toks buvęs: “Ar Valaitukai 
iš kitokio molio lipdyti? Jeigu jie gali, tai 
kodėl negalėtų ir mano vaikai”.

Vis tiek, kai pasižiūriu atgal, gal jie ir 
buvo iš kitokio molio, ne tokio trapaus, o gal 
ir toji maišiuko istorija irgi nebuvo taip vi
siškai Sotero išgalvota. Kad še ir dabar, kai 
aš tas istorijas rašinėju, tas pats Valaičiukas, 
su kuriuo kartu vyžas pynėm, vienas bev*u. 
visą priemiestį išstatęs, gatves savo žmonos ir 
dukterų vardais pavadinęs, sako, kelių milijo
nų jau vertas esąs. Pažįstami apie jį man 
daug yra pasakoję, bet mano vardo, sako, jis 
niekur dar nėra girdėjęs. Vienam net su nos
talgija pasakęs: “Vaikystėj buvom neperskiria
mi draugai, ir tėvai iš jo daugiau tikėjosi, 
negu manieji iš manęs, o matote, kas išėjo: 
nuskendo žmogus kokiam nors fabrike ir vis
kas”. (Pabaiga)

(Atkelta iš 3 pusi.)

vedėją - mokytoją, teko sutikti 
1932 metų rudenį, kada, dar tik 
antrus metus studijuojant mo
kykloje, įstojau į jo vadovauja
mą “Jaunųjų grafikų studiją”. Ši 
studija buvo Galdiko suorgani
zuota jau 1930 metais jo paties 
iniciatyva šalia pagrindinės gra
fikos studijos. Pamokos vyko va
karais po mokyklos valandų. Ma
tyt, tai buvo jo paties noras duo
ti progos būsimiesiems grafikos 
studentams dirbti grafikos srity
je, kad specialiajame grafikos 
kurse (dveji metai) būtų našes
nis rezultatas.

Studijų metu, vėliau Vokieti
joje ir laikas nuo laiko lankant 
Galdiką New Yorke bei pasikei
čiant laiškais, turėjau progos jį 
pažinti kaip mokytoją, kūrėją, 
žmogų ir bičiulį. Jeigu mano stu
dijų metu Kaune, ar vėliau Vo
kietijoje dirbant kartu mokyklo
je, mūsų bendravimo pobūdis bu
vo daugiau oficialus, tai Galdi
kui apsigyvenus New Yorke, kon
taktai pasidarė artimi ir draugiš
ki. Daugelis jo rašytų man laiš
kų turi atvirumo nuotaikų. Vie
name jų, rašytame 1960 metais, 
Galdikas sielojasi, kad jam stu
dijų metu, naudojant rusų kal
bą, nebebuvo progos atsidėti lietu
vių kalbos rašybai. Todėl jis ra
šo: “Nenustebk ir nepasipiktink, 
kad nemoku teisingai rašyti. Kal
tė tam, pirmiausia bus kalbinin
kui Būgai, kuris 1915 m. Petrapi
lyje buvo sutikęs lietuvius stu
dentus išmokyti rašyti. Per pa
moką išgirdęs kokį jam reikalin
gą žodį na ir kraipydavo į visas 
puses, ieškodamas šaknų ir t. t., 
o apie pamoką ir užmiršdavo. 
Paskui buvo sutikęs kitas ligng- 
vistas (Lukošius) mokyti lietu
vių kalbos, bet po poros mėne-

, šių mirė. Po to, prasidėjo velnia
va kalboje. Kun. Jaunius vienaip, 
prof. Būga kitaip, o Jablonskis 
dar kitaip. Be to, grįžus į Nepr. 
Lietuvą 1918 metais nebebuvo 
laiko mokintis, nes turite žinoti, 
kad beveik visa kultūrinio atgimi
mo našta teko man ir Galaunei. 
Vienožinskis daugiausia realiza
vo mudviejų ir mano žmonos iš
rūpintas lėšas Kauno Meno mo
kyklos ir Ciurlionies Galerijos sta
tymui. Juk net Operos ir Dramos 
teatro statutas mano ir žmonos 
parašyti.”

Šiandien, kada Galdiko jau ne
bėra mūsų tarpe, gailiuos, kad li
ko neišsikalbėta viena tema: kur 
ir kada Galdikas buvo suformuo
tas kaip grafikos mokytojas. O 
tai būtų svarbu žinoti, kalbant 
apie jį kaip pedagogą, ypač gra
fikoje. Žinoma, kad Galdikas mo
kėsi Barono Štiglico mokykloje 
Petrapilyje, kuri buvo įsteigta 18- 
79 m. A. L. Štiglico iniciatyva ir 
laikėsi jo lėšomis. Vėliau ši mo
kykla buvo suvalstybinta ir ruo
šė piešimo dėstytojus bei taiko
mosios dailės vadovus vidurinėms 
dailiųjų amatų mokykloms. Šios 
mokyklos kryptis yra buvusi rea
listinė. Taip pat žinoma, kad ir 
kiti du Kauno Meno mokyklos 
mokytojai (Kajetonas Sklėris ir 
Vladas Didžiokas) yra buvę tos 
mokyklos auklėtiniai. Kartą New 
Yorke bevaikštinėjant parke, Gal
dikas užsiminė Štiglico mokyklą 
ir tik kaip iliustraciją, kalbant a- 
pie netoli Minsko gimusį Chaim 
Soutine. Galdikas kalbėjo su jam 
būdingu vaizdingumu apie tą iš 
Lietuvos kilusį žydų kilmės dai
lininką, teigdamas, kad Štiglico 
mokykloje jie yra kartu studija
vę. Jis pavydėjo Soutine, kad jį 
likimas nubloškė į Paryžių, kur 
jis galėjo atsidėti sėkmingai kū

rybai. Jei tai būtų tiesa, kad Gal
dikas pažinojo Soutine ir tai bu
vo Petrapilyje, tai reikėtų atitin
kamai papildyti Soutine biografi
ją. Oficialios žinios apie Soutine 
Visur sako, kad vaiko amžiuje jis 
atvyko į Minską, o vėliau į Vil
nių, kur įstojo į Vilniaus Meno 
mokyklą, kartu dirbdamas pas fo
tografą padėjėju. Vienas daktaras 
ten susidomėjęs jo gabumais ir 
sudaręs galimybių vykti Prancū- 
zijon. Atvykęs į Paryžių, 1911 
metais įstojo į Valstybinę meno 
mokyklą. Atrodo, kad Soutine 
taip ir gyveno Prancūzijoje iki 
1943 metų, kada rugpiūčio 9 d. 
mirė Paryžiuje. Gaila, kad man 
nebuvo progos įsiterpti į Galdi
ko taip greitą pasakojimą. Būtų 
gera išsiaiškinus, kiek jis pats iš 
tos Štiglico mokyklos yra gavęs. 
Iš to pokalbio man vis dėlto ne- 
paiškėjo ar tai buvo vieta, kur 
Galdikas subrendo kaip busima
sis grafikos profesorius. Mums 
dar yra žinoma, kad vėliau (19- 
19 metais) Galdikas lankėsi 
Stockholme lietuviškųjų pinigų 
spausdinimo reikalu. Ar jis turėjo 
progos čia praplėsti grynosios 
grafikos problemų akiratį, taip 
pat lieka tik spėliojimai. 1923 
metais Galdikas lankėsi Berlyne 
busimosios grafikos studijos me
no mokykloje reikalais. Čia jis su
pirko spausdinimo presus ir su
sipažino su litografijos bei meta
lo technikomis. Kiek galima nu
jausti, ši kelionė į Berlyną pra
plėtė žinias tik spausdinimo 
technikose..

Vėliau keliais atvejais Galdi
kas lankėsi Paryžiuje, Varšuvoje 
ir kitur. Kelionės neabejotinai 
buvo naudingos ir neleido Galdi
kui sustingti savo kūryboje ir jo 
vedamoje grafikos studijoje. Atro
do, kad kelionių metu jis mokėjo

stebėti tai, kas jam buvo naudin
ga, ir turėjo progos visą tai pa
jungti savo tikslams. Tačiau kas 
jį suformavo kaip pedagogą, kur 
jis gavo jam būdingą mokymo 
metodą, lieka tik spėlioti. Galima 
prileisti, kad Štiglico mokykloje 
jis buvo gavęs pagrindus dailėje, 
o gal net ir grafikoje. Bet tai, ką 
jis pajėgė duoti grafikos studen
tui ilgų 25 metų laikotarpyje ve
dant grafikos kursą Kauno Me
no mokykloje, reiktų skirti gry
nai jo paties asmeniui. Tai jėga 
uždegti studentuos meilę grafikai, 
išryškinti grafikos meno charak
teristikas ir, svarbiausia, subran
dinti studento kūrybą mokyklos 
laiku taip, kad vėliau jis jau be 
pašalinės pagalbos galėtų vysty
ti, ieškoti ir atrasti savo asmeniš
kąsias nuotaikas grafikoje. Stebė
dami buvusių Galdiko mokinių 
kūrybą, matome, kad mokytojui 
šitai yra puikiai pasisekę. Dauge
lis jų rado kūrybinio džiaugsmo 
grafikoje. Ir tik retais atvejais, 
kuris nors grafiką yra palikęs 
nuošalyje ir perėjęs į kitą dailės 
sritį. Tai neįkainojamas kiekvie
no mokytojo nuopelnas. Ypač tai 
pabrėžtina Galdiko atvejuje, nes 
jis pats grafikoje taip mažai pats 
dirbo.

Galdiko mokymo metodas 
originalus tuo, kad nesilaikė nu
sistovėjusio dalyko dėstymo trafa 
reto. Jis nėra naudojęs jokių pa
galbinių mokymo priemonių. Jo 
klasėje nebuvo net įprastos rašy
mo ir piešimo lentos, kuri būtų 
naudojama, pravedant naują pa
moką. Galdikas dirbo tiesiog su 
studentu. Dirbo spontaniškai, 
duodamas individualiai pamoką 
kiekvienam studentui, čia pat 
koreguodamas jo darbą. Dvasi
nė ir fizinė jėga tryško iš kiek
vieno jo žodžio. Ypač koregavi
mo metu jo žodis buvo staigus, 
be galo taiklus. Skatindamas in
dividualią išraišką kiekvieno 
studento kūryboje, Galdikas žvel
gė į taisomąjį darbą ne autokra
tišku metodu, bet laikėsi arčiau
siai sprendžiamosios problemos. 
IŠ studento reikalvo daug, todėl 
sutikta problema kompozicijoje 
būdavo Galdiko labai rūpestin
gai narpliojama tik jam būdingu 
žemaitišku žodžiu. O jo žody
nas buvo tikrai galdikiškas — be 
galo malonybinis ir pilnas pa
skatinimo, jei studento darbe bu
vo harmonija kompozicijoje ir 
viskas techniškai apvaldyta. Ta
čiau prasiverždavo ir griausmin
gas, daugeliui šiurpą keliantis ir 
negailestingas žemaitiškas bur
nojimas, jei stucrento kompozicija 
būdavo sujaukta. Galdikas, kaip 
profesorius, turėjo ką pasakyti ir 
mokėjo tai įtikinančiai išreikšti. 
Šitai padarė Galdiką vienu retų
jų mokytojų mūsų grafikoje.

Yra sunku šiandien pateikti 
pilnesnį buvusių jo mokinių są
rašą, nes nebeturime po ranka 
parodų katalogų ar šiaip rašytos 
medžiagos. Tenka todėl pasiten
kinti atmintimi: Augustinavi- 
čius-Augius, Bulaka, Butkevičiū- 
tė, Docius (Jonas), Firinauskas,' 

Gaučas, Jonynas, Jurkūnas, Juš
kevičius, Katiliūtė, Kantrimas, 
Kizevičiūtė, Kučas, Kulakauskas, 
Kuzminskis, Leehavičiūtė, Pazu- 
kaitė, Petravičius, Petrikaitė, Ral- 
kevičiūtė, Rataiskis - Ratas, Rau- 
duvė, Šaulys, Šepetys, Sleivytė, 
Stanikas, Steponavičius, Tamo
šaitis, Tarvydaitė, Tarabilda, 
Trečiokaitė, Vagusevičius, Vaičai
tis, Vainekytė, Vaitekūnas, Vilku- 
taitytė, Virbickas, Žekoriis, Žu
kas ir kt. (Tarp jų ir šio straips
nio autorius dail. grafikas Teles
foras Valius. Red.)

Galdikui gyvenant Kaune, jis 
buvo vienas iš retų to laiko mo
torizuotų žmonių. Važinėjo jis 
dviejų vietų sportine mašina ir, 
tur būt, kas metai turėjo maši
nos leidimo numerį 333. Kodėl 
jis buvo prisirišęs prie šio nume
rio, lieka nežinoma. Mums stu- 
dentamas buvo lengva nustatyti, 
ar Galdikas yra mokykloje, nes 
mašina visuomet buvo palikta 
prie mokyklos įėjimo. Jei 333 nė
ra, žinok, kad Galdiko nėra. Bet 
mašina beveik visuomet čia sto
vėjo, ir mes šitai labai vertino
me. Atvažiavęs mokyklon, Galdi
kas tekinas skubėjo į savo studiją 
trečiajame aukšte. Nusileisdavo 
į grafikos klasę, dažniausia gerai 
valandai praėjus nuo pamokų 
pradžios. Sakau nusileisdavo, nes 
tai buvo gana triukšmingas bė
gimas laiptais, ką ir klasės galė
jo jausti. Taip įskubėjęs į klasę, 
tuoj pradėdavo koregavimą, duo
damas individualią pamoką stu
dentui. Paeiliui praeidavo per vi
są klasę. Nedėkingas tai moky
tojui metodas, tačiau labai nau
dingas studentams. Atrodė, lyg 
būtų dirbama su privačiu moky
toju. Ir studentų šitai buvo be ga
lo vertinama. Vienerių metų bė
gyje buvo padaroma 8 darbai į- 
vairiomis grafikos technikomis. 
Tai labai geras rezultatas, lygi
nant šiandien su čia turimomis 

meno mokyklomis. Technikose 
Galdikui asistuodavo Napaleo- 
nas Stanikas, kuris buvo pasiųs
tas į Paryžių pagilinti technišką
sias žinias akmens litografijoje ir 
metalo spausdinime. Nebuvo 
lengva Stanikui, nes Galdikas iš 
jo daug reikalavo. Stanikas bu
vo labai ramus žmogus ir turė
jo šventą kantrybę, dirbant su 
studentais. Nors jis turėjo puikias 
sąlygas dirbti ir kurti, tačiau ma
no buvimo grafikos studijoj me
tu Stanikas padarė tik kelis dar
bus litografijoje ir su jais dalyva
vo parodose.

Galdikas legendose ir tikrovėje

Dažnai iškilūs žmonės yra pa
lydini išgalvotais ir tikrais pasa
kojimais, liečiančiais asmenišką
jį jų gyvenimą. To neišvengė ir 
Galdikas. Anekdotai apie Galdi
ką kursavo tarp studentų, kolegų 
ar šiaip tautiečių, dar mums e- 
sant Lietuvoje. Daugelis jų bu
vo siejami su Galdiko entuzias
tingu škicavimu gamtoje. Ar tai 
pajūryje, ar šiaip provincijoje, ar 
Kaune. Žinant Galdiko rūpestį 
gamtoje rasti tinkamų siužetų, 
aišku, jis bėgiojo laukais ar gat-. 
vėmis, vis skubėdamas, visai ne
kreipdamas dėmesio į pašaliečius, 
kurie tą keistai judantį žmogų 
stebėjo. Aišku, pasakotojai greit 
prijungdavo ir savo asmeniškus 
komentarus. Todėl dažnu atve
ju pasakojimai apie Galdiką pri
stato daugiau iškreiptas negu tik
ras istorijas. Galdikas daugelį jų 
yra pats girdėjęs ir dažnu atve
ju su pasigardžiavimu komenta
vęs. Okupacijų metu arba Galdi
kui gyvenant Vokietijoje ar Ame
rikoje, dažnu atveju čia yra įve
damas ir policijos motyvas. Ta
čiau visuomet iaimingai išsiaiš
kinamas, kad tai kūrybingas dai
lininkas ieško sau gamtos moty
vų, nieko bendro neturėdamas 
nei su militarinėmis, nei su kri
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minalinėmis intencijomis. Tarp 
daugelio pasakojimų iš anekdo
tų apie Galdiką, kurie tik iške
lia jo asmens originalumą, ran
dame ir piktų. Tokių tačiau yra 
nedaug ir lengvai nuvokiama ši
tokių pasakojimų intencija.

Tarp gausios tapybos darbų 
(aliejus, guašas, vandeniniai da
žai, tempera, pastele, rašalas) 
Galdikas yra palikęs tūkstančius 
skubių eskizų bei piešinių, už- 
fikstuotų gamtoje. Daugelis jų 
yra puikūs, beveik išbaigti dar
bai. Yra taipgi ir kūrybingai gru
bių pasižymėjimų, padarytų žai
biškais štrichais, kurie tikriau
siai yra buvę reikalingi jo studiji
niams darbams. Jie taip greitai ir 
lakoniškai nupiešti, kad atrodo 
lyg kokie asmeniški Galdiko ko
do akcentai. Tikriausiai tai yra 
gamtos sugestijos beskubančiam 
dailininkui, pagriebiant jam rū
pimas nuotaikas. Kiek to po
būdžio eskizais yra pasinaudota 
studijiniuos darbuos, tik vienas 
Dievas žino. Tikriausiai daugu
ma jų taip ir liko Galdiko antru 
kartu nepasidžiaugta. Šio tipo es
kizai atlikti ant įvairių popie
riaus dydžių bei įvairiomis tech
nikomis, dažniausiai rašalu ar 
minkštu pieštuku, kartais spal
votomis kreidomis. Temperamen
tas ir jėga, išreikšta popieriuje, 
rodo stiprų kompozicijos pajuti
mą.

Galdikas savo atvangą nuo ta
pybos praleisdavo, skaitydamas 
meno ir kitokias knygas. Mėgo 
kelionių aprašymus ir filmus. 
New Yorke buvo įsirašęs į Cent- 
ralinį knygyną ir iš jo imdavo 
knygas. Vėliau, pagerėjus mate
rialinėms sąlygoms, kiekvienu iš
važiavimu į New Yorko centrą, 
pirkdavosi po vieną ar dvi kny
gas, kartais net du kartus į savai
tę, todėl paliko nemažą gerų kny
gų rinkinį. Taip pat mėgo muzi
ką. Tarp kitų, turėjo ir ukrainie- 
tiškų plokštelių. Jų paklausęs, 
leisdavosi j savo studiją darbui, 
kur taip pat turėjo didelį radijo 
aparatą, kuris, jam dirbant, visą 
laiką grodavo gerą muziką.

Domėjosi Galdikas ir Rytų me
nu. Lietuvoje ir vėliau Berlyne 
sudarinėjo persų miniatūrų ir 
knygų rinkinius. Turėjo ir rusų 
ikonų. Tačiau apčiuopiamą dė
mesį Rytų menui parodė, kada 
1963 metais įsigijo namą Brook
lyne ir reikėjo jį apstatyti. Da
bar jis panaudojo savo kamba
riams japonų ir kiniečių paveiks
lus, Budos statulėles, inkrustuo
tas dėžutes bei staliukus, išdroži
nėtą skrynią knygoms. Nepamir
šo pakabinti palubėje net japo
niškų dzinguliukų...

Tačiau lietuvių liaudies kūry
bos pavyzdžiai Galdiką tiesiog 
jaudino. Jis juos stebėjo ir aistrin
gai rinko. Buvo sudaręs ypač re
tą lietuvių liaudies grafikos rin
kinį, pasinaudodamas juo ir sa
vo kūryboje, ypač 1931-35 metų 
laikotarpyje.

Torontas, Ont. 
1971 m. lapkričio 12 d.
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FILOSOFIJA IR 
ŽMOGUS

(Atkelta iš 2 pusi.)

mus. Taip jis elgėsi ne tik su to
kiais sunkiai apčiuopiamais da
lykais, kaip lietuvių tautos pa
šaukimas būti Rytų ir Vakarų 
sinteze, bet ir su tokiais kasdie
nos įvykiais kaip 1926 metų per
versmas arba prieš jį ėjęs krikš
čionių demokratų partijos rinki
mų pralaimėjimas, Šalkauskio ap
rašytas gana plačiai straipsnyje 
“Momento reikalai ir principų 
reikalavimai” (1926). Principų 
reikalavimai visados jo raštuose 
apsprendė momento reikalus. Fi
losofija visados turėjo pirmeny
bės prieš pedagogiką kaip šiosios 
vadovė, vis tiek ar ši lietė asme
nį ar visuomenę.

Jeigu betgi filsosofija, kaip tei
gė Šalkauskis, savaime pereina į 
pedagogiką, tai jau iš anksto ga
lima nujausti, kad šitokia filoso
fija yra antropologinė pačiais sa
vo pagrindais, vadinasi, kad ji 
telkiasi aplinkui žmogų: jo pri
gimtį, jo veikimą pasaulyje ir jo 
gyvenimo prasmę. Nes vykdyti 
filosofijos pricnipus pedagoginė
mis priemonėmis galima tik ta
da, kai šie principai yra ne kas 
kita, kaip žmogiškosios būties 
principai. Juk nei pažinimo teo
rijos, nei metafizikos, net nei teo
dicėjos pervesti į pedagogiką neį
manoma. Kas gi galėtų, sakysi
me, gyventi bei veikti pagal Kan
to gnoseologijos principus, esą 
daiktas savyje yra nepažįstamas 
ir esą mūsų turimos pasaulio pa
žintys yra ne kas kita, kaip mū
sų sąmonės pagal tam tikras ka
tegorijas apipavidalintos chaotiš
kų įspūdžių lytys? Štai kodėl F. 
Stepunas, lietuviškos kilmės 
(nuo Tilžės) rusas sociologas, il
gus metus dėstęs Muencheno u- 
niversitete, savo atsiminimuose 
ir rašo, kaip lengvai jis atsipalai
davo nuo Kanto. “O Viešpatie, 
pasakoja jis, kiek vargo man kaš
tavo pirmą semestrą skaityti ir 
pasisavinti ‘Kritik der reinen 
Vernunft’l Kaip pamišėlis klai
džiodavau kartais Heidelbergo a- 
pylinkėse (Stepunas studijavo 
Heidelbergo universitete), ste
bėjau pro mėnulį slenkančius de
besis, melsvame rūke skęstantį 
šviesų pilną miestą, regėjau už jo 
Berlyną, Varšuvą, Maskvą, savo 
šeimą prie pietų stalo ir niekaip 
negalėjau tikėti, kad šis visas 
nuo vaikystės taip ankštai su 
manimi suaugęs, man patikimas 
pasaulis galėtų būti tik mario 
sąmonės turinys, kuriam niekas 
tikrovėje neatitinka arba kuris y- 
ra tai, apie ką mes neturime nė 
mažiausios nuojautos”9) — Ar
ba: kas gi galėtų melstis Aristote
lio bei T. Akviniečio nejudan
čiam Judintojui, jaustis esąs jam 
nusikaltęs ir prašyti jį mum at
leisti? Štai kodėl jau nuo B. Pas- 
calio laikų ir skelbiama, kad filo
sofų Dievas nesąs Abraomo, Iza
oko ir Jokūbo Dievas; vadinasi, 
kad teodicėjos principas *ex mo
tu’ negali virsti pedagogine gai
re mūsajai religijai. O ką bekal
bėti apie metafizikos įvairias 
transcendentalines sąvokas bei 
jų sklaidą. Todėl Šalkauskis ir ne
sidomėjo nei pažinimo teorija, 
nei ontologija, nei teodicėja. Vie
nintelis metafizinio pobūdžio 
darbas yra jo disertacija apie pa
saulio sielą Solovjovo filosofijoje. 
Bet įdomu, kad pasaulio sielos 
sampratą jis atmeta ne loginiu 
ar ontologiniu pagrindu kaip 
nieko neišaiškinančią ir todėl 
nereikalingą hipotezę, bet rem
damasis kaip tik antropologiniais 
argumentais, būtent: jei pasaulio 
siela yra asmeninio pobūdžio, va
dinasi, yra protinga ir valinga, 
tai jos buvimo atveju žmogaus

asmuo nustoja laisvės ir virsta 
šios visuotinės sielos įrankiu. Ki
taip tariant, žmogaus asmenybė 
apsprendžianti net ir metafizines 
sampratas: kas antropologiškai 
yra neįmanoma, tas metafiziškai 
yra netiesa. .Šis nusistatymas 
Šalkauskio disertacijoje yra labai 
ryškus.

Be abejo, tai anaiptol nereiš
kia, kad Šalkauskis neturėjo sa
vų metafizinių pažiūrų. Tačiau 
jis jas buvo susidaręs, ne tiek 
svarstydamas būtį apskritai, kiek 
kalbant Heideggerio žodžiais, pa
sirinkdamas “pavyzdinę būty
bę 10) ir mėgindamas jos buvime 
atskleisti bei spręsti būties klausi
mą. Ši gi pavyzdinė būtybė Šal
kauskiui (kaip ir Heideggeriui) 
buvo ne kas kita, kaip žmogus. 
Štai kodėl jis metafizines sampra
tas vertino antropologiniu atžvil
giu ir štai kodėl jis galėjo filoso
fiją pervesti į pedagogiką. Nuo
sekliai tad Šalkauskis savo raštuo
se nevengė net ir tokių temų, 
kurios, paviršium žiūrint, skam
ba labai kasdieniškai, pavyzdžiui: 
“Žaidimas ir fizinis darbas pe
dagogikos šviesoje” (1927), 
“Vyskupas Paltarokas kaip vado 
tipas” (1935), “Pasisakymas a- 
pie abstinenciją ir blaivybę” (19- 
33) “Socialinė ekonominė krizė” 
(1939) ir t.t. Iš viso, Šalkauskio 
raštų temos yra aktualios, šian
dien pasakytume: egzistencinės, 
nes jos visos kyla iš žmogaus gy
venimo reikalų. O jeigu Šalkaus
kis yra sunkiai skaitomas ir ne vie
no beveik nesuprantamas, tai ši 
sunkenybė glūdi ne temų atsaju- 
me, bet stiliaus bei kalbos dirbti
nume. Tėvų namuose Šalkauskis 
iš mažens kalbėjo lenkiškai; gim
nazijoje mokėsi ir universitete 
studijavo arba rusiškai (Maskvo
je) arba prancūziškai bei vokiš
kai (Šveicarijos Freiburge). Lie
tuvių kalba jam buvo ne gimto
ji, bet išmoktoji kalba. Be to, ne
būdamas, kaip liudija prof. J. E- 
retas,11 savaime atsiskleidęs 
muzikai, Šalkauskis neturėjo, pa
sakytume, ‘sakinio melodijos’ 
jausmo, kuri padaro sakinį 
skambų net ir sunkios minties 
atveju. Šalkauskio sakinys yra vi
sados duslus — net ir ten, kur 
jis kalba apie kasdieną. Prof. E- 
retas, pirmasis atkreipęs dėmesį 
į Šalkauskio raštų stilių, teisingai 
randa, kad daiktavardžio persva
ra, būdvardžio nuvertinimas, 
veiksmažodžio sustingdymas, sve-1 
timžodžių gausa sudaro būdingas 
Šalkauskio stiliaus savybes.12 
Bet kaip tik šios savybės — tiks
liau: silpnybės — ir yra kaltos, 
kodėl Šalkauskis yra sunkiai su
prantamas ir todėl maža skaito
mas. Ne Šalkauskio raštų turinys 
yra sunkus, bet jų išraiška. Tai 
pastebime todėl, kad atitiestume 
net ir tarp ateitininkų įsivyravu-Į 
šią klaidingą pažiūrą, esą Šalkaus
kis savo mintimi yra atitrūkęs 
nuo tikrovės. Priešingai, jo min
tis visados tikrovinė, nes kilusi iš 
rūpesčio žmogumi čia individua
line, čia visuomenine prasme. 
Tik kalbinis šios minties apval
kalas, gaila, yra nuaustas tarsi 
iš pakulinių siūlų, todėl nelans- 
tus, šiurkštokas ir todėl skaity
tojo nepagaunąs. Kas betgi pro 
šį kietą bei nedailų drabužį pra
siveržia, Šalkauskio raštuose ran
da ištisą eilę idėjų, kurios mus 
ir šiandien taip lygiai savęspi 
traukia, kaip ir anuomet, sakysi
me: santykis tarp aristokratijos ir 
demokratijos,13) filosofijos ir 
mokslų nepriklausomybė nuo 
bažnytinio autoriteto M, patrio
tizmo ryšys su antitautinėmis bei 
tarptautinėmis pastangomis 16, 
santykis tarp darbo ir kapita
lo 18, moterų klausimas1T, spau-

Žumalo “Artscanada” š. m. spalio - lapkričio numerio sumažinta pusla
pinė detalė su dail. Kazio Varnelio darbą nuotraukomiss: viršuje — "Pul
suojantys segmentai”, apačioje — “Metafora”.

KAZYS VARNELIS "ARTSCANADA" 
ŽURNALE

Chicagoje gyvenantis mūsų kine, kompozicine ir įkvėpimo iš-
dailininkas Kazys Varnelis, kurio 
darbai jau ne kartą Chicagos Me
no institute ir kitose galerijose su
silaukė premijų ir išskirtinio į- 
vertinimo, dabar vėl pabrėžtinai 
akcentuojamas liuksusiniame ir j 
meno pasaulyje plačiai žinoma
me dvimėnesiniame žurnale 
“Artscanada”. Š. m. spalio — lap
kričio mėnesių numeryje autori
tetingas meno kritikas Jan van 
der Marck trijuose dideliuose žur
nalo puslapiuose, papuoštuose ke
turiomis K. Varnelio darbų nuo
traukomis, labai įdomiai nagrinė
ja dailininko kūrybą straipsnyje: 
“Programątic limitations of color 
— The modulated monochromes 
of Kazys Varnelis”. Straipsnyje 
mums ypač yra įdomu tai, kad ■ 
Jan van der Marck, akademiniu' 
įžvalgumu aptaręs K. Varnelio^ 
kūrybą figūrine, spalvine, techni-

. takų prasme, prieina išvadų, jog 
I K. Varnelio kūrybos šaknys glū- 
I di ir visa esmingiausio sau siur
biasi lietuvių liaudies mene. Apie 
tai nemažai užsiminęs, kritikas 
savo raštą baigia tokia fraze:

“Su žodynu, išplaukiančiu iš 
klasikinio ornamento, ir su sin
takse, panašia į sudėtingus rati
lus energijos konservavimui, Var
nelio tapyba yra pavyzdys, kaip 
pasąmonės keliu, kitomis priemo
nėmis nešama duoklė menininko 
gimtosios žemės balsui”.

Žurnalo “Artscanada” metinė 
prenumerata: Kanadoje—$10.00, 
kitur —- $12.00; atskiro numerio 
kaina’ Kanadoj — $2.00, kitur 
— $2.50. Redakcijos ir administ
racijos adresas: “Artscanada”, 129 
Adelaide Street West, Toronto I, 
Canada.

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANI 

Į LIETUVĄ 
Geriau negu gryni pini
gai ar bet kokie daiktai

SPECIALŪS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMAI 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

dos laisvė ir jos atsakingumas18, 
ideologija ir praktikaprie
vartos klausimas kovoje su blo
giu 20, jaunimo problema21, — 
vis tai juk reikalai bei rūpesčiai, 
kuriais ir šiandien sergame ir ku
riem spręsti Šalkauskis teikia di
džiai vertingų paskaitų bei pa
siūlų. Prietaras tad yra kalbėti 
apie Šalkauskio minties atsaju- 
mą. Tai tvirtinti gali tik tas,, kas 
Šalkauskio raštų visai nepažįsta. 
Priešingai, Šalkauskiui kaip filo
sofui net būtų galima prikišti, 
kad jis per daug leidosi patraukia
mas žmogiškųjų kasdienos rūpes
čių. Tačiau atsimenant, kad žmo
gus yra jo filosofijos centras ir 
kad jo filosofija vidiniu būtinu
mu pereina į pedagogiką, šis ak
tualių klausimų kėlimas, bei 
svarstymas darosi suprantamas, 
pateisinamas ir Šalkauskio atve
ju visiškai nuoseklus. Filosofija 
jam buvo žmogaus ugdymas. To
dėl jis šio ugdymo degančias 
problemas ir sprendė. Daug jų, 
kaip minėta, yra sprendžiamos 
ir šiandien, nes ir dabar jos yra 
pirmaeiliai mūsų visuomenės rū
pesčiai. Šiuo atžvilgiu Šalkauskis 
tebėra gyvas ir kalbus. Jis nėra 
praėjęs, bet dabartinis, bylojąs 
į mus tais pačiais reikalais, kurie 
kvaršina ir mūsų galvas. Ar tad

nereiktų jo sprendimais — bent 
ateitininkam — labiau susidomė
ti, negu tai buvo daroma lig šiol? 
Gražu, kad ateitininkai dabar y- 
ra sukrutę atnaujinti savo ideolo
giją, mėgindami, padaryti ją 

j “šviesa, žadinančia į tiesą ir gė- 
! rį”, kaip to iš ideologijos reika- 
; lauja buvęs At-kų Federacijos 
Vadas dr. J. Girnius,22. Tačiau 
kur galima daugiau rasti tokio 
žadinimo į tiesą ir gėrį, jeigu ne 
Šalkauskio raštuose? Viena iš 
paskutiniųjų Šalkauskio studijų 
“Jaunuomenė ir gyvoji dvasia” 
(1938) yra tarsi jo testamentas, 

j o šis testamentas yra vienas di
džiulis šauksmas jaunimui “pa
žinti tiesą, geisti gėrio, džiaugtis 
grožiu, susižavėti šventumu” *’). 
Tai šauksmas kuris turėtų būti 
girdimas ir dabartinio materia
lizmo bei sumiesčionėjimo metu.

Weischedel, Denken und Glauben. 
Ein Streitgesprach, Stuttgart 1965.

6. Kari Jaspers, op. cit. p. 281.
7. Plg. St. Šalkauskis, Ateitininkų 

ideologija, p. 220, 248, 268.
8. St. Šalkauskis, op. cit. p.53.
9. Fedor Stepun, Das Antlitz Russ- 

lands und das Gesicht der Revolu- 
tion. Aus meinem Leben, Mūn- 
chen 1961, p. 113.

10. Plg. Martin Hedegger, Sein und 
Zeit, Tiibingen 1949, p. 7.

11. Plg. Juozas Eretas, Stasys Šalkaus
kis, Brooklyn 1960, p. 100.

12. Plg. Juozas Eretas, op. cit. p. 92-98.
13. Plg. St. Šalkauskis, Ateitininkų 

ideologija, p. 81-85.
14. Plg. St. Šalkauskis, op. cit. p. 40-41, 

47-50.
15. Plg. Stasys Šalkauskis, Visuomeni

nis auklėjimas, Kaunas 1932,
p. 141-175; Lietuvių tauta ir jos 
ugdymas, Kaunas 1933, p.84-102, 
182-184.

Iš. Plg. St. Šalkauskis, Ateitininkų ide
ologija, p. 103-104, 217-26; Socia
linė ekonominė krizė, “Draugija” 
nr. 7, p. 414-419, Kaunas 1939.

17. Plg. St. Šalkauskis, Ateitininkų ide- j 
ologija.ip. 119 - 124; Lyčių skirtu

mai ir ugdymo individualizacija, 
“Naujoji Vaidilutė” nr. 4, p. 166 - 
174, Kaunas 1926.

18. St. Šalkauskis, Ateitininkų ideo
logija, p.175-181.

19. Op. cit. p. 215-240, 266-273. .
20. Op. cit. p.261-265.
21. Op. cit. p. 274-298.
22. Juozas Girnius, Idealas ir laikas, 

Chicago 1966, p. 104.
23. St. Šalkauskis, Ateitininkų ideolo

gija, p. 290. ,

Venancijaus Ališo sukaktis
Mūsų poezijos pasaulyje ži

nomas Venancijaus Ališo vardu i 
prel. Aleksandras Arminas I 
gruodžio 8 d. švenčia 40 m. ku
nigystės sukaktį. Dirba sielova
doje Brazilijoje. Tikime, kad 
eidamas kitų kūrybingų dvasiš
kių keliu — Maironio, Jakšto, 
Tumo, Margalio — jis savo rin
kiniais Sao Bento varpai, Cas- 
cata Cristalina, Pietų Kryžius 
dar nėra pasakęs paskutinio sa-1 
vo kūrybos žodžio.

IŠNAŠOS
1. Cit. Prof. St. Šalkauskis, Ateiti

ninkų ideologija, Putnam 1954, 
p.37-56.

2. Max Scheler, Werke, Bern 1954, 
t. V, p.84.

3. Martin Heidegger, Was ist Meta- 
physik? Frankfurt/M. 1949, p.22.

4. Kari Jaspers, Philosophie, Berlin 
1948, p. 274.

5. Helmut Gollvvitzer und Wilhelm

Kas tik turi gerą skonį,
viską peikei pas Liepon;

LIEPOMS

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE C E H T E R, INU.

Marquette Pk.( 6211 So. Aestern, PR 8-5876
nuo 9 iki ft vai vakaro Sekmad atdara 12 v iki 5 v p p

Pirmadieniam tr ketvirtadieniais nuo 9 iki 0:30 Kitom dienoi

^FRANK’S TV and RADIoTTnC
3240 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252

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

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Pirma jums apie tai pa
sakėme, o jūsų giminės 

sako “taip”.
Su specialiais Rublių Pažy
mėjimais jūsų giminės gali 
įsigyti, ką jie tik nori, už da
lelę reguliarios kainos. Pana
šiai, jei nuvykęs J krautuvę 
su 100 dol. gautum prekių už 
200 dol. ar 300 dol. ar net ir 
daugiau. Pilnai garantuota ir 
apdrausta. Tiktai Intertrade 
Express Corp. duoda jums 
kuo greičiausią patarnavimą. 
Šie Pažymėjimai pristatomi 
jūsų giminėms į namus už 3 
savaičių.

KAINA $2.13 už vieną 
Specialų Rublį

Visiškai jokių kitų primokėji- 
mų.
Reikalaukite mūsų NEMOKA
MO ILIUSTRUOTO KATA
LOGO.

Užsakyki ‘.e Dabar. 
Užsakyk'te Tik Per

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Streel 
Penktas aukštas

New York, N. Y. 10(10 
Tel. — 982-1530

Labai svarbu !
AUTOMOBILIAI

Tik trumpam laikui
MOSKV1TCH 4I2IE $2,995.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 966

$1,895.00
Gaunami labai ribuoti skai
čiai — Tad NELAUKITE — 
Užsakykite DABAR.
BUTAI

Reikalaukite mūsų Spe
cialų Biuletenių.

PER ANNUM PER ANNUM

GRYNU ŠALTU ORU?

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS J

6245 SO. WESTERN AVĖ

AR JCSŲ NAMAS YRA PER MAŽAS JCSŲ ŠEIMAI?

\R JOSŲ KROSNIS PASENO?
AR VASAROS KARŠČIAMS UŽĖJUS NENORĖTUME! KVĖPUOTI

0N CERTIFICATES 
OFS 1000.00

One Year Maturity

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE duoda pasko 
prieinamoms ir patogiomis išlygoms. $500.00 ir daugiau bet kokiems 

O gal jums reikalingi pinigai kitiems reikalams? 
namą, jei iki šio) jo neturite ir jums

las
namų pagerinimams
Arba gal norite įsigyti nuosavą 
nusibodo mokėti aukštas nuomas

Chicagos Taupymo Bendrovė turi įvairiausių moderniškai įrengtų taupymo skyrių, lengvas pri
važiavimas, greitas patarnavimas, net du kiemai automobiliams pastatyti, saugumo dėžutės ir kitokie 
parankumai. Chicagos Taupymo Bendrovė yra ne tik lietuvių sostinės, bet ir visų Amerikos lietuvių 
ir jų organizacijų centras. “The Presidential Room" puiki vieta organizacijų susirinkimams bei 
mažiems banketams teikiama veltui.

Chicago Savings and Loan Assn
PHILOMENA D. PAKEL, Pres.

PER ANNUM

0N ALL PASSBOOK
ACCOUNTS
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DAIL. BRONIU MURINA 
APLANKIUS

J. DAINAUSKAS

Atsidūręs Chicagos priemies
ty, Melrose Parke, užsukau pas 
da lininką Br. M :riną, kaip tik 
besiruošianti kūrinių parodai, 
kuri įvyks Chicagoje, Čiurlionio 
galerijoje, š. m. gruodžio mėn. 
4-12 dienomis ir kurioje daili
ninkas pasiruošęs parodyti 52 
akvareles bei akrilikas techni
ka tapytus paveikslus. Paskuti
nė B. Murino darbų paroda 
Chicagoje buvo 1967 m.. Dabar 
rengiamoji' paroda rišasi su dai
lininko 65 metų amžiaus sukak
timi (gimęs 1906. VIII. 31 d. 
Rygoje).

visus žiūrovus. Tuo labiau, kad 
viename jų ryškesnį vaidmenį 
suvaidina kompozicija, gi kita
me spalvų niuansąvimas. Jau 
vie.i todėl kūrinių įvertinimas 
gali būti gana individualus, pri
klausantis nuo žiūrovo žvilgsnio 
krypties.

Visi tie Br. Murino paveiks- i 
lai yra sukurti jo atostogų me
tu, “są kaiton” jo poilsio nuo 
kasdieninio darbo, veik nieko 
bendro neturinčio su meniškąja 
kūryba. Bet jie sudaro visą dai
lininko vidinio gyvenimo esmę.

Br. Murinas Gelsvos smiltys (akvarelė)
Minint dailininko 65 metų sukaktį (g. 1906. VIII. 31) jo darbų paroda 
Čiurlionio galerijoje, Chcagoje, atidaroma šiandien 7 vai. vak.

savo užsisklęstame bute, sce-1
1 nos, kurios atrodo improvizuo
tos skausmo, perdaug liūdnai 
spaudžia stebėtoją.

Tačiau filme yra tikro gyve
nimo, kad ir skaudūs, bet gra
žūs momentai. Vienas jų atsi
skleidžia filmo pabaigoje — . 
kaimo vestuvėse, labai vyku- i 
šiai nutrauktose.

Nadine Trintignant filmą su- Į 
režisavo nepaprastu taktu —j 
panaudodama muziką, sulėtintą 
nufotografavimą, teksto reda-| 
gavimą ir filmo aparato panau
dojimą ligi nuostabiausio efek-; 
to. O 
neuve 
širdis 
rane.

jau Mastroianni ir De- 
ne vaidina, bet tiesiog, 
panarinę, “gyvena” ek-

V. Remeiki Kaukių šventėje (Nuotr. A. Aneliūno)
Šio montrealiečio mūsų dailininko darbų paroda Detroito Lietuvių Namuos 
bus gruodžio 12, 18 ir 19 d. Rengia Lietuvių Bendruomenės Detroito 
apylinkės valdyba.

Br. Murino namai — tikra 
meno galerija. Sienos, pakam
piai — pilni paveikslų. Šiai paro
dai atrinktųjų tarpe yra du pa
veikslai (Nr. 25 — Vyno tau
rė ir Nr. 28 — Natiurmortas), 
kurie 1970 - 71 m. amerikiečių 
dailininkų parodose buvo pre
mijuoti, bet ir likusieji 50 savo 
formomis ir savo spalvų sod
rumu yra lygiai geri. Jų stilius 
aiškus. Visi jie turi tai, kas su
daro Br. Murino kūrybinį savi
tumą. Bet drauge kiekvienas 
jų ir skirtingas, nesikartojan- 
tis, nei siužetu, nei jo apipavi
dalinimu.

Vieni darbai yra akvareliniai, 
kiti tapyti akvarele ir akrilika 
drauge, nors aplamai Br. Muri
nas stipriausias yra akvarelis- 
tas. O tai reikalauja labai di
delio įgudimo valdyti teptuką. 
Juk akvarelei reikia tyro, sul
tingo spalvų žaismo bei tonų, 
kurie, susiliedami į vieną, turi 
išgauti švelnų ir gilų naują at
spalvį.

Kalbėdamas apie savo tapy- ( 
bos techniką, B. Murinas pa
brėžė, jog visa tai ir padeda jo 
teptukui rast norimo vaizdo for
mą, išraišką. Šia proga dailinin
kas pabrėžė, kad jam “minti t 
apie tikrovės vaizdą pirmiau
sia tarytum pereina per jo 
vaizduotėje esančią spalvų ska
lę, pakeliui vis pasirinkdama 
paskirų spalvų gijas ir taip 
net iki savitos ekstazės, kurią 
išlaisvina - iškrauna tik tų spal
vų derinio perkėlimas į paveiks
lą.” Gal todėl Br. Murino kū
riniuose ir nėra blaškymosi, o 
tuo labiau kokio “ieškojimo” 
savęs. Tai, anot paties dailinin
ko, vidiniai jo pergyventų rea
lių ir jo vaizduotės performuo
tų vaizdų teptuku perkėlimas į 
paveikslą, kas jau gali būti to
lygu savo vidinės kažkokios da
lelytės atidavimui.

Aišku, ne visi tie Br. Muri
no kūriniai vienodai sudomina

Dail. Br. Murinas, kurio sukaktuvi
nė paroda vyksta įiurllonio galė
joje, Chicagoje.

WAGNER & SONS
■|Hpewriter» — Addlng Machlnen 

Check writers 
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
vrir.* t»0 m patikimas patarnavima 

NAUJOJE VIETOJE
Ji 10 S Pulaski Ibi Tel '.81-4II

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

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

Tel. VIrginia 7-7258 - 59

FILMŲ ĮVAIRUMAI
Tikro gyvenimo širdgėla ekrane

STASE SEMĖNIENE

Catherine Deneuve, šalta 
gražuolė ligi ledinio sustingimo 
kituose filmuose, šiame žavi, 
kaip visados, bet šilta vaidyba. 
Ji parodo širdį draskantį skaus
mą taip natūraliai, kad, ir žiū
rovas visa tai išgyvena kartu 
su ja.

!

DAUGĖJA NAUJŲ DAKTARŲ

“It Only Happens to Others” vykdami automobiliu į gamtą, 
yra filmas, išplėštas iš asme
niškos tragedijos. Parašytas ir 
surežisuotas Nadine Trintig
nant, jis yra pagrįstas liūdnais 
pergyvenimais ir jausmais, pa
tirtais jos pačios ir jos vyro ak
toriaus Jean - Louis Trintig
nant, kai1 jie visai netikėtai ne
teko savo kūdikio.

Paversti šiam savo asmeniš
ko gyvenimo žiupsneliui meniš
ku įsikūnijimu, prieinamu vie
šai publikai, tikriausiai turėjo 
būti nežmoniškai sunkus ir rei
kalaujantis daug jėgų uždavi
nys šiai gabiai rašytojai ir re
žisierei.

skiriamas visiems, 
patariama tėvų vado- 
nuomonė. Atrodytų,

Šiemet pavasarį, baigiantis 
mokslo metams, 8,996 studentai 
baigė JAV medicinos mokyklas. 
Šių mokslo metų pabaigoje, nu
matoma, baigs 9,363. 1970 m. 
JAV-se kiekvienam 100,000 gy-

>’
PETE’S AUTO REPAIR
Taisau MOTORUS, STABDŽIUS, 

Transmisijas Starterius, Alternato- 
rtus, Motor Tune-up. ir kitus pa
taisymus. PETRAS PlfiNYS, sav., 
0211 - 15 South Damen Avenue — 
TEI. 737 - 3UHS.

*0* -*• . ■*> . . -
Filmas 

jauniems 
vaujanti 
kad vaikams filmas būtų sun-1 ventojų atiteko 165 gydytojai, 
kokas su savo slegiančia rea
laus gyvenimo širdgėla.

Numatyta federalinė parama me
dicinos mokykloms plėsti ir me
diciną studijuojantiems padėti.

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

SKAMBINTI RE 7-9615

Kad dar labiau suasmenintų 
filmą, režisierė Trintignant pa
rinko Marcelio Mastroianni ir 
Catherine Deneuve (filme vadi
nami tiesiog “Marcelio” ir “Ca
therine”) atvaizduoti gražų ita
lą ir žavią prancūzę, kurie la
bai įsimylėję ir kopia savo 
karjeros laiptais.

Ji mėgina paruošti žiūrovą 
artėjančiai mirčiai su trumpais 
grįžimais į praeitį, atvaizduo
dama porelės idilišką laimę. O 
kai prasideda tėvų pasitrauki
mo nuo viso pasaulio procesas, 
ji vėl trumpom scenom iš anks
tyvesnio gyvenimo vaizduoja 
laimingesnius laikus. Lyg tuo ji 
kartu palengvina ir pabrėžia 
dabartinio nusiminimo jausminį 
svorį.

Staiga, be jokio nujaučiamo 
įspėjimo, jų devynerių mėnesių 
dukrelė randama lopšy negyva. 
Baisus sukrėtimas juos išstu
mia iš vėžių ir perkelia į prie
tarų pasaulį. Jie mėgina užsi
daryti savyje, visa kita išstum
dami iš savo tarpo. Pagaliau,
jie patys ieško išsivadavimo ir tiesiog po truputį nustoja pu- 
naujos dirvos šaknims įleisti, iš-1 siausvyros, netekdami proto

Filmas mėgina išlaikyti me
niškąjį lygį, tačiau per ilgai sle
gia žiūrovą visu savo sunku
mu. Visi tie ilgi', nuotrupiniai 
įvykiai, kai kenčiantieji tėvai

r

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

(R MĖGĖJAMS

sutaupysite pirkdamiDaug 
įvairių filmų foto aparatus 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
t.oglu planu atidedant pasirink 
tUB reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad 
ir ketvirtad vakarais Iki 9 vai
REIKMENYS FOTOGRAFAM.

3314 Wesl 63rd Street
Chicago, Illinois 80(129

Telef PRospect 6-8998

čia 
bei 
pa-

TEPLEVESUOJA JŪSŲ NAMUOSE
DRAUGAS veda vajų surasti 

naujų prenumeratorių. Naujų 
skaitytojų atsiranda, bet reiktų 
gauti jų dar daugiau.

DRAUGAS siuntinėja dien
raštį susipažinimui be mokesčio 
būsimiems skaitytojams. Teko 
patirti, kad yra tokių šeimų, 
kurios užsisako laikraštį, jei 
gauna susipažinti dešimtį ar 
daugiau dienų.

DRAUGO administracija ieš
ko naujų adresų. Prašome skai
tytojų prisiųsti mums adresus ir 
pavardes tokių, kurie galėtų 
DRAUGĄ skaityti. Jei kuris 
skaitytojas mums prisius adre
sus ir pavardes 10-ties asmenų, 
kurie neskaito DRAUGO, admi
nistracija padovanos už tokį pa
tarnavimą lietuvišką vėliavėlę. 
(Mes turėsime patikrinti pagal

mūsų sąrašus, ar pasiūlyti as
menys neskaito jau ilgiau, kaip 
šešis mėnesius.)

Lietuviškos vėliavėlės su sto
vais papuoš Jūsų rašomąjį sta
lą ir parodys, kad esate nuošir
dūs spaudos rėmėjai.

Jei užsakytumėt kitam šeimos 
nariui, kuris gyvena atskirai, 
antrą prenumeratą gausite 33% 
papigintai. Reikėtų užsakyti 
DRAUGĄ vaikams, išvažiavu
siems į mokyklą, padovanoti iš
tekėjusiai dukteriai ar neseniai 
vedusiam sūnui, kad neužmirštų 
skaityti lietuviškos spaudos ir 

i kad žinotų, ką veikia lietuvių vi- 
I suomenė.

i

Nuo
19 14 M e t ų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalais vias 
mūsų apylinkes. Dėkoja
me Jums už mums paro
dytą pasitikėjimą. Mes 
norėtume būti Jums nau
dingi ir ateityje
Sąskaitos apdraustos iki 

$20,000.00

MIDLAND 
SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION

ARCHER AVENUECHICAGO, ILLINOIS 1002
PHONE. 234-4471

5% 6%
2 Years Savings 

Certificates

(Minimum $5,000)

Ali accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid ųuarterly.

RĄŽOMOS VISOMIS KALBOMIS; IR 
ELEKTRINĖS. RADIO, TV IR BIZNIO 
MAŠINĖLĖS. PIGIAI IR GREITAI.

Atsiųskite adresus ir pavar
des DRAUGO adresu ir gausite 
dovanų lietuvišką vėliavėlę.

.. - - ' e

nitu

%
AUTHORI2EO DEALERS dfe CHRYSLER

MOTORSCORPORATION

$1915*
•$1915. Manufacturer's suggested retall prie* for ■ Crlcket 

avallabla at seleetad Plymouth dealera*. Price excludes stata 
and local taxes, destlnatlon chargaa, and dealer new-car 
praparatlon chargaa.

Mokamas už dviejų Me- Naujas aukštas <11 vi
tų UerUticaty sip-kaitas dendas inokanuts n)

Minimum $5,000.00 investavimo sąskaitas
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
PIRMAD. ir KETVIRTAD. . 

VALANDOS: ANTRAD. lr PENKTAD. ..
SEATAD. 9 v. r. Lkl 11 v. d.

BALZEKAS MOTORS
PLYMOUTH — FURY — VAL1ANT — SATELITE — STATION WAGONS 

ROADRUNNER - BARKACUDA — DUSTER
Pirkite dabar, kai kainos yra žymiai sumažintos 1971 metų visiems 

automobiliams prieš paairodunt naujiems 1972 modeliams.

4030 Archer Avenue Tel.

Plymouth 
Prices 

start at

VI 7-1515

OLYMPIA
ROYAL 

GRUNDIG
ZENITH

SPARTA
J. L.Giedraitis
10 Barry Drive
E. Northport, N.Y. 11731 
Tel. (516) 757 0055
Chicago 476 7399 vakare

ONII
II>—•4

>.iII

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 VVest 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

9 v. r. iki 9 v. v. 
9 v. r. iki 5 v. t.
TreAkLd. uždaryta.

i
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Premjja lietuviui 
laikraštininkui

Lietuvių Katalikų mokslo a- 
kademijos pirm. prof. A. Liuima 
raštu iš Romos praneša, kad nuo 
šių metų pradedama skirti kasme
tinė premija lietuviui laikrašti
ninkui. Premija 500 dol. šiemet 
jury komisija sudaryta New Yor
ke. J ją įeina: kun. dr. Leonar
das Andriekus, dr. Domas Jasai
tis, dr. Bronius Radzivanas, prof. 
dr. Jokūbas Stukas ir dr. Vytautas 
Vygantas.

Kandidatus premijai gali siūly
ti kas tik nori, pasiųsdamas mo- į 
tyvuotą raštą bet kuriam jury ko
misijos nariui. Siūlymus galima 
siųsti iki š. m. gruodžio 31 d. 
Gautieji po Naujųjų Metų siūly
mai nebus imami dėmesin, šią 
žurnalistikos premiją Liet. kat. 
mokslo akademija skirs kasmet. 
Jos mecenatas — kun. dr. Juozas 
Prunskis.

Nuo 1972 m. Liet. kat. mokslo 
akademija pradės skirti 1,000 dol. 
premiją už mokslo veikalą. Ir ši 
premija bus skiriama kasmet. Jos 
mecenatas taip pat kun. dr. J. 
Prunskis.

Liet. kat. mokslo akademija yra 
ypatingai susirūpinusi lituanisti
nių mokslo veikalų ruošimu ir lei
dimu. Vienas naujausių jos lei
dinių yra Lietuvos vyskupų relia- 
cijos iš XVII - XIX šimt.; tuo pra
dedami leisti Lietuvos istoriniai 
šaltiniai.

Dail. J. Bagdonui 60 metų
Nuo Plungės kilęs žemaitis 

dail. Juozas Bagdonas yra gi
męs 1911 m. gruodžio 11 d., 
taigi šiemet sulaukia 60 m. am-

J. Bogdonas Autoportretas (detalė)
Dailininkui š. m. gruodžio 11 d. su
eina 60 metų.

žiaus sukakties. Dail. Vieno
žinskio ir Kauno Meno mokyk
los mokinys, jau 1933 m. Kau
ne suruošė savo individualią pa
rodą. Nuo 1935 m. dalyvauda
mas Dailininkų sąjungoje, bu
vo jos sekretoriumi ir reikalų 
vedėju. Buvo Vilniaus amatų 
mokyklos direktorius. Okupaci
jos išblokštas į vakarus, Vieno
je dirbo keramikos fabrike ir j 
dėstė paišybą lietuvių gimnazi-' 
joje. Emigravęs j Kolumbiją, 
ten dėstė Keramikos mokyklo
je.

Kolumbijoje dar plačiau at
siskleidė jo tapybos talentas. 
Jis reiškėsi kaip modernus im
presionistas, pamėgęs figūrinę 
tapybą su gamtos peizažais. Jo 
kūrinių yra Kolumbijos ir ki
tuose muziejuose. Bebūdamas 
Kolumbijoje net buvo įsteigęs 
savo meniškos keramikos atel
jė.

Naujomis kūrybos krypti
mis labiau pradėjo reikštis at
vykęs į JAV. Čia taipgi pasilie
ka kūrybingas. Kaip mūsų en
ciklopedija liudija, jis pasižymi 
sodrių spalvų gama, dekoraci
niu piešiniu, nevengiančiu lietu- 

IvlŠkos idėjos.

Romo Viesulo par da 
Krokuvoje

Krokuvoj, Lenkijoj, Moder
naus meno galerijoj Pryzmat,' 

, buvo sureng’ta šiuo metu Romoj 
br gyvenančio mūsų dailininko; 
Romo Viesulo grafikos darbų 
paroda. Paroda, kurią suruošė 
Lenkų dailininkų sąjunga, buvo 
atidaryta spalio 18 dieną, daly
vaujant meno, spaudos, radijo 
ir televizijos atstovams. Į atida
rymą buvo Krokuvon nuvykęs ir 
pats dailininkas. Parodoje buvo 
svečių ir iš Lietuvos: dail. Gu
daitis, Vilniaus Dailės muziejaus 
direktorius Gudynas, dail. Sta
siulevičius ir kritikė Kostkevi- 
čiūtė.

Parodoje buvo išstatyta apie j 
300 darbų, iš kurių dalis didelio 
formato grafikos darbai, spausti, 
drobėje. Kai kurie iš šių darbų 
buvo pristatyti drauge su garsi
nėm juostom, elektroniniu būdu 
parengtom Romoje gyvenančio 
amerikiečių kompozitoriaus Al- 
vin Curran. Paroda užsidarė lap
kričio 20 d.

Krokuvoj lankymosi proga 
dail. Viesulas skaitė paskaitą 
Krokuvos Dailės akademijoje 
tema “Dabartinės Amerikos 
grafikos problemos.”

Los Angeless Dramos sambūris Jaunimo centro scenoje, Chicaqoj, š. m. lapkričio mėn. 28 d. tik ka suvaidinęs
Algirdo Landsbergio komedija "Paskutinį pikn ką” — ger'aus’ą antrojo Teatro festivalio spektaklį. Stasio Me
ringo platesnį viso festivalio aprašą “Draugo" kultūriniame priede duosime kitą šeštadienį.

Nuotr. A. Gulbinsko

jomis. Pvz.: The Theology of j Christian Sočiai Question, 
the Incarnation, Theology and j Death and Etemal Life ir eilė 
Revelatlbn, The Theology of kitų. Kiekviena kny^a minkš- 
Faith, The Theology of Crea- tris viršeliais kainuota tik 95 
tion, The Theology of History, et. Adresas: B'ides Fub . ers, 
Theology and Spirituality, The Ine., Notre Da: .e, ūid.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1972 META o
VValter Rask-Rasčiauskas. 

pirmas pradėjęs vežti žmones į 
Lietuvą, tą darbą sėkmingai tę- 
-ia jau 11 metų. Jo ekskursijos 
tvarkingai suorganizuotos ir 
vyksta sklandžiai, šią vasarą 
jo vadovaujamas American 
Travel Service Bureau nuvežė 6 
amerikiečių grupes į Lietuvą. 
Norėjo daugiau žmonių nuva
žiuoti, bet dėl vėlyvos registra
cijos negalėjo tai padaryti, ne
buvo vietos.

Ateinančiais metais Rasčiaus-

pasirinkli jam paecg’ausią ke
lionės laiką. Su vėjau besiregiB- 

' truo jaučiais gali tas pats atsi
tikti kas atsitiko šiais metais 
; Todėl patariame planuoti iš an
ie t i • laiku užsiregistruoti. Ra
šykite arba informacijų kreip
kitės tokiu adresu:

AMERICAN TRAVEL 
SERVICE BUREAU 

9727 ^South VVestern Avė.
Chicago, Illinois 60643 
Tel.: (312) 238-9787

Vaišvilkas" jau 
atspausdintas

Juozo Kralikausko istorinis 
pomindauginių laikų romanas 
“Vaišvilkas” jau atspausdintas, 
įrištas ir už dienos kitos bus 
išsiųstas pirmoje eilėje Lietu
viškos knygos klubo nariams. 
Veikalas yra mindauginės epo
chos romanų trilogijos pasku
tinysis. Ankstesnieji to paties 
autoriaus šio užmojo premi
juotieji romanai buvo “Titna
go ugnis” ir “Mindaugo nužu
dymas”. Pastarajame J. Kra- 

Dail. Romas Viesulas, kurio grafikos jjkauskas vaizduoja Mindaugo

sį vyko Rush - Presbyterian - 
St. Luke’s Gallery patalpose, 
Chicagoje. Kaip dailininkas, Ed. 
Valaitis dirba didžajame Chi
cagos dienraštyje “Chicago Tri
būne”, kur įvairių švenčių pro- 

l gomis puslapinėmis ir spalvo
tomis jo akvarelėmis puošiamos 
specialios laikraščio laidos. Dai
lininkas su savo darbais daly
vauja ir Čiurlionio galerijoje 
ruošiamose mūsų dailininkų pa
rodose. |

ko įstaiga planuoja nuvežti net
10 grupių. Ekskursijos bus po
17 ir 21 dieną. Prie jų bus ga
lima prisijungti Chicagoje, New 
Yorke ar Montrealyje. Kas iš
anksto užsiregistruos, tai galės Į

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllflllllllllll

Taip pat paruošiame kvieti
mus giminėms atvykti į Ameri
ką. Teikiame informacijas ke
lionių reikalais į visus pasaulio 
kraštus. Parūpiname bilietus ir 
reikalingas vizas.

darbai buvo išstatyti meno parodo
se Romoje ir Krokuvoje.

Romas Viesulas Amerikos 
grafikos pandoje, Romoje

USIS meno galerijoje, Romo
je, įvyko Amerikos grafikos 
paroda “Venice - 70 USA”, ku
rioje dalyvavo devyni amerikie
čiai dailininkai, tarp jų ir dail. 
Romas Viesulas, šios parodos 
proga, dailininkas Viesulas 
skaitė paskaitą USIS Bibliote
kos rūmuose tema “Amerikos 
grafikos vystymasis ir josios 
dabartis”.

sūnaus Vaišvilko tragediją po 
tėvo nužudymo.

Dail. Ed. Valaičio paroda
Dail. Edvardo Valaičio, čia 

gimusio lietuvio dailininko, dar
bų paroda visą lapkričio mene- šių dienų teologinėmis aktuali-

Dabarties ideologija
Fides Publishing, Ine. bend

rovė, veikianti prie Notre Da- 
me universiteto, pradėjo* leisti 
seriją leidinių dabarties teologi
niais klausimais. Sukviesti įvai
rūs pirmaujantieji teologai — 
jėzuitai, domininkonai ir kiti1 — 
duoda kondensuotus veikalus

EUDEIKIS!
DOVYDAS P. GAIDAS - GERALDAS F. OAIMIL ] 

Laldotuviy Direktoriai
♦ f e ■

Trys Moderniškos Koplyčios 
1330 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3 9852 ]

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas - YArds 7 1741 2 ’

B R I G H T O N
SAVINOS ANT) IOAN ASSOCIATION

i

•s

1 HOME
LOANS

INSURfO
SRVINGS

INSURED
*

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. VVESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-COND1TIONED KOPLYČIOS

Remkite tuos biznierius ku 
rie skelbiasi dienr. “Drauge”

tilt i.lthuaiiULU Couiniunity 
>7 yearu wlth personai attentton.

U)7l \rchei Avė. (Weat of CalifornU Avė.)
(Tilrago (lllnotu H4ML32 fet S

Servuig

I

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINIŲ DOVANAS J LIETUVĄ 

IR ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

MAŠINOMS VIETA
REpublie 7-8600 REpublie 7-8601
i iWm h —h

Juozas Bagdonus šv. Mikalojaus bažnyčia Vilniuje,

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED by Vnešposyltorg)

- r -..- szT.-.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių (^ddotuviv Direktorių Asovlarijo*- Sarta’

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

— TĖVAS IR SŪNUS —
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist St. Telef. GRc/ehlll 6-2345-6 
1410 S, 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

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

Tel. — 581-6590; 581-7729

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

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

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro.

<>4t..dinniais ii sekmadieniais nuo 9 valandos rvto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:

ALI.EN'TOWN. PA. 126 TILGHMAN STREET — HE ft-1654
B Al II.MOltE 41, .111* *W*H* E' * i r STREFT — 1*1 2-42 Hl
BROOKLYN, N. Y. 11218 485 McHONALD AVENUE — I.N 1
l>tf l AI.O IX. MAN 1 *>U*» ;<*l III I.MolcE Al 1 N t i — r\
i III. Mi*» 22 II 1 1211 NO ASUI "O XVF.N1 * — R’ A

CHICAGO, ILL. <10629 2UOS XV. 681h STREET — AVA »-27R7
VIJ A 1.1 AM* 1.*, UlilO *028 l»l NIIAVOIC l'll AVENT’E — IT< 1
1*1,1 KOII 12. MICII 11*101 .l<*S CA.XIP.XI AXk.NI* A7K<»
1 \H'll5Cil*AI.E 5 .< 1 RIFAVOOI* ACItES —
H UITItAMI B. M1CII 11388 .IOS CAMPAI AVI NEF
HARTFOUI) II. CO" 122-120 I11E1SIHF ŠVENTI — 24P-<V2t«
•lEltslA EITA. N. J. MOVrGOMFHY ST — HE
I.O.- ANGELES 1. < Al 159 SO VF’niONT AVEM’k i*r .5.0550
NETVARU. N. 3 878 MARK 7T STREET MI 2 2152
MM A * illlt N A 18 SFCONP 4VF.NV1 — f>n 1-1510
i-llll AliEI.P'IIA 23 PA •'•n w otn xrp xvi m i — PO 9-1507
<i AIIH " N * *7 F. MILTO N AVINT-* IMI-RPOI
SO. IIOSTON, MASS 896 W BUMAHAVAA A N H II2O
SOVTH B1VF.R n * 10 AATOTEHI An XVFNF* — Cl. 7 5520
SA ILACI S< . N V. 1320 1 sis i* Aitvi i i rs street — 175 97Ifl
rnv NT(*N 11*. N'FAA .IF.RS1 V. 1152 r*FFT7. AVINI 1 — FN •2 .irt no
VTICA. N Y. *»<i3 ni fi ckfr strett — RE 2-7176

STEPONAS C LACt 'IACK0WIC7J 
4314 ikru PLAUT Tel
’Ąft w H<*t8 STREET Tel
11028 Southweat Highnaj, Palos Hills, (II

PETRAS 8IELI0NAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel.

IR ŠONU*
Virtinis 7-661

KEmihli- 7-1
Te) 974-4410

LAfayette 3-3572

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

POVILAS I.
8854 SO HALST1SD STREET

IURGIS F
8819 S. LITUANICA AVĖ.

-j.----------U-'— ; ■ - ' -

1449 S Wth 4 VE CICERO

RIDIKAS
Tel V Artis 7 191)

RUDMIk
Tel. YArds 7-1188-1139

n.i
HUTUU*

OLympic 2-1003

LEOHARD BUKAUSKAS IR SONUS
n- •ftki

TFJ CO
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REDAGUOJA DR. S. ALICNAS

VIETA UŽMIGTIŠVENTĖS IR PRIEŠVENČIAI
Jeigu nebūtų švenčių, tai biausia pasveikinti atviruku 

žmogus nežinotų, koks yra var- žmogų, kurį kasdien sutinki, nes 
gas ieškoti dovanų. Ir taip pat jis gali paklausti, kodėl neat- 
nežinotų, ką reiškia dovanų gau
ti. Iš kitos pusės, žmogus netu
rėtų jokio galvosūkio, ir jį už
pultų baisus nuobodulys. Žino
ma, svarbiausia žmogui dovano
ti praktišką dalyką, daiktą, ku
ris gali būti daugeliu atvejų 
naudingas. Pvz. viena geriausių 
dovanų yra kojinės, joje gali 
laikyti pinigus net ir tada, kai 
kitas galas benešiojant prakiū
ra. Na, gali dovanoti butelį, ne
paisant visų daktarų draudimų, 
o jei nepatinka tas butelis, gali 
jį kitam dovanoti, ne3 vertybės, 
kurias naudojai sakydamas “į 
jveikatą”, nelabai greit sensta. 
Priešingai, dar pabrangsta, kaip 
ir senos knygos. Žinoma, daug 
ko būtų galima pakalbėti apie 
daiktus, bet svarbiausias daly
kas yra dvasinis. Ką žmogui be 
knygų ir šnapso dar galima do
vanoti? Mes manome, kad čia 
glūdi nuostabūs dovanų lobiai.

Pvz. Lietuvių bendruomenė 
gali dovanoti Altai projektą, 
kaip turi Altą atjaunėti, o Altą 
gali Bendruomenei dovanoti pro
jektą, kaip padaryti, kad Lietu
vių bendruomenė taptų tokia se
na kaip Altą. Visi frontininkų 
priešai galėtų frontininkams pa
linkėti daugiau nelaimėti jokiu> 
se rinkimuose, bet kad nebūtų 
tie linkėtojai apšaukti fronti
ninkų priešais, jie turėtų taip 
pat palinkėti frontininkams, kad 
šie niekam nebeduotų pinigų.

Linkėjimas frontininkams, kad 
šie mažiau aukotų, būtų labai 
naudingas, šie neaukotų, o ki- 
tiema nereiktų pykti, kad auko
ja, nes taip ir aukotojai ir neau- 
kotojai būtų prieš visuomenę ly
gūs. Žinoma, galima būtų palin-į 
kėti kokiam nors klubui surasti 
kokį vieną narį, ,o kokiam poli- J08 dabar turi laikytis. Ra
tiniam vienettui dar ir pora na- dangi šįmet LB mini nuo įsistei- 
rių, kad partiją atstovaujant, Pmo 20 m. sukaktį, tai ji su- 
nereikėtų samdyti kitos partijos. tarti Pasirašė dar negimusi.

siuntei sveikinimo. Šiaip jei ko
kį užmirši, nieko neatsitiks. Vi
si turi vienas kitam linkėti ir 
vienas kitą mokyti, nes kai žmo
gus nebesi pajėgus duoti blogų 
pavyzdžių, tada duodi gerus pa
mokymus. Taigi, tokie dvasiniai 
linkėjimai. O jeigu norėtų kas 
turtinių, tai tiems, kurie turi ge
rus draudimus, galima palinkė
ti, kad bešapindami nusilaužtų 
koją. Visiems, kas to neturi, ver
ta palinkėti statyti pilis ore, nes 
niekad netrūksta statybinės me
džiagos.

Tegu per šventes niekam ne
trūksta jokių gėrybių, o saky
dami “į sveikatą”, tegu nė vie
nas negalvoja, kokia tuo atžvil
giu yra dr. Adomavičiaus nuo
monė. L. V.

“Mūsų bendrakeleivės, kurios 
buvo neišsimiegojusios, turėjo 
gerą progą išsimiegoti prie švel
nių, migdančių Haydn, Wranitz- 
ky, Mozart, Druschetzky ir Bee
thoveno kamerinės muzikos kū
rinių”.

S. Jautakaitė

Pinigai sau, kardas tėvynei

Cicero kareivių draugija 14,- 
000 dolerių nutarė pasidalinti ir 
niekam neduoti, gi tos draugi
jos kardą įteikė kovai už Lietu
von laisvę, už ką Altos pirm. dr. 
Bobelis padėkojo. Be abejo, kar
dai svarbiau už kokius ten pi
nigus. Taigi, pagal A. Gustaitį:

Už tėvynę ašarėlę, 
Už save konjaką.

i j
Lenkų komunistų partijos j 

sekretoriui kažkas parnešė, kad | 
I Lenkijos darbininkų partijos na- 
j rys Zavadskis eina į bažnyčią, 
bažnyčioje pakrikštijo savo vai
ką ir bažnyčioje bučiuoja kry
žių, ant kurio yra prikaltas Jė
zus Kristus.

Kom. partijos sekretorius pa
šaukė į savo kabinetą Zavadskį 
ir jo klausė: Ar teisybė, kad tu 
eini į bažnyčią? Atsakė, kad 
buvo toks atsitikimas. Pas jį 
buvo atvažiavę svečiai, tai' jis 
turėjęs nueiti į bažnyčią ir pa
kviesti savo žmoną, kad eitų 
namo. Į tai sekretorius pasakė, 
kad tai nieko blogo. Bet man 
pranešė, kad tu savo vaiką pa
krikštijai bažnyčioje? Atsakė, 
kad tai irgi yra teisybė. Tai pri-| 
vertųsi padaryti jo žmona. Jei 
jis to nebūtų padaręs, tai jo 
žmona jam grasino skyrybomis 
ir kitais nemalonumais. Sekre
torius pasakė, kad tai dar ne 
viskas. Man pranešė, kad tu 
bažnyčioje Jėzaus Kristaus ko
jas bučiavai, o mūsų partijos 
pirmam sekretoriui nenorėtum 
net į ranką pabučiuoti. Atsakė: į 
Prisiekiu Markso barzda, kad' 
ne tik jo ranką, bet ir kojas iš
bučiuočiau, jei kabėtų ant kry-1 
žiaus, kaip kad Kristus kabo.

Iš rusų kalbos vertė
Stasys Trinka

Partinis pokalbis

GIFT SHOP EARLY!

Teisybės

CHHISTMA9 g AVVERTj5I»<G 
■ ORPERjJ

— Bent šiuo metu geriausias 
duotinas patarimas yra: atver
kime akis, įtempkime ausis ir 
koją laikykime įterpę tarpdury.

Alg. Gečys

“Aš, kaip rašytojas ir suval-

PRIEKAIŠTAI

“Vasarą” galima išvis praleis
ti. Tuo metų laiku, paprastai, 
tik spigina saulė, slopina karš
tis, kartais dar ir drėgmė, džio
vina smegenis sausra, — žmo
gus tampa niekam tikęs, tik 
dūsta išsižiojęs ir nieko doro ne
įvyksta”.

Kostas Ostrauskas 
“Metai”

Pasirašė dar negimusi
“Naujienos” vis skelbia, kad 

Altą ir Lietuvių Bendruomenė 
pasirašė sutartį prieš 25 metus

Antanas Gustaitis parašė 
knygą “Anapus teisybės”. Jur
gis Jankus apysaką “Šiapus ir 
anapus teisybės”. Spygliai siū
lo kuriam nors rašytojui para-' 
Syti “šiapus, anapus ir apačioj kietis, nesiskaitau su niekuo”, 
teisybės”, nes apačioj teisybės | 
dar niekas šioje žemėje nebuvo,! 
visi visada yra viršum.

Reikšmingas pasiūlymas

“Amerikoje kūrėsi įvairios 
draugijos ir klubai, kurių ligi 
XIX a. pabaigos buvo priskaito- 
ma ligi 500 štukų, imtinai su to
kiomis organizacijomis, kaip 
Lietuvių vagių ir mušeikų kuo
pa, arba Neisiančių į lietuvių sa- 
liūnus draugija. Kai kurias tų 
draugijų tikrai reikėtų atgaivin
ti šiandien.”

Vincas Trumpa

IŠSIPILDĖ SVAJONĖ

Vincas Ramonas

Anglijoj .madų parodoj demonstruo 
jama mini biudžeto ir maksi nedar
bo suknelės.

Jeigu ne Galinos Sužiedėlienės prakalbos už moterų išlaisvinimą, tai 
visos moterys ir šiandien šitaip skalbtų, nepaisant, kad visas moder
nias skalbimo ir džiovinimo mašinas išrado in ištobulino vyrai.

KEISTAS DARBININKAS
— Kaip jums patinka nauja

sis darbuotojas?
— Kožkoks nenormalus, ar 

gadintais nervais...
— Kodėl?
— Kai tik ateina į darbą, tuo

jau pat sėda prie stalo ir prade
da dirbti.
SENELĖS PASIPIKTINIMAS

Senelė, pamačiusi savo dukte
rėčią, dėvinčią madingą, su gi
liu iškirpimu, suknelę:

— Ir taui mama leidžia dėvėti 
tokią begėdišką suknelę?

— Taip, nes toji suknelė yra 
mano mamytės.

AFRIKOJ

Vienas turistas paklydo, pa
metė vadovą ir beklaidžiodamas 
pateko pas vietinius, šie apsto
jo jį, draugiškai iškratė kiše
nes, vienas radęs žiebtuvėlį už
degė ir sušuko:

— Stebuklas.
Turistas stebėjosi, gi vietinis 

vėl sušuko:
— Stebuklas, dar nė vieno 

žiebtuvėlio nebuvau radęs, kuris 
užsidegtų iš karto.

NEBAIKŠTUS ARKLYS
Spaudos apžiūrinėjimas

REIKŠMINGI APTARIMAI
Airį paklausė, ar jo arklys 

nebaikštus.
— Visiškai ne, — atsakė ai

ris. — Jis dažnai praleidžia nak
tį vienas tamsioje arklidėje.

žmogaus.
Galima būtų palinkėti būsimų 

tautinių šokių šventės rengė
jams ir šokėjams, kad, šventę 
ruošiant, neužmirštų, jog šo
kiams reikalingos ir galvos ir 
Jaunimo kongreso rengėjams 
palinkėti, kad šalia vienadienių 
reikalų neužmirštų ir amžinų, 
pavyzdžiui, gyvenimo draugo su
siradimo.

Laikraštis laikraščiui' galėtų 
palinkėti tokių žinių gauti, kad 
galėtų vienas nuo kito nusirašy
ti, gi žurnalistams galima būtų 
dar palinkėti, kad niekada ne
gautų kvietimų j jokius paren
gimus, tada bus išgelbėti nuo 
rašymo ir nuo barimo, kad gar
sias menines žvaigždes kokio
mis apšepusiomis planetomis 
pavertė. Žinoma, galima linkėti, 
kad leidyklos neleistų knygų, 
tada nereiks jų pirkti, galima 
linkėti, kad LB nerengtų šven
čių, nerinktų fondui aukų, kad 
susirinkimuose nesiūlytų j val
dybas, kad neateitų vokai su 
aukų prašymais, na, ir kad Chi
cagoje lietuviams kapai būtų ir 
toliau gyvybinis klausimas.

Šventės priešvenčiai žmogų 
atgaivina. Šventiniai atvirukai 
parodo, kad tu dar tebesi ko
kiuose nors sąrašuose. Svar-

“Nors ir po tiltu vandenį gė
riau, bet visą laiką galvojau, 
kad gyvenu Paryžiuje, kad bus 
viskas kada nors geriau. Taip 
ir atsitiko — vieną dieną gavau

— Tarnautojas kerpa avį, po- net ir vyno!” 
litikas nuneria jai kailį. 1 Vyt. Kasiulis

Čia ne sniego senis, bet nieko neveikimo komiteto simbolis

ALTAI SVEIKINIMAS 
KONGRESO PROG A

Meškeriotojų ir medižotojų 
draugijos atstovas buvo atsilan
kęs į Altos kongresą Chicagoje, 
bet nebuvo pakviestas pasvei
kinti kongreso, savo sveikinimą 
talpina “Spygliuose ir Dygliuo- 
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Mes meškeriotojai ir medžio
tojai sveikiname kongresą ir 
linkime jam kuo dideliausio3 
sėkmės. Mes čia neišdėstysime 
programos, nes vienas žymus 
atstovas jau padarė. Mes visą 
laiką apie Altą galvojame, ar 
tai maudami vabalą ant kab
liuko, ar traukdami žuvį laukan 
iš vandens, arba griebdami stir
nai už uodegos. Mūsų nariai su
daro bilijonus asmenų. Mes skai
tome kiekvieną nariu, kuris 
bent kada turėjo meškerę ran
kose ar laikė šautuvą po pažas
timi. To dar negana: nariais 
skaitome taip pat visus miru
siuosius ir dar užgimsiančius. 
Mes užtikriname Altą ir jo vi
sus padalinius, jeigu būsime ta
ryboj, tai pirmą ir paskutinę 
pagautą žuvį atiduosime jūsų 
iždan.

Meškeriotojų ir medžiotojų 
draugija

Alfonsas Nakas “Naujienose” ir uždaras.” 
spalio 12 d. aptarė visą eilę žmo- “Donatas Bielskus, jeigu ne 
nių. Kaip reikšmingus mes čia ūsai', panašėtų į kuklų bet ku- 
ir pakartojame: »

“Dr. Benediktas Mačiuika,' 
Connecticut valstybinio univer
siteto profesorius, sovietų isto
rijos ekspertas, kalbėjo apie 
Lietuvos sovietizaciją. Nepap
rastai puikus ir profesoriškas 
kalbėtojas, kone valandą aplink 
pultą šokęs išraiškos šokį, da
rydamas žingsnius į priekį ir į 
Vieną šoną (kitame šone buvo 
sceno3 pakilimas), savo žodžius 
rėmęs kaire ir abiem rankom, 
darę3 reveransus pultui, kad 
nuo skripto nenukryptų”.

Apie poetes Vitaliją Bogutai- 
tę ir Austę Pečiūraitę.

“Vitalija dėkojo visiems, mi
nėdama net ugniagesį ir polici
ninką, “už viską ir už nieką”. | 
O Austė, pamenu skaitė apie 
storą angelą be marškinių, apie 
žaliais dobilais apaugusią krū- i 
tinę, apie lubas ir grindis”.

“Eglės Juodvalkytės eilės — I 
ištisa erotika. Autorė, matomai, 
buvo tiek pati sujaudinta, kad 
nestojo prie pulto, bet skaitė at-1 
sisėdusi ant žemos scenelės”. Į 

“Rimo Vėžio proza apie don-' 
žuaną, mergom davusį žvėrių 
Vardus ir visiškam meilės bank-I 
rote nuėjusį dirbti į žvėryną. Jo | 
žodis, kaip ir visada, sarkastiš- ■ 
kas, tikrai neornamentuotas, 
bet labai tinkąs jaunos publikos Į 
skoniui”.

Apie Santaros valdžią.
“Tyli, flegmatiška Lakštuonė 

Vėžienė vienoje rankoje laiko ci
garetę, o kitoje — nematomas 
vadžias, nes be jos laikomų va
džių, žinau, daug kas suvažiavi
muose kitaip ir blogiau atro
dytų."

“Dr. Tomas Remeikis, kaip ir 
Z. Rekašius, turi ką pasakyti po 
kiekvienos paskaitos”.

“Raimundas Mieželis, galvo
tum, visiškai negirdi, ką ten kas 
kalba apie Šekspyrą ar Lietu
vos sovietizaciją, nes visą laiką 
geltonu pieštuku braižo ir paišo 
popieriaus lapuose.”

“Kazys Almenas, jeigu atsi
randa reikalas, išsitraukęs jau
nimui neleistiną nešioti peilį, jo 
smaigaliu išsivalo šukas, o pa
skaitai vis nesibaigiant, nusi- 
karpo rankų ir vienos kojos na
gus (ne peiliu, io tuo, kaip čia 
lietuviškai, kliperiu).”

“Dr. Leonas Sabaliūnas, dar 
neperpratau, ar kai labai susi
jaudina, ar kai labai nuobo
džiauja, ima visu liemeniu lin
guoti, lyg anos religijos atsto
vas besimelsdamas.”

“Dr. Vytautas Kavolis, jo ne
mačiusiam trejus metus, atro
do, pasidaręs nepaprastai orus

rios parapijos vikarą.
“Juozas Pivoriūnas — lėtas, 

tylus, džentelmenas. Nežinoda
mas netikėtum, kad spaudoje 
jis gali pavirsti tigru.”

I “Vincas Rastenis kitais me
tais čia būdavo vyriausias am
žiumi. Bet šįmet ne. Kai atva
žiavau, A. I (iželio paskaitoje pa
mačiau Stasį Pilką. Mačiau jį vi
sas tris dienas, kiekvienoje pa
skaitoje ir literatūros vakare. 
Labai retai jis buvo vienas. 
Dažnai šalia sėdėjo kuri jaunu
tė blondinė. Ramiuose pirštuose 
jam buvo kandiklis, o kandik
lyje — cigaretė. Jis rūkė, tur 
būt, po šimtą cigarečių per die-

Parinko Pr.

Štai, kaip kartais naudingi ilg 
plaukai.

I FILMAI SENIAU IR DABAR
i

I Seniau artistei šaukdavo už
kulisiuose: “Greičiau apsirenki
te, jūsų eilė į sceną!” Dabar: 
“Greičiau nusirenkit! Žiūrovai 
laukia!”

GREITA ORIENTACIJA

Televizijoj merginos, nusimes- 
damos drabužius, demonstruoja 
šokius. Motina, norėdama, kad 
jo3 sūnus nežiūrėtų, sako:

— Eik miegoti. Matai, jau 
ir artistė rengiasi eiti gulti...

BAISUS SAPNAS

Mano senelis praėjusią naktį 
sapnavo baisų sapną. Jis sapna
vo, kad Rūta Kilmonytė mušė
si su jo žmona dėl jo, ir jo žmo
na laimėjo.

BUITIS IR BAIME

— Ot gausi nuo mamos pipi
rų, — bara Audra broliuką.

— Neduos. Jų sunku gauti — 
ką į sriubą dės... — atsako bro
liukas.

“Šluota”

Ieško senųjų tilto statytojų

“šilalės rajono Šilalės tarybi
nio ūkio darbininkai ieško prose
nelių, kurie kadaise nutiesė 
lieptą per Akmenos upę ties bu
vusiu Kreivių kaimo malūnu.

Mat, tas lieptas taip sukry
pęs, kad, neišsimaudžius upėje, 
neįmanoma pereiti. Deja, tary
binio ūkio vadovai suremontuoti 
liepto nesiruošia. Jie sako:

— Ne mes jį tiesėm, ne mes 
ii- remontuosim.

Jeigu yra dar kur begyvenan
tis senolėlis, mūsų kaime lieptą 
budavojęs, teatvyksta. Būsime 
labai dėkingi.”

Darbininkai
“Valstiečių laikraštis” z 

spalio 30 d.

NŪDIENIS “PAMINKLAS" iškils tamsios 
ir paslaptingi

| Kitam gal tuoj
i nakties vaizdas 
vagys, belupinėjantys plytas. O 
tūlas darsūniškietis tik šyptels 
ir pasakys: statybininkai blogai 

pramoginių prekių parduotuvė išmūrijo sienas, ir jos nuo ba- 
(Žr. nuotrauką). Tokios, kaip landžio mėnesio griūva. Kai vi- 
Daršūniškyje, niekur nerasi. Pa- sai sugrius, bus neblogas pa
žiūrėjęs gali iš nustebimo sušuk- minklas kai kuriems kaimo sta- 

'Žemės drebėjimas buvo!" tybininkams. “Tiesa”

Darsūniškis garsus ne tik se
noviškais statiniais. Čia yra įdo
mių ir “nūdienių” objektų. Štai

ti:
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