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MILTONAS FRIEDMANAS
1976 metų Nobelio premijos
ekonominių mokslų laureatas

Pabaltijys - katastrofų tyrimo objektas.
Kapitalizmo ateitis.
Rašytojui Stasiui Santvarui 75 metai.
Stasio Santvaro eilėraščiai.
Kai jaunuoliai drąsiai pakelė
likimo pirštinę.

“Lietuvių tautos praeities”
IV-to tomo pirmoji knyga.

Apie lietuvius saviems ir svetimiems.
Mariją Šlapelienę prisiminus.

Kertine parašte
Pabaltijys - katastrofų tyrimo objektas
Naujas švedo tyrinėtojo žvilgis
Nuo seniausių laikų Švedija
- Lietuvos ir kitų Pabaltijo ry
tinių tautų kaimyninis kraštas ki
toje Baltijos jūros pusėje. Kaip
ten bebūtų buvę seniau, bet pa
čiats naujaisiais laikais jų savi
tarpio ryšiai buvo ir tebėra labai
riboti. Išskyrus Suomiją, su kuria
ją labiau riša tiek istorinė praeitis, tiek bendra valstybinė sie
na šiaurėje, kitos Pabaltijo tau
ros rytiniame Baltijos krante
Estija, Latvija ir Lietuva —
staraisiais dešimtmečiais, nežiūrint skaudžių ir dramatiškų įvy
kių šioje geografinėje erdvėje, ne
susilaukė žymesnio dėmesio Šve

visuomenėje buvo ir tebėra kur
kas daugiau susidomėjimo pabaltiečių likimu bei problemomis,
negu oficialiuose sluoksniuose.
Tą dėmesį kartais skatina pačių
švedų noras pasimokyti iš savo
kaimynų nelaimių, kad galėtų geriau pasiruošti sunkiems išmėgi
nimams, atsidūrus panašioje pa
Būtent tokio susidomėjimo pa.
vyzdys yra neseniai paskelbta is
toriko Aivaro Schilėno išsami
studija, paruošta Švedijos gynybos tyrimų porgramos (FOA) rė
muose. Pats pavadinimas nusako
jos pobūdį: “Pabaltijys Il-me pa
sauliniame kare

Red. pastaba. 1977 m. va
sario 9 d. Chicagos universiteto pro
fesorius dr. Miltonas Friedmanas, 1976
m. Nobelio premijos laureatas už nuo
pelnus ekonomijos moksluos, buvo
pakviestas Kalifornijos Pepperdine
universiteto asosiacijai pasakyti pra
kalbu tema “Kapitalizmo ateitis”. Jis
išdėstė keletą senajai liberalistinio ka
pitalizmo filosofijai artimų, protar
piais beveik “galdvateriškų” idėjų, kri
tikuodamas dabarties JAV ūkinę san
tvarką ir siūlydamas reformas ateičiai.
Gal ne visoms jo konservatyvioms pa
žiūroms galima pritarti, gal jo idealai
apie neribojamas kapitalistinės siste
mos laisves daugelio šiandien ir r.ebepatenkintų, bet, antrą vertus, ne
galime paneigti ir io kritikos teisingų
bruožų. Geresniam susivokimui mūsų
laikmečio ūkinėse krizėse ir ateities
pavojuose profesoriaus mintys tegu
būna įdomi medžiaga mūsų pačių gi
lesniems pasvarstymams. Tam tikslui
čia ir pateikiame B. R.-G. K. parūpintą
kiek sutrumpintą šios paskaitos ver
timą. S. m. kovo m. Reader’s Digest
įdėjo tik labai siaurą šios paskaitos
santrumpą. Leidimas vertimui buvo
gautas iš brošiūrą išleidusio Peppedine
u-to vadovybės ir iš paties autoriaus.
Prof. M. Friedmanas šiuo metu yra
išvykęs į Izraelį, kur naujoji vyriau
sybė jį pakvietė patarėju Izraelio
ūkio reorganizaacijos reikalams.
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poracijos savininkas? Tai reiškia,
kad aš turiu teisę gauti 1 proc. iš
pelno ir 1 proc. dengti, jei bus
nuostolių. Na, dabar matot, kad
federalinė valdžia 48 proc. dalinasi
jūsų pelnu ir 48 proc. jūsų nuostoliais (jeigu nuostolių turėjot anks
čiau) .
Kai kartą prieš kelerius metus
buvau Jugoslavijoje, turėjau progos
apskaičiuoti, kad socializmo skirtu
mas Jungtinėse Amerikos Valstybė
se ir komunistinėje Jugoslavijoje te
siekė tiksliai tik 18 proc., kadangi
JAV valdžia iš kiekvienos korpora
cijos pelno atimdavo 48 proc., o Ju
goslavijos valdžia iš savo korpora
cijų pelnų paima 66 proc. Žinomą,
tie skaičiai nepakankamai išreiškia
valdžios vaidmenį, tvarkant verslus
dar kitose srityse, negu tik mokes
čių.
Leiskit duoti kitą pavyzdį, liudi
jantį, ligi kiek sies jau esam laisvę
praradę .Maždaug prieš metus turė
jau Washingtone debatus su JAV
vartotojų Šventuoju Ralfu Naderiu. Kėliau jami tam tikrą klau
simą, į kurį jo atsakymą iš anksto
žinojau, tik norėjau tiksliai jį išgau
ti. Mano klausimas buvo apie vie
nos valstijos įstatymą, reikalaujanĮ tį iš žmogaus, važinėjančio motoį ciklu, dėvėti motociklisto
šalmą.
Tas įstatymas geriau:
i skirtumą tarp asmenų, tikinčių }
individualizmą ir juo
i nes čia turim atvejį, kai asmuo, vaiį mojantis motociklą, rizikuoja savo
i paties gyvastimi. Jis būtų glušas,
■ jei važinėtų motociklu be šalmo.
O juk laisvės sąvokos dalis yra
laisvė būti ir glušu! Todėl pareiš
kiau pažiūrą, kad valstijos įstaty
mai, verčiantys motociklų vairuo
tojus būtinai dėvėti šalmus, yra
prieš asmeninę laisvę ir prieš lais
vosios visuomenės principus. Pa
prašiau Ralfo Naderio nuomonės,
ir jis atsakė kaip tik taip, kaip ir
laukiau.
Jis pareiškė: “Taip, tatai galiotų
skirtingai visuomenei (negu mū
sų). Bet pas mus šiandien jūs tu
rėtumėt suprasti, kad jeigu moto! ciklistas, vairuodamas be šalmo
persiskels sau galvą ant grindinio,
Nuootrauka Aldonos Zailskaitės
tai jo paimti atvyks valdžios re
miamas (subsidijuojamas) ambuimtis taksi biznio, kol tam negausit lansas, jis nugabens užmuštąjį Į
valdžias leidimo, dažnai visų trijų valdžios remiamą ligininę, tada jis
valdžių — federalinės, valstijų ir bus palaidotas valdžios remiamose
vietinių. Jūs negalit tapti advoka kapinėse, o Io Žmona ir vaikai tuo
tu, gydytoju, ar santechniku, ar lai met bus remiami valdžios pašalpo
dotuvių direktoriumi (ir daug kuo mis. Vadinasi, negalima žmogaus li
kitu), kol negausit valdžios leidi- gi tol prileisti'...” Tuo jis norėjo
pasakyti, kad kiekvienas iŠ mūsų
mo tuo užsiimti.
itspaudą
šit išnešioti pašto, parūpinti elekt ant nugaros nešiojamės an
ros energiją ar telefoninę tarnybą su užrašu “JAV valdžios nuosavy
bė, draudžiama sulankstyti ar su
be valdžios leidimų. Ir taip toliau.
žaloti”.
Iš esmės tai ir yra pagrindinis
Didėjantys mokesčiai
dėsnis, skatinantis mūsų laikų rai
Kitas pavyzdys, iki kokio masto bis naderius — žmones, siekian
mes nutolčm nuo laisvosios visuo- čius turėti galią būti valdžioje.
menės santvarkos — tai vidutinisJuos visur matome. Tai jūs matot
uždarbio.
išleistame
nugriebia valdžia. Kiekvienas iš mū- įstatyme, Iždo departamentą jparelsu darbuojamės nuo sausio ligi ba- gojančiame pranešti Kongresui apie
ar gegužes, kol uždirbame vadinamuosius ‘Tas Espenditures”
sumas v
tokius mokesčius, kurie iš jūsų
pradedam dirbti savo išlaidoms pa- neišrenkami, nes įstatymas leidžia
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Kai kalbu apie kapitalizmo atei
tį, turiu galvoje laisvosios iniciaty
vos kapitalizmo ateitį. Tam tikra
prasme kiekviena didelė visuomenė
yra kapitalistinė. Rusija taip pat
naudoja stambius kapitalus, tik ten
kapitalai kontroliuojami vyriausy
bės valdininkų, kurie veikia tar
tum valstybės agentai. Tatai kapi
talizmą (valstybinį kapitalizmą) pa
verčia visiškai skirtinga sistema,
negu toji, kur kapitalas kontroliuo
jamas privačių asmenų, kaip pra
monės savininkų ir tvarkytojų. Šį
kartą norėčiau kalbėti apie priva
tinės iniciatyvos — laisvosios kon
kurencijos kapitalizmą.
Tokio kapitalizmo ateitis yra taip
pat ir laisvosios visuomeninės sant
varkos ateitis. Nėra galimumų tu
rėti politiškai laisvą visuomenę, jei
gu didžioji jos ūkinių išteklių da
lis nebus tvarkoma laisvosios priva
tinės iniciatyvos kapitalizmo sistemos pagrindais.
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Andrės Kueng, estų kilmės šve žmonių reakcijas labai sunkiose
dų publicistas, neseniai visai tei įtuacijose
Trys Pabaltijo valstybės —pa
singai pastebėjo, kad “Švedija.
bent oficialiai, parodė mažiausiai žymi autorius —tame kare smar
susirūpinimo Pabaltijo laisvės ko kiai nukentėjo. Vykdant Ribbent
va” (Svenska Dagbladet, š.m ropo ir Molotovo slaptąjį susi
IV.25). Nėra abejonės, kad Šve- tarimą, jos buvo pirmiausia oku
to hitlerinės
dijos vyriausybės politika poka puotos Sovietų.
rio metais paliko įspūdį, tarsi Bal Vokietijos. NKVD ir Gestapo tetijos tautų likimas šiam kraštui vi roro bangos keitė viena kitą
Posūkiai į kolektyvizmą
siškai nerūpėtų. Faktas, jog tiktai 1939-45 m. laikotarpyje Estijos,
Tokiu būdu pagrindinis klausi
Suomija II-jo pasaulinio karo Latvijos ir Lietuvos gyventojai,
mas
čia yra žmogaus laisvės ateitis.
pradžioje,
besigindama
nuo pasak autoriaus, turėjo pakelti
Klausimas,
dėl kurio noriu pasisa
arti 40 proc. tautinių paja- pripažinti, kaip toli jau nusisukom
SSSR užpuolimo, yra patyrusi daug sunkių išmėginimų, kurie
yra tasai, ar mes eisim
mų. r jųjų du trečdaliai tenka nuo laisvės idealo ir ligi kiek val
konkrečios ir apčiuopiamos para- atskleidžia žmogiškiosios ištverar
sustabdysim
slinkimą
federalinei valdžiai. Vadinasi, fede džios potvarkiai tą laisvę mums ri
mos iš Švedijos. Kitos trys Pabal mės ir išsilaikymo galimybes bei
pastaruosius
keturiasdešimt
ar
pen
ralinės išlaidos per trumpiau ne boja.
tijo valstybės, atsidūrusios pavo- ribas. Išspausdintoji studija yra
kiasdešimt
metų
nuo
laisvosios
vi

Kalbant apie laisvę, būtų svar
gu penkiasdešimt metų nuo 3 proc.
juje, nesulaukė net jokios mora tik dalis platesnės apimties tyri
suomenės
į
kolektyvistinę
visuome

bu
atskirti dvi laisvosios iniciaty
padidėjo
ligi
25
proc.
—
ir
totali

linės paramos. Veikiau priešin mų, kurių tikslas — nustatyti ii
nę.
Ar
mes,
pasekdami
Žilės
pa
vos
reikšmes ekonominėje plotmėje,
nės
išlaidos
nuo
10
proc.
ligi
40
gai: Švedija buvo pirmoji — i galaikių tautinių katastrofų pa
eisim
nes
dėl to esama per daug nesu
bene vienintelė — Vakarų vals darinius. Kitaip sakant, autorių
rasim
savo
politine
laisvę
ir
atsi
Šiuo keliu toliau nebegalim eiti. sipratimų. Viena prasmė, kuri pri
tybė, kuri dar 1940 m. pripaži
no Baltijos valstybių prievartinį lemos, kurių geresnis pažinimas dursim po visagalės valdžios lete Kvla klausimas, ar, tuo keliu eida- skiriama laisvosios iniciatyvos sąvo
'alutinai prarasim sa- kai, supranta, kad ji reiškia laisvę
įjungimą į SSSR sudėtį. O ką jau gali būti naudingas savojo kraš na? Arba — gal mes dar suge- mi, mes
bėsim
sustabdyti
šį
slinkimą,
gal
pasijungdami visagalei daryli viską, kas tik norima. Bet
bekalbėti apie gėdingą
pabal- to gynybos reikalams.
vyriausybei Wasbingtonc, arba šį tai nėra istorijos bėgyje šiai samptiečių karių išdavimą sovietams
Iš tikrųjų tai tik paruošiamojo
miai
daugiau
laisvės?
ratai priskiriama prasmė. Kaip mes
slinkimą
sustabdysim
1946-jų pradžioje?
pobūdžio darbas. Autorius, Uppiš tikrųjų suprantam laisvąją ini
Svarstant
šias
galimybes,
reikėtų
Ir vis dėlto šiandien būtų ne salos universiteto istorikas ir žmociatyvą, tai reiškia tik individų
teisinga ir nenaudinga užmiršti, giškųjų poelgių mokslinio tyrimo begalini toliau gyventi pagal kryp- truputį panagrinėti,
laisvę organizuoti laisvas verslumometais,
einame
čia
atsidūrėm
specialistas,
tuo
tarpu
apsiriboja
kad Švedijos ir Baltijos tautų
nes. Tai individo laisvė laisvai veik
dabartį
ir
praeiti.
Leiskit
iš
karto
prieš
mažiau
negu
penkiasdešimt
kaimynystės santykiuose yra kita bendra Pabaltijo istorine apžval
ti
tol, kol jis naudoja latsvanosek
torių
vai
brėžti, kad iš visų problemų
musu
ir žymiai šviesesnė medalio pusė. ga, kiek joje atsispindi tautinės
tebėra laisvosios vi- rišikas priemones bendradarbiauti
Faktas, jog karo pabaigoje, sovie katastrofos situacija ilgalaikės
išleisdavo
mažiau
suomenės
likimas.
Nėra nei vieno su kitais individais.
tams antrąkart okupuojant Pa trukmės požiūriu, ketindamas vė
didelio
krašto
pasaulyje
(pasitaiko
Jeigu norėtumėt pažvelgti, kiek
mų
pajamų
baltijo kraštus, Švedija palankiai iau sukauptąją medžiagą panau
mės nutolom nuo esminės laLsvomažų žemės m tarpi)
priėmė keliasdešimt tūkstančių doti jam rūpimų reiškinių moksdaryti tokius atskaitymus. Šitoks
sios
iniciatyvos sampratos.
ir
vietiniu
savivaldybių
administlinei
sklaidai
Kaip
tik
ši
studijos
pabal t iečių pabėgėlių ir sudarė
cipas reiškia, kad po visa ko
Jeigu norėtumėt j tai pažvelgti
mėkit, kiek jūs beturit laisvės im
raefios. Federalinės iŠlaid
jiems žmoniškas sąlygas ne tik
esate JAV valdžios nuosavybė.
ūs kurios nors vcrslamonės darbo. iš kito taško, pamatytumėt.
Čia į kurti. bet ir puoselėti savoj tį. skaitytoją labiausiai domina
(Nukelta j 2 petį
' šiandien visų valdžių išlaidos jau į tai paminėjus, mes taipgi turėtumei Jūs nesat laisvas įsteigti banką ar' valdžiai priklauso 48 proc. iš kiek
(Nukelta j 2 paLj
tautines tradicijas, Pačioje švecfy
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KAPITALIZMO ATEITIS
(Atkelta iš 1 puslapio)

Jūs dirbate valdžiai. valdžia juras
leidžia šiek riek pasilaikyti sau, ką
uždirbot, norėdama ir toliau jus iš
laikyti sunkiai besidarbuojantį savo
valdžiai. Ir jeigu JAV valdžia jums
leidžia šiek tiek atskaityti nuo mo
kesčiu. tai kad josios įstatymas to
kius atskaitymus Jums leidžia. Čia
nebėra jūsų pačiu teisė pasilaiky
ti savo uždarbį. Tai valdžios teisė
jums tatai leisti!
Kitos paneigtos teisės
K tikrųjų mes jau toli esam nuėję savo laisvių praradimo keliu.
Bet galėtumėt sakyti, kad čia kal
bu vien apie ūkines' materijas, apie
teisę kurioj nors profesijoj dirbti ar
turėti kitokius užsiėmimus. O kaip
su politinėmis laisvėmis? Kaip su
žodžio — minties laisve? Kiek daug
per pastarąjį dešimtmetį girdėjot
verslininkų, kurie norėtų stoti vie
šai ant tribūnos ir paprieštarauti
tokiai valdžios politikai?

Daugeli verslininkų esu girdėjęs
pareiškiant bendrą pritarimą lais
vosios iniciatyvos ar rungtyniavi
mo dėsnio naudai. Bet labai nedau
gelį
tegirdėjau
griežčiau kriti
kuojant specialias vyriausybės prie
mones ir potvarkius. Ir už tai jų
nesmerkiu.
Jie būtų pamišėliai,
taip darydami! Nes tatai išdrįsęs
kiekvienas verslininkas kitą dieną
užpakaly savęs pamatytų, ką mo
kesčių rinkimo įstaiga (I.R.S.) pra
dės daryti jo bukultgrijos knygose.
O per kitą petį turės apsidairyti,
ar Teisingumo departamentas ne
tikrina jam iškelti antirusto bylos,
Vėliau jis dar turės dairytis .ką
jam F.T.C. gali iškrėsti. Faktiškai
šių laikų verslininkas Amerikoje
neturi pilnai paveikios žodžio lais
vės.
. Bet svarbu nę^tjgjk verslininkai,
kurie priklauso tik materialinių
vęrslų grupei. Kaip su tais žmo
nėmis, dėl kurių mes tikrai esam
susirūpinę —intelektualais?
Įsivaizduokim profesorių b medi
cinos mokyklos, kurios tyrinėjimų
darbus ir mokymą gausiai finansuo
ja nacionaliniai sveikatos institu
tai. Ar jūs nemanot, kad jis pa
galvos tris kartus, prieš sakydamas
prakalbą. pvz. prieš socializuotą
(suvisuomenintą) mediciną? Arba
imkim vieną iš mano ekonominių
mokslų kolegų, kurio darbus re
mia Nacionalinė mokslo fondacija.
Asmeniškai aš netgi manyčiau, kad
Bėra daug pagrindo tokiai fondadjai veikti. (Taip attiriko, kad aš
dar niekad iš jos nesu gavęs sti
pendijų. nors būčiao galėjęs gau
ti. Ne dėl to, kad mano prašymai
būtu buvę atmesti, bet kad aš iš
vis neprašiau). Ar jis galėtų lais
vai pasisakyti? Iš tikrųjų tikra žo
džio laisvė bepaliko tik tokiem as
menim. kaip man. pasiekusiam lai
mingą poziciją būti pastovios tar
nybos profesoriumi
privatiniame
universitete, prieš pat išeinant pen
sijon...

Spaudos laisvė
Leiskit pateikti jums kiek labiau
Šaldančią istoriją apie spaudos lais
vų. Anądien gavau iš savo draugo
Vieną angliško laikraščio iškarpą,
pranešančią, kad “London Times”
vieną dieną negalėjo išeiti, nes
spaudą kontroliuojančios unijos atStsakė Skersti,, kadangi ten norėta
skelbti unijų politiką kritikuojan
tis straipsnis. Ir ar galėtumėt pa
neigti. kad nėra ir Amerikoje laik
raščių, kurie irgi vengs spausdinti
straipsnius, galinčius atrodyti nepalasskins unijoms, nuo kurių pri
klauso tų laikraščių išleidimas?
Tokiu būdu matom, kad nėra
galimumo ekonominę laisvę atskir
ti nuo politinės laisvės. Jeigu jis
neturit ekonominės laisvės, tai ne
turėsit ir politinės laisvės. Jeigu no
rit turėti pas tarai a, tai turit įsigy
ti ir pirmąją.

Drįsčiau pasakyti, kad ir daugu
mas iš mūsų, čia gyvenančių, taip
pat tebesinaudojame ano laikotar
pio pasiektais vaisiais. Čia turiu
galvoje ir save patį. Mano tėvai į
šią šalį atvyko 19-jo Šimtmečio pa
baigoje. Kaip ir kiti panašių imi
grantų milijonai, jie čion atvyko
tuščiomis rankomis. Bet jie pajėgė
susirasti sau uetą, sau patiem su
sikūrė gyvenimą ir padėjo pagrin
dą savo vaikams ir vaikų vaikams
turėti dar geresnį gyvenimą. Istori
ja nežino daugiau panašių legen
dų, kaip to laikotarpio JAV legen
da, kada iš viso pasaulio čia buvo
priimami milijonų milijonai žmo
nių, sudaromos sąlygos jiems pa
tiems susirasti vietą ir pagerinti sa
vo gyvenimus. O tai buvo įmano
ma dėl to, kadangi Čia turėjom iš
esmės laisvą, visuomenę ir tokią jo
sios santvarką.

(Atkelta iš 1 psl.)

New Yorkas naktį

mas paimti pinigus iš kito kišenės
— sudaro -esminę bazę “gerovės
valstybės” (vvelfare statė) filosofi
Jei taisyklės ir įstatymai, pančio- jai.
jantys Solaikinę pramonę ir pre
Štai dėl ko gerti žmonių ban
kybą, būtų galioję per 19-jį šimt dymai daryti kitiems gera privedė
metį. mūsų dabartinio gyvenimo prie katastrofiškų padarinių. Tai
lygmuo būtų žemesnis už ano šimt buvo tas pats posūkis i “gerovės”
mečio. Ir nebūtų buvę įmanoma suvalstybinimą, Čilėje virtęs reiški
priimti bei absorbuoti anuos mili niu, užbaigusių (kairiųjų prezi
jonus žmonių, atvykstančių į šią dento) Allendės režimą. Ta pati
Šalt
tendencija gera daryti už kitų žmo
nių pinigus privedė ligi katastro
Kam tiek suvaržymu?
fos ribų ir Didžiąją Britaniją -—
kadaise
didžiausią valstybę visoje
Kokia pasikeitimų priežastis? Ko
dėl mes nuo laisvos visuomeninės žemėje, tautą, kuri yra mūsų tra
santvarkos pasukom i vis didėjan dicijų, mūsų vertybių ir laisvo
čius varžymus bei valdiškus koman sios visuomenės pažiūrų šaltinis.
Kuomet jūs įsukate i kelią daryti
davimus? Mano nuomone, svarbiau
sioji valdžios kišimosi priežastis yra gera už kitų žmonių pinigus, tai
nesveika santalka tarp gero trokš pradžioje viskas atrodo lengva. Jūs
tančių žmonių — iš vienos pusės gi turit reikalą su daug žmonių,
siekiančių daryti tą gera, o iš ki kurie moka mokesčius, ir mažą as
tos pusės specialių interesų, ta menų skaičių, kuriems stengiatės
dingstimi išnaudojančių padėtį sa daryti gera. Bet vėlesnieji žings
niai tampa sunkesni ir sunkesni.
vo naudai.
Kai jūsų aprūpinamų
žmonių
Toji kryptis sustiprinti valdžios skaičius vis auga. pagaliau atsidu
galią atsirado ne kaip blogų žmo riate padėtyje, kada reikia apdėti
nių intencija daryti pikta. Valdžios mokesčiais net 50 proc. žmonių,
galių išaugimas atsirado iš geru idant galėtumėt padėti kitiems 50
žmonių ketinimo daryti ką nors proc. tos pačios visuomenės. Arba
gera. Tačiau metodai, su kuriais nueinama net ligi tol. kai viso 100
jie norėjo daryti tą gera. iš esmės proc. žmonių uždarbius panorit iš
buvo skylėti, jie siekė daryti gera dalinti 100 proc. Tokios politikos
už kitų žmonių uždirbtus pinigus. reduetio ad absurdum (privedimas
O gero darymas iš kitų žmonių ligi nesąmonės) yra pasiūlymai iš
pinigų turi du stambius trūkumus. siųsti po 50 dol. čekius visiems
Pirma — kitų žmonių pinigus jūs visutėliams šalies gyventojams...
leidžiat ne taip rūpestingai, kaip sa
vuosius. Tuo būdu didelė jų dalis
Ateitis
neišvengiamai būna tik iššvais
Kur mes iš čia nueisim? Kai ku
toma. Antra — ir tai ne mažiau
rie pasakys: “Neįmanoma atsukti
svarbu —jūs galit daryti ką nors
laikrodžio atgal.
Kaip galėtumėt
gera už kitų žmonių pinigus tik žengti atgal?” Betgi dalykas, man
tada, kai juos iš jų paimate. Ir visuomet sukeliantis Šypseną dėl ši
toji galia — policininko pasiunti- tokio argumento, yra tai, kad Žmo-

Devynioliktasis Šimtmetis
Tiek apie dabftftj- O ką galėtume
pvsakyti apie praeiti?
DiJttUueiL.% priertėjimas laisvo
sios ūkines iniciatyvos santvarkai, Automob&ų rikiuoti
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Kertine parašte

kokią kada nors JAV-se turėjom,
buvo devynioliktajame šimtmetyje.
O tačiau jjus ir jųsų vaikai nuo
lat ir nuolat girdi mokyklose ir
per pamokas skelbiamą mitą, jog tai
buvęs pasibaisėtinas laikotarpis, ka
da plėšrūs kapitalistai (robber barons) trypė po kojomis neturtingų
jų vargšų liaudį. O tai be pa
grindo sugalvotas mitas. Nuogi fak
tai yra tie. kad dar niekad žmoni
jos istorijoje nėra buvę tokio laiko
tarpio, kuomet paprastas eilinis
žmogus tiek naudingai pagerino sa
vo gyvenimo sąlygas, kaip per 19-ji šimtmeti, kada mes buvom la
biausiai priartėję prie laisvosios
ūkinės iniciatyvos santvarkos.

elgių tyrinėtojo įžvalga. Toks jis
yra savo išvadose. Jis teigia: Pa
baltijo istorija 1939-45 m. rodo,
kad ilgalaikės ir trumpalaikės ka
tastrofos išdavos, bendrai pa
ėmus, yra tos pačios (psl. 56).
Tai reiškia, kad katastrofos me
tu ir tuojau po jos būna dau
giau žmonių aukų, fizinių ir dva
sinių kančių, tačiau per ilgesnį
laiką niekas nepajėgia sutriuškin
ti žmogiškos sielos ir dirgsnių. To
kių, kurie dėl psichinių priežas
čių neįstengia po katastrofos at
sigauti, būna nedaug, ir tie pa
tys paprastai jau yra anksčiau tu
rėję tokį polinkį ir dėl to neiš
silaikė nepalūžę. Tačiau
auto

rius įspėja, kad ne visuomet toks
palūžimas veikiai pasirodo, bet
gali kartais ir žymiai vėliau pa
aiškėti.

Pabaltijo patirtis paskutinia
me kare, autoriaus nuomone, iš
ryškino nemalonų faktą, kad ma
žųjų tautų norai ir lūkesčiai, su
sidūrę su stipresniųjų jėgų realia
politika, veda į nusivylimą (psl.
57). Daugelis pabaltiečių, pajė
gusių atlaikyti likimo smūgius
okupacijų metais, vis dar negali
suprasti, kad “vakarai, net rtėsumirkčioję, galėjo padovanoti Sta
linui Rytų Europą” (ten pat).

kaip mėginimas palyginamosios
istorijos šviesoje apžvelgti visų tri
jų Pabaltijo valstybių katastrofiš
ką situaciją II-jo pasaulinio karo
’aikotarpyje.
Ta prasme Aivaro Sehilėno už
simojimas yra iš tikrųjų pionie
riškas: tyrinėtojui tenka pačiam
skintis kelius, nes panašių mėgi
nimų, bent švedų kalba, iki šiol
beveik nėra. Ir aplamai, kol ne
Alvar Sehilėn, BALTIKĖM ENatsiras daugiau specialistų, gerai
DER ANDRA VAERLDSKRIGET
mokančių visas tris Pabaltijo tau
(Pabaltijys antrajame pasaulinupę
tų kalbas ir pajėgiančių naudotis
kare), FOA rapport D 50001-H6. ,
Stoekholm 197® (65 maėinr. psl.)
jų šaltiniais, tol bet kokios šios
srities palyginamosios studijos bū
Dr. J. Labutis
tinai yra ir bus daugiau ar ma
žiau nepatenkinamos. Tai žino
damas. autorius stengės* pasiva rel PR 8-3239
DR. P. KISIEUDS
duoti daugiausia Švedijoje gyve
DR. ANKA BALIUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nančių pabaltiečių talka, todėl jo
T* o«ta» Ir tarim OLraic 2-4158
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
aprašomojo laikotarpio istorinis
GėRKLES LIGOS
1443 So. 50th Avė., Cicero
vaizdas savaime išeina nuspalvin
.__ 1-8 ral. Ir <-» vai vak
2858 Weat 6Srd Street
Išskyrus trečiadieniutas apklaustųjų liudininkų ar ži
Šeštadieniais 12 iki- 4 - vai
Valandos pagal susitarimą
novų kartais gana šališkais teigi
niais, kaip ir nutylėjimais. Susi
TeL RElianee 5-1811
DR. K. G. BALDUS
pažinus su šios studijos turiniu,
DR. VALIU f. KIRSTUK
Akušerija ir moterų Hg®*
pasilieka įspūdis, jog autorius
(lietuvis gydytojas)
Ginekologine ChlrStgija '
Street
daugiausia pasinaudojo latvių ir 6449 So. Pulaski Road (UMtefrei
estų informatorių žiniomis. Tatai Medlcal Building). TeL LU 54446 Vai: pirmad., antrad., ketvirta.! 1t>-4 vaL. popiet ir
Priima
ligoniu.
pagal
mattartM. pOBfetad. nue
yapč atsispindi nepriklausomojo Jei
Treč. ir Šeštad uždą ryt.:neatsiliepia, skambinti 874-8004 ožį vak.
laikotarpio valdžios formos api
AUNAS
būdinime. Po 1926 m. perversmo
DR. YL BLAŽYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Nuotrauka Vytauto Maželio Lietuva, pasak autoriaus, buvu
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS
TAOK A4GOS
si “diktatūriškai” valdoma (psl.
Marqnette Medlcal
MEDICAL BtTLMNG
4182 So. Kedate Aveone
nes, kurie mane ir mano profesi 12), nors kai kur jis naudoja Vak:: pirmad.,
7156 South Western Avenue.
antrad. Ir ketvirtad
1 Valandos: Kasdien nuo 1S vst ryto
6 Iki 7:80 vai vakaro.
jos kolegas kaltina noru
atsukti švelnesnį ir tikslesnį “autoriteti
iki 1 vai. popiet.
Šeštad. nuo 1 Iki t vaL
nio
režimo
”
terminą.
Teigiama,
laikrodį atgal į 19-jį šimtmetį, pa
Ofiso tel. RE 7-1168; redd. 230-2910
Pagal susitarimu.
Ofiso tėtei. WA 5-2670
tys labai stropiai stengiasi atsukti jog Lietuvoje “diktatūra buvo
HS 4-1818; Rot. PB
Rezid. tel 1
kiečiausia” (psl. 13), nors ir šis
laikrodį netgi į I7-jį šimtmetį.
DR.
L MUKADSKAS
Prieš du šimtus metų Adomas režimas buvo “liberalus”, palygi ToL Ofiso HE 4-3849, ros. 388-2233
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Smithas (1776 m.) parašė veikalą nus su rusų ir vokiečių okupaci
Specialybė vidaus ligos .
DR.
PETER
T.
BRAZIS
“Tautų turtai” (The Wealth or jomis (ten pat). Nežinia kuo pa
2454 West 71st Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nations). Ten jau buvo užsipuoli remtos ir latvių politologo bei so
(71-oe ir Campbell Are. kampas)
2434 West 71ot Street
VaL: termaCL. antrad., ketvirtad. fe
mas prieš anų laikų valdžios kont cialdemokratų veikėjo dr. B. Kal* iki 7 V. pu p. TO
Vai:
pirm.,
ketv.
1
fld
*
v.
popiet.
ninšo
žinios
apie
pirmojo
bolše

rolę — apie merkantilizmą, apie ta
Antrad., penktad. 1-5, treč. ir šeštad
• PUCAL STUDID
rifus. apie varžymus, apie valdžios vikmečio suimtuosius bei nuteis tik susitarus.
VtOLETA KAROSAIT®
monopolijas. O juk tai kaip tik ir tuosius ilgalaikėmis bausmėmis Dr. Ant. Rudoko kabinetą perCuB 7051 So. Washtenaw. TeL 778-6700
yra rezultatai, kurių siekia mūsų (Estijoje 7.200. Latvijoje 6.041,
Pritaikomi akiniai pagal grdj$oj<
DU E0MUNB E. CIARA
receptus.
Lietuvoje 3.542 - psl. 27).
dienų reformininkai.
Didelis akintų r&nij parirtnfeimaa.
OPTOMETRISTAS
VaL: pirm., antr., penkt 16-fc36
Kiekvienu atveju tai gana paikNežiūrint kai kurių klaidų ir
Ketv. 1-8 v. vak. Sešt 10-4 v.P. p
2799 West 5Ut Street
šas klausimas. Esminis klausimas spragų, negalima abejoti švedo
Trečiadiaateis uždaryta.
TeL — GR 6-2400
yra ne tai, ar jūs suksit laikrodį autoriaus abjektyvumu ir įžval
Vai: pagal auattarimą: pirmad. Ir
w«i. —
atgal ar pirmyn, bet ar jūs teisin gumu, mėginant nušviesti okupa ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. Ir----- ~
i0-4: šeštad. 10-1 vaL
DR.
ROMAS PCTAOS
gai elgsitės. Argi niekada neišmok- cijų metais ištikusias nelaimes Pa
AKIŲ 11008 — GHSRŲRGHM
sim pasimokyti iš savo klaidų?
baltijo kraštuose. Studija parašy Ofa. tai. 735-4477;
Kai kurie asmenys įrodinėja, kad ta blaiviai ir kondensuotai.
III KO. WABASH AVĖ.
DR. E. DECKYS
technologiniai pasikeitimai reika Trumpoje apžvalgoje neįma
4S00 NO. CENTRAL AVB.
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ
lauja galingos valdžios ir kad ne noma jos turinio atpasakoti. Pa
Specialybė — STervp te
begalima kalbėti 19-jo šimtmečio sitenkiname pabrėžimu, kad šis
DR. FRAKE PLEČIAS
sąlygomis, kuomet valdžia tesuim- darbas ne vienu atžvilgiu nusi 7RAWPORD MEDIOAL BTTHdHMO
0440 So. Pulaski Read
(Kalba liotovHkaO
davo tik 3 proc. tautinių pajamų. į pelno atidaus lietuvių tyrinėtojų
Valandos pagal eutetartmo.
OPTCHdBTRISTAS
Todėl šių- technologinių
permai dėmesio. Autoriui pavyko gerai
1618 W. 71st 8A — TOL 737-OL45
nų akivaizdoje reikia didelės vai išryškinti tokius masinio teroro
te
reiškinius, kaip 1941 m. trėmi DR. W. M. EIS1N-EISINAS
dins galių.
Bet tai yra nesąmonės nuo pra mai ir žydų tautybės gyventojų AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS Vai pagal aueltarima- Vi
džios ligi galo. Kai kurie technolo išžudymas.
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
DR. LEONAS SE«UT1S
Alvar Sehilėn šioje studijoje 6132 So. Kedzfa Avo. WA 5-2679
giniai pasikeitimai be abejo reika
INKSTŲ, PŪSLES IR
lauja vyriausybę Įsikišti skirtingais pasirodo aplamai daug įdomes Valandee pagal emtearlmp M ne
PROSTATO CHIRURGRJA
skambinti: Bfi Ii 0001.
veiksmais, negu būdavo reikalinga nis ten, kur išvengia istorinių fak
2633 W. 6Srd Street
VaL antrad. nuo 1-4 popiet
anksčiau. Bet kiti technologiniai pa tų stereotipinio vertinimo ir dau
DR. A. B. GLEVECKAS
ir ketv. šuo 5-7 vakaro.
sikeitimai kaip tik sumažina val giau vadovaujasi žmogiškųjų po
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
©fteo
teL 776-2880,
rei 448-5548
džios reikalingumą. Komunikacijos
TeL
—
BE
3-5893
bei transporto sričių pagerinimai
DR. L J. SIMONAITIS
Specialybė Akių ligos
sumažino vietines monopolijas, kur nių pinigai ir atiduodami kitiems
gydytojas
3997 W«rt lOSrd Street
reikėdavo valdžios Įsikišimo apsau žmonėms. Vienintelis atvejis, kur
4265 W. 63rd Street
V«
goti vartotojų interesus. Dar dau čia pasireiškė technologija, tai atsi
Ofteo
tetef. BK 5-4410
giau —jeigu pažvelgtumėt į fakti radimas kompiuterio, Įgalinančio vi
®B 0-0017
Ofiso tel — PR 8-2220
nę padėtį, tai didžiausias valdžios sa tai sparčiai atlikti.
VaL:
Kiti pasakys: kaip dabar begali DR. JANINA JAKSEVIAIUS
t Iki D
galių išaugimas atsirado srityse,
/OKtA
kurių technologinės permainos ne- ma kalbėti apie posūkio sustabdy
DR. VYT. TAURAS
VAIKŲ LIGOS
dlktavo. Didelis valdžios išaugimas mą? O kaip būtų su pačiais di
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2656 VPest 69rd Street
įvyko ten, kur paimami vienų žmo- džiaisiais bizniais? Ar yra koks skir
ir moten
tumas: ar automobilius gamina Ge
VafamdM
__ ___
pirm., antrad., ketv. ir penkt. —
te
ae*
M52
W. —
neral Motors, kuri yra didžiulė biu Iki 8 v. v. Sežt. nuo D iki 4
TOL PRoapeet 0-1118
rokratiška įmonė, samdanti tūkstan
Ofteb vaL:
pirm., aate^
fa. VO 7-6MML Boto OA 8-7278
l ano 8-4 vak te 5-1 v. vak
čius darbininkų, ar kad juos ga1-4 p- p- te kita laiku
j mintų kokia valdžios agentūra —
DR. A. JENKINS
A HE 4-2125, WMfeq A 5-5115
tokia pat biurokratiška Įmonė?
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tam atsakymas labai paprastas,
DU Y. TUMASONIS
i Yra skirtumas, nes tarp tų dviejų
CBIRUROAl
Į atvejų skirtumo
esama pačiuose
24N Woot 71ot Street
Į pagrinduose. General Motors netu
VaL: pteaa, afettaA, kete. ir
DR. K. A. JUDAS
D-5 te 5-7 — II
ri jokio galimumo paimti jūsų
DERMATOLOGIJA —
dolerį, jeigu jo nesutiksit jai ati
CH2RURCRJA
duoti. Jeigu kas nors tarp jūsų
8214 No. Weotere Atomd
DR. F. C. WMSKDRAS
1963 No- Weeter» Aveaoo
įvyks, tai bus laisvanoriški mainai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ToL otrekomoo 12 valandų
Jei gaus jūsų pinigą, tik parūpinda
3167 Moot 71ot Street
— 5811-4 vaL popiet
mi jums už jūsų pinigus kokią
nors gerą vertybę. O jei mėgin
lotalgoo Ir boto 652-1381
Offao faL 586-3166; reaų 638-4850
tų prievarta jums primesti, ko
OR. FERD. VYY. ŪDRAS
DR. PETRAS ŽLKttA
jūs nenorėtumėt, tai paklauskit po
BSHDROJI MEDJCnrA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ną Henry Fordą, kas atsitiko, kai
1467 8, 49th Oomrt,
3334 S. Kferetegaaaott A«&
jo įmonė mėgino įpiršti vartotojui
1942 Ir VI
"EdseF’ vardo automobilį.
ViA ifafefe. aataų kalv. kr 9«dM M
(Nnkefta f 3 prf.)
Nmmte Algirdo GrigaMlo

ttma
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šeštadienis, 1977 m. birželio mėn. 18 d.

KAPITALIZMO ATEITIS

juos pačius. Pavyzdžiui: mes turė
tume įvesti importo tarifus (sako
jie) apsaugoti mus nuo užsienio
konkurencijos. Turėtume išrūpinti
vienokias ar kitokias išimtis mokes
čių rinkimo taisyklėse. Turėtume
gauti tą ar kitą valdžios subsidiją.
Taigi biznieriai yra palankūs laisvei
visiems, bet ne sau patiems.
Esama ir pažymėtinų išimčių.
Turim daug biznio vadovų, kurie
problemų sampratose buvo itin to
liaregiški ir stodavo ginti laisvosios
iniciatyvos sistemą. Bet apskritai
paėmus, biznio bendruomenės ten
dencija būdavo Įdėti laikraščiuose
apmokamus skelbimus, kaip pvz.
JAV pHeno kompanijos viso pusla.
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metu ir problemos blogėjo. Mano
galvojimu, kaip tik tas neproduktinGIMIMO GIESMĖ
Antruoju atveju — valdžia betgi
gumas, lėšų švaistymai labiau Įti
dabar gali paimti jūsų pinigus ir
kina plačiąją visuomenę valdžios ki
Gimė džiaugsmas. Gimė laimė. Gimė saulė —
be jūsų sutikimo. Ji gali pasiųsti
šimosi nereikalingumu.
Gimė nesibaigiančių dienų viltis-----ir policininką juos paimti iš jūsų
Bet nemažai esama ir nepalankių
Ir sudužo, tartum veidrodis, gyvenimo apgaulė,
kišenės. General Motors tokios ga
ženklų.
Kalnus,
vandenis, girias užliejo pilnatis.
lios neturi. O tai ir yra visas es
Daug lengviau išleisti Įstatymus,
minis skirtumas. Tai skirtumas tarp
AS paliksiu Šitą Salią, žalią slėnį,
negu juos atšaukti. Kiekvienas spe
visuomenės (ir santvarkos), kur
Ugnys nebedegs manų akių languos, —
cialus. kam nors naudingas interemainai vyksta laisvanoriškai, ir kur
Bet
sode džiaugsmu aidės žiedais apkibusi pavėnė,
j sas, Įskaitant jus visus ir mane,
tie mainai nebėra laisvanoriški. Ir
Valtys mano upėje per vasarą linguos.
paprastai rodo dideli atsparumą
štai priežastis, kodėl valdžia, kai
neišsižadėti tų specialių privilegi
Gimė tulpė. Gimė lotos. Gimė rožė —
ji isisėda gamintojo balnan, gami
jų. Atsimenu, kai Geraldas Fordas
Žiedas pats gražiausias tarp visų žiedų-----na prastos kokybės ir aukštų kai
pasidarė prezidentu ir sukvietė “virViešpats mano galių paslaptį ir perteklių atvožė,
nų produktus, — o laisvoji priva
šūnių” konferenciją aptarti, kas bū pio skelbimą, išdėstant laisvosios
Rytdienon
be baimės aš, kaip sakalas, skrendu...
tinė pramonė, kai ji sėdi tokiame
tų galima daryti prieš infliaciją iniciatyvos gėrybes, ir po to įtikinėti
pat balne, parūpina geros kokybės
Sėdėjau toje konferencijoje, klausy Kongresą, kad reikėtų įvesti impor
AUKA
gaminius už kiek galint mažesnę
damasis iš tribūnos bekalbančius to kvotą plienui iš Japonijos. Šito
kainą.
įvairių grupių atstovus — biznio, akivaizdoje kiekvienas tauriau gal
Jei mano būtų regimi laukai,
ūkininkų, darbininkų ir kitokius, vojantis galėtų tik pasakyti: “Čia
Du galimi scenarijai
Jei mano būtų gėlės tų laukų —
—ir jie visi kartojo tą patį daly tai hipokritų gauja!” Ir bus teisus.
Padėčiau, Dieve, jas prie Tavo sosto —
Kur mes iš tos padėties nueisi
ką. Jie sakė: “Žinoma, mes pripa
Taip širdžiai gera ir jauku...
me?
Nesupraskit manęs klaidingai:
žįstam. kad, norint sustabdyti in
Čia galimi du scenarijai (keliai,
Aš laukiau Tavo ženklo neramus:
fliaciją, reikia mažinti valdžios iš nesmerkiu biznio laisvių. Aš dar
planai). Vienas, dėl kurio bijausi
Stebuklas buvo Tavo dovana-----gi
nesmerkiu
U.S.
Plieno
korpora

laidas. O kelias sumažinti valdžios
Dabar dvasia padangėm skraido,
kaip labiausiai galimo — kad mes
išlaidas.
sakyčiau , būtų dau cijos už pastangas išsirūpinti spe
Palaimos
man gana, gana...
ir toliau tęsim kelionę kryptimi,
giau išleisti mano reikalams". Toks cialių. privilegijų. Plieno korpora
kurlink žygiuojame, palaipsniui di
cijos administratoriai turi pareigą
Tame džiaugsme, toje vilties puotoj,
buvo visuotinis refrenas.
dindami valdžios galių ir valdiškos
Kaip tikras tėvas, man šypsaisi Tu:
Daugelis žmonių sako. kad vie savo akcininkams, ir jie gerai ne
kontrolės pastatą. Tęsiant pastan
Rašytojas Stasys Santvaras, kuriam š. m. gegužės 27 d. suėjo
Ar gali tad plaštakė neplazdėti,
na iš priežasčių ko geresnio tikė atliktų tos pareigos, nesistengdami
gas šia kryptimi, neišvengiami du
išnaudoti
visas
galimybes.
Bet
smer

75 metai. Poezija ir dramaturgija buvo ir yra našiausioji dirva Stasio San
Ar laimė gali nesiliet sriautu!...
lis yra biznio bendruomenėje au
padariniai. Vienas reiškia finansi
gantis supratimas, kad ir pačios kiu mus visus kitus, kad mes jiems tvaro plunksnai. Lietuvoje buvo išleisti šie jo poezijos rinkiniai: “Saulėtekio
nę krizę ir antras — laisvės pra
Ne mano, Dieve, regimi laukai,
verslamonės taip pat yra laisvosios tatai leidžiam daryti be niekur nie maldos” (1924), “Pakalnių debesys” (1936), “Giesmės apie saulę ir sielą”
Ne mano gėlės tų didžių laukti,
radimą.
iniciatyvos sistemos grėsmė. Norė ko. Mes turim atpažinti, kas yra (*1939). Išeivijoje išėjo dar trys Santvaro eilėraščių knvgoos: “Laivai pa
Tad savo tyrą širdį Tau aukoju,
Anglijos pavyzdys čia būtų gąs
čiau tuo tikėti, bet, pripažindamas tikrasis problemos branduolys, ir laužtom burėm (1946), “Atidarl langai” (1956) ir “Aukos taurė” (1962). Dra
Atodūsių
perlus aš Tau renku...
dinantis vaizdas susimąstyti. Ang
faktus, negaliu. Apskritai biznio pripažinti, kad tai nėra jos teisin maturgo kelią pradėjo dviem alegorinėm dramom: “Saulytė” (1923) ir “Mi
lija vis sparčiai krypo ta linkme.
korporacijos nėra laisvosios inicia gos stiprybės šaltinis.
nių mylimoji” (1926). Vėliau sukūrė dvi stambias buitines pjeses: “Žvejai”
SAGA
Šiuo atveju mes dar esam apie 20
Tikėjimas ateitimi
tyvos apsauga. Priešingai, jos yra
(1942) ir “Kaimynai” (1944). Plačiai reiškėsi ir kaip libretistas: išvertė dau
metų atsilikę nuo Anglijos. Ji pra
vienas iš pavojaus šaltinių.
Kuo visa tai baigsis? Nežinau. gelio Valstybės teatre statytų operų libretus, pats parašė libretus Stasio
Tu mano tiltas į nežinomą ir tolimą rytojų,
dėjo eiti ta linkme anksčiau už
Du didžiausi laisvosios iniciaty Galvočiau, kad tai priklausys nuo
Tu mano vardas, einantis pakalnėm ir kalnais,
mus ir nuėjo daug toliau. Padari
Šimkaus operai “Pagirėnai”, J. Gaidelio operai “Dana”, J. Pakalnio bale
vos priešininkai Jungtinėse Valstv- daugelio įvairių dalykų.
Tavy
aš palieku, tavy sustoju,
niai yra regimi ir aiškūs. Ir kai
tui “Sužadėtinė”, J. Gaidelio kantatoms “Kovotojai” ir “Kantata apie Lie
bėse, man atrodo, iš vienos pusės
Man prisimena istorijėlė, galinti
Džiaugiuos
būties stebuklais amžinais...
Anglija pašuko ta kryptimi, prarasbuvo mano kolegos intelektualai, o į pavaizduoti, ko mums reikia. Tai tuvą”. Sukaktuvininkas taipgi visą laiką periodinėje spaudoje ir šiaip leidi
dama savo galią politinėje ir tarp
Kaip aš galėčiau nepasiekt rytojaus savo laimės tūtų,
iš kitos pusės —šio krašto biz- i apje jauną ir patrauklią vienuolę, niuose rašė kultūrinėmis, ypač literatūrinėmis temomis: “Aiduose” (1964)
tautinėje plotmėje, laisvojo pasaulio
atspausdino
netrumpą
raštą
apie
Mykolo
Vaitkaus
kūrybą,
kolektyvinėj
kny

Ką
vienas veikčiau ateitį išgrobusicj nakty! —
nio korporacijos. Priešininkai jie I kurj greitkeliu važiavo mašina ir
apsaugą galėjo perimti Amerikos
Visų
dienų varpai širdy nutiltų,
yra dėl visai skirtingų priežasčių. pristigo benzino. Ji prisiminė, kad goj “Lietuvių literatūra svetur” (1968) parašė studiją apie lietuvių dramą
Jungtinės Valstybės.
Bet klausiu
Būtis tebūtų tik erškėčiai vėtrų nuplakti...
Kiekvienas iš mano kolegų intelek už mylios pakely matė benzino sto išeivijoje. Savo jaunystėje reiškėsi ir kaip dainininkas — operos solistas, ta
jus: kai ir JAV nueis ta pačia link
tualų tik: laisve sau pačiam. Jis tį. Kai sugrįžo į stotį, ten rado tik čiau vėliau pasiliko tampriausiai susirišęs su grožine literatūra. Pokario me
Tavy manų vilčių visi troškimai, tartum saulė, dega,
me, kas tuomet vietoj mūsų perims
nori laisvo žodžio. Jis nori tyrinė vieną jauną vyruką, stoties aptar tais Vokietijoje buvo vienas iš iniciatorių, atkuriant Lietuvių rašytojų drau
Dienom naktim goda godotoji kodais! —
—tą uždavinį? Tai vienas scenarijus,
jimų laisvės. Ir aš klausiu ju “Ar nautoją. Jis stengėsi jai padėti, bet giją, dviem atvejais išrinktas jos pirmininku, draugijai vadovavo 1946-1950 ra.
Tu mano meilės nuostabioji Saga,
kuris — kartoju — ar tik nebus
tai nėra baisus lėšų švaistymas, esąs tik vienas ir negalįs savo vie 1949 m. pasiekęs Ameriką, netrukus pastoviai įsikūrė Bostone, kur ir šiuo
Tu metūgė, apkibusi žiedais...
ir toliau puoselėjamas.
kai tą pačią problemą studijuoja tos palikti. Pažadėjo paieškoti ko
metu tebegyvena.
Nuotr. V. Maželio
Antras scenarijus yra — kad mes
Iš rinkinio “A uk o s.t aur ė?
tuzinas asmenų? Ar neturėtumėt kio nors indo benzinui įpilti. Bet
šią slinktį pagaliau sustabdysim,
steigti centrinį planavimo komitetą visur išieškojęs tinkamo indo ne
suturėsim
regimai didėjantį val
nuspręsti, kokius tyrimų projektus surado. Vienintelį, ką surado, bu
džios galių augimą, uždėsim*- tam
įvairūs asmenys turi atlikti”?
vo stotyje pamirštas mažo kūdikė
ribas ir jų laikysimės.
venlmas, autorius neparodo. Gal
lio naktipuodis. Tai pripildė jį ben
Šitaip
klausiamas,
jis
pažiūrėtų
Tuo požiūriu matyti nemažai pa
todėl knygos veikėjai lėkštoki, ir,
Kai jaunuoliai drąsiai pakėlė likimo mestą pirštinę
lankių ženklų. Galėčiau pridėti, į mane. kaip pamišėlį, ir atsakytų: zino ir įteikė vienuolei. Ji nusine
pasakojimo eigoje sutikti po 30kad didžiausias vilties paskatas, ma “Ką jūs galvojat? Negi nieko ne šė tą puoduką ligi savo mašinos,
ties metų, dar vis gimnazistiški.
no nuomone, yra pats valdžios ne suprantat apie akademines laisves, atidarė benzino tanką ir pradėjo
Apysaka jaunimui ir malonūs prisiminimai vyresniesiems
Pro knygos iliustracijas tylomis
veiksmingumas bei nesugebėjimai. apie tyrinėjimų ir duplikacijos lais pilti. Tuo momentu didžiulis puoš
nus
Cadillac
’
as
kaip
tik
važiavo
vę?
”
Bet
jei
dalykai
liečia
kitus
praslinkt neįmanoma — jos la
Daug kas nusiskundžia, kad val
bai blogos. Čia dar kartą pasi
džia labai eikvojanti mūsų ištek verslus, biznius, tai jis tada sako: pro šalį aštuoniasdešimt mylių
Juozas Toliušis, 13-JI LABA. JĄV
kėjai
nubrėžti per lengvais
greičiu.
Jo
vairuotojas
pastebėjo
sce

“
O,
čia
tai
išlaidingos
varžytynės.
tvirtina
liūdna mūsų
knygų
lius, ir už tai juos sveikinčiau net
NIJOLĖ JANKUTĖ
LB Švietimo tarytos leidinys. Viršelis
brūkšniais, kad užsiliktų atmin
ną
su
vienuole
ir
negalėjo
patikė

Čia
susidvigubinimas.
Turim
įsteig

iliustravimo padėtis. Ne kiekvie
dviem sumetimais. Pirmiausia tai,
ir iliustracijos Aleksandro Jakšto
ty. Jų nuotykiai ne visada na
nas, kuris mėgsta piešti, gali
kad paveikumas būtų nepageidau ti centrinę planavimo tarybą šiems ti. Dėjęs ant stabdžio, sustojo, at Australijoje. Spausdinta V. Vijeikio
tūraliai išplaukia iš duotųjų ap
knygą iliustruoti. Dažnai ir dai
jama ypatybė, jeigu atliekami blo uždaviniams protingai ir sveikai bulas prisiartino, atidarė langelį, spaustuvėje, Clucagoje, 1976 m. Kny
gos kaina 4 dol., gaunama ir “Drau šimtmečių, dažnai palaikomi ry linkybių. Kartais atrodo, kad au
pasižiūrėjo
ir
tarė:
“
Sesuo,
sesuo
aptarti
”
...
lininkams tas darbas nepavyksta,
gi dalykai. Vienas iš mano didžių
ge”.
šiai laiškais ar klasių susitiki torius nori juos “išpešti”, kad tik
—
norėčiau
ir
aš
turėti
tiek
tikė

Tokiu
būdu
kiekvienas
intelektu

nes knygų iliustravimas yra sa
jų mokytojų, ekonomistas matema
mais.
kiekvienas
pasakojimas
butų
vita meno šaka, reikalaujanti
tikas, kartą parašė straipsnį apie alas yra labai palankus laisvei sau jimo!”
Apie tokius tad gimnazijos lai nuotykingas.
Baigdamas ir aš norėčiau pasa
Tie, kuriems buvo lemta baig
specialaus pasiruošimo ir tai sri
statistikos mokslo metodiką ir ten pačiam ir yra prieš kitų laisvę.
Autoriaus stilius
nesunkus, čiai gabumo.
pareiškė: “Pedagoginiai gabumai yra Verslininkai ir veršio įmonės yra kyti: jei — slinkimo į didėjančią ti dar nepriklausomos Lietuvos kus ir draugus rašo J. Toliušis
13-toje
laidoje
”
.
Čia
autorius
skaitant
vargti
nereikia,
tačiau
labai
skirtingos.
Kiekvienas
vers

ūkinę
reglementaciją
nesustabdygimnaziją,
gali
mėgautis
specifi

labiau yda, negu nauda, jeigu jie bus
“13-tajai laidai” iliustracijos
pirmuoju
asmeniu
pasakoja
apie
jis
būtų
žymiai
sklandesnis,
iš
skirti mokyti klaidoms”. Tai pamati lininkas ir jo įmonė palankiai žiū sim ar, dar geriau, nepasuksim at ne atminimų rūšim, būtent,
tikrai nieko neprideda. Grubių
nis dėsnis. Valdžia atlieka darbus, ri Į laisvės davimą visiems kitiems, gal, tai mūsų visuomenė atsidurs gimnazijos dienų, draugų ir juos vienos Lietuvos gimnazijos 13- rovus vieną kitą glėbį pretenzin-, brūkšnių, tirštai juodi, tartum
kaip “smegenų
rišančių įvykių. Laikas, kada vi tos laidos abiturientus. Skaičius gų posakių,
kokių mes iš jos nenorim — taigi bet kitas klausimas, kai tai liečia mirtiname pavojuje!
papaišyti” pa
13, lyg visiems prietarams pil kompiuteriai”, “mintys skriejo “ant greitųjų
sam
gyvenimui
buvo
užmegstos
juo daugiau pinigų ji eikvos, tuo
veiksliukai, dar net su parašais
skruostų
draugystės, lengvai nepamiršta dantis, iš tikrųjų prislegia jau žaibais”, “šypsomės
geriau.
užgriuvusiomis platumu”, “sumautas gyvenimas” apačioj (pagal “Auzsros” laikų
mas ir jo atminimai labai bran nuolius kraštą
Tuo atveju, viešojo turto eikvo
madą), knygos nepuošia. Jų vie
gūs. Nes lietuviška gimnazija, okupacijomis. Tai buvo sunkių, ir pn. Gal jie buvo pavartoti su toje skaitytojo akis pasigenda dai
jimas plačiajai visuomenei įtikina
kaip ir dauguma prieškarinių skaudžių sprendimų metai, liki šmaikštumo ar humoro inten lių užsklandų po kiekvieno pa
mai parodo, kad valdžia nėra ge
Europos mokyklų, buvo ypatin mo mesti į jaunus, neprityrusius cija, tačiau prašovė pro šalį, ap sakojimo.
riausias ir paveikus Įrankis pasista
ga institucija. Ne vien todėl, kad žmones. Jaunuoliai pakėlė tą li sunkindami sakinius nejuokin
tytiems tikslams pasiekti. Tai tei
ten buvo pramokstama svetimų kimo pirštinę drąsiai, gal net en go feljetono žargonu.
kia vilties krašte labiau išsisklai
ATMOSFEROS TARŠAI
kalbų ir aukštosios matemati tuziastiškai. Kai nesupranti ne
Nors šiai knygai duota etiketė
dyt iliuzijoms, kad valdžia neva
TIRTI NAUJAS METODAS
kos, susipažįstama su Homeru ir laimės dydžio, viskas atrodo lyg “pasakojimų pynė jaunimui”, ta
esanti visais atžvilgiais išmintingas
Cezariu, sužinoma apie prancū žaidimas. Autorius pasakoja apie čiau ją gal mieliau skaitys tie
ir visagalis didysis brolis, sugebąs
Švedijos nacionalinės gyny
zų revoliuciją ir Martyną Liute tai lengvai, jaunuoliškai, nuoty anas gimnazijos dienas nostal bos mokslinio tyrimo instituto
išpspręsti bet kokią iškylančią pro
rį. Tikrai ne todėl, nors tos žinios kių forma. Jis žvelgia iš dabarties giškai prisimenarjtys vyresnie išrastas naujas atmosferos už
blemą — ir kad kiekviena proble
būtų gerai įkalamos ir ilgam pa į tolimas abitūros dienas ir savo ji. Sudomint jauną skaitytoją, pa teršimo tyrimo garsiniu zonda
ma bus tinkamai išspręsta, jeigu
si liekančios. Greičiau todėl, kad klasės draugus. Draugų veidai, sakojimu, reikia daugiau intri- vimu metodas. Jį taip pat galitik tam paskirsim pakankamai pkad ten gimdavo ir išaugdavo di susiję su įvairiais nuotykiais, iš gos, veikėjams — ryškesnių vei-»ma panaudotį Orų prognozavinigu.
delės,
nuoširdžios,
ilgametės kyla vienas po kito prieš auto dų, veiksmui — labiau išieško
Prieš keletą metų Johnas Kenmui ir radijo bangų paplitimo
draugystės. Artimumo ryšiai ten riaus akis, kada jis pradeda reng tos motyvacijos. Okupanto su
nethas Galbraithas parašė straips
tyrimui.
jungė ir mokinius, ir mokytojus. ti tos 13-tosios laidos susitikimą kurtųjų gyvenimo sąlygų dar
nį. dėstantį, kad Ncw Yorko mies
“Sodor” — prietaisas garsą
Maži ir dideli dienų įvykiai bū po 30-ties metų! Autorius susi neužtenka suregzt stipriam ir įdo
tas neturįs problemų, kurių nebūtų
ieškoti
tam tikrų objektų ir nu
rašinėja,
kalbasi,
lanko
laisvame
davo išgyvenami visų
kartų.
miam pasakojimui.
galima išspręsti, padidinus New
statyti
atstumui iki jų — siun
pasauly
ir
Lietuvoje
gyvenan

Ten klasės sąstatas nebuvo kei
Gaila, kad autorius nepaseka
Yorko valdžios išlaidas. Na, taip
čiamas kasmet, o mokytojai ne čius draugus, ir kiekvienas pokal anų laikų jaunuolių per neti čia vertikaliai aukštyn garso
— nuo to laiko New Yorko biu
buvo abejingi tarnautojai, bet bis, kiekvienas laiškas sukelia at kėtų bandymų dienas ir neparo impulsus. Esant atmosferoje
džetas padidėjo daugiau nei dvigu
pedagogai, suinteresuoti savo mo minimus — sugrįžimą praeitin do skaitytojui, kaip jie per trum užteršiančių medžiagų, susidaro
bai. ir su tuo lygiai didėjo miesto
skirtingos temperatūros oro
kinių pažanga moksle ir gyveni per prisimenamąjį asmenį.
pus, bet šiurkščia gyvenimo pa
problemos. Vienos iš jų —prie
sluoksniai. “Sodar” impulsai
me.
Toks pasakojimo būdas būtų tirtimi perkrautus metus iš pa
žastis. kitos — oadarinvs. Valdžia
Nenuostabu todėl, kad N. patrauklus, jei autorius giliau už auglių tampa vyrais ir moteri atsispindi nuo tų sluoksnių ir
ėmė išleisti daugiau, bet tatai reiš
charakterius, mis. Matome 13-tos laidos gim užregistruojami juostelėje.
Lietuvos gimnazijų absolventai kabinėtų veikėjų
kė, kad žmonės Beturėjo mažiau iš
Visas prietaisas yra cilindro
su meile ir nostalgija prisimena panagrinėtų sąlygas bei išgyve nazistus, dar su vaikišku entuzi
leisti. Kadangi va’džia daro išlai
formos
faberiniame korpuse, ii
azmu
dalyvaujančius
rezistenci

nimus,
kurie
nulėmė
vienokį
ar
tas mokslo dienas ir po pasaulį
das ne taip rūpesungai, ka.p su sa
vidaus
iškeltame
garsui nepraišsklaidytus draugus bei mokyto kitokį aprašomųjų jaunuolių el nėj ve'kloj, tačiau kaip iš tikru
vo pinigais elgiasi individai, tai,
Nuotrauka Vytauto Maželio jus. Su jais, nežiūrint ilgų de- gesį. Deja, knygos apsakymų vei jų jų dvasią formuoja toks gy- leidžiama medžiaga.
kai valdžios išlaidos didėjo, tuo pat nito kompoorielįa
(Atkelta iš 2 pusi.)

a

tr. W (U)

— psL

4

----------SeS&dfente. T9TS « MflBeHtf m«t XS 4

DRAUGUS — MOKSLAS. MENAS, LITERATŪRA
v.

„lietuvių tautos praeities
ketvirto tomo pirmoji knyga
LIETUVIŲ TAUTOS PRAEITIS
(LITHUATRAK HISTOHICAL REVIEW). tomas IV, kayga I d?)
1977m. Istorijos ir gretimųjų sri
čių neperiodinis leidinys. Redaguo
ja Juozas Jakštas. Viceredaktorius
— J. A. Račkauskas. Leidžia Lietu
vių istorijos draugija, 10425 South
Kenton Avė., Oak Lawn. IL 90453.
Naujoji leidinio knyga 198 pąl.
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-darbai prie “Lietuvių šeimos tra
pasidžjaųgti skoningai
atliktu ?
dicijų*, kan. Si. Ylos parašytų.
spaudos darbų.
Alina Skrupskelienė suredagavo
Šiuo metu Chicagoje gyvenau- -f
‘Lithuanian Writers in the USA”,
tis Dovydas Fainhauzas, Vilniaus f
irgi
angliškai.
Dirbama prie
Universiteto istorijos mokslų buv. |
prof.
J.
Žilevičiaus
redaguotos
profesorius, yra knygos autorius, j
knygos,
“
Amerikos
Sėtuvių
mu
Istorijų studijavęs Vilniuje ir uni- f
zika, teatrais, šokis**. Kun. J.Prunsvęrsitetą ten 1948 baigęs, autorius j
kis yra parašęs ‘‘Lietuviai Sibidaktaratų gavo Leningrade. Vė- j
i iau dėstė Vilniuje, Varšuvoje, •
Jeruzalėje ir Sorbonoje. Iki šiol dr. j
Fainhauzas yra paskelbęs daugiau į
kaip 60 mokslo darbu ir išleidęs |
5 knygas. Amerikoje ši bus pir- į
moji autoriaus knyga. Dr. Fam- i
hauząs yra mūsų Lhuaniųikos. j
institutų narys ir narys — akade- ■
mikas Societe Litteraire et His- ■
toriąue Pokmais a Paris. Yra tik
. Ir Midų Vstuyišlui žuenatą buvo fo- l
rai džiugų, kųd su tokia knyga (džiana lietuviškoje Chicagoje: “PfiS- s
mumyse debiutuoja neeilinis- isto- ]Ivs — Mėnesinis Žurnalas D8 Neve
rikas,
k dusių“. te mirtimi 1934
sateio
Lietuvių dienos aukų rinkėjai ir komitetas Sy. Mykolo
■ Paskutinių pusmečio bėgyje ha- ■ ■te. numerio virtolį.
parapijoje, Chicagoje, Pirmojo pasaptinta karo metate.
dykla išleido dvi, tiksliau— tus / knygą imtį į rankas, ypač" kai J
knygas. Tai savotiškas mūsų gy- " taipgi autoritetingai byloja apie ,
venimo rekordas^ daug. pasakan taipgi autoretetingąi byloja apie
tis užsiangažavimas ateičiai ir, sa mums. rupinius reikalus. Tokios
kyčiau, drąsai Taigi, su pasigėrė knygos yra mūsų, rimtos ITudijimu dabar galime vartyti. Šven- nuikė$ ameri&ęčn^ bibliotekose
ęių proga artimiesiems dovanoti ir kt.- viešose įstaigose. Dar dau-į
ir svetimiesiems rodyti leidinius giau: etninės enciklopedijos var
apie Šv. Kazimiero kapines “Pa dų yra planuojama tokių kaygų
ANTANAS DUNDZILA
likę tėviškės namus”, su jos ang
serijai
liška versija “A Lithuanian CeO planai ateičiai prilygsta /
metary". Maloniai stebina tiek
išvaizda tiek turiniu ir “Pennsyl parodyto darbo rezultatams. R
Šią vasarą, o jau tikrai rudenį,
Knygą yra 230 puslapių, didevanijos angliakasių Lietuva”. Čia tikrųjų, jeigu rankose neturėtu
sutiksime naują Amerikos Lietų- lio formato ir iliustruota. Lietu
dar reikia pabrėžti, kad didžiuoja me išleistųjų leidinių, tai ir į
vių bibliotekos leidyklos knygą, vių istorija Chicagoje prasidėję
mės ne Įprastinėmis, dažnai kc- leidyklos ateities planus galėtu
Dovydo Fainhauzo angliškai, pa- 19 a,j ji vedama per šiuos knyrektūros klaidomis pasūdytomis me tik abejingai nusišypsoti...
rašytą leidinį apie Chicagos lie- gos skyrius: First Slėps in Amenbrošiūrėlėmis, bet
impozantiš C« atlikti darbai kalba patys už
tuvius iki II pasaulinio karo. ca, Problems of Adjustment, Rekai atliktais, gausiai iliustruotais, save, jie verčia mus į- leidyklą
“Lithuanians in Multi-Ethnic Kgiuos Life, Organizations, Litkultūringais, elegantiškais ir rim žvelgti visu rimtumu. Tik žvilg
Chicago” bus graži pokarinės huartians in Government, Lithutais leidiniais. Knygos prilygsta terėkime į planuojamus leidusius.
ateivijos dovana, neeilinis pa- anians and tise Development oi
Kaip minėta anksčiau, “Lfthuamerikiečių leidžiamiems Natio
minklas vyresnėms Amerikos lte- ‘Urban — Industrial Society, Litnal Geographic arba Time —Li anians in Muki —Etriic Chieatuvių kartoms. Knyga bus ir įs- nemari Business, Education anc
fe serijoms mokslo populiarizavi- go” pasirodys šią vasarą —ankspudingas leidinys, kalbantis apie 'Gultum, Oastribution to Lithua
mo leidiniams. Yra smagu tekią i ti rudenį. Vyksta paruošiamieji
mūsų protėvių bei
giminaičių :n«i, Lith«rinian Newspapers, Sup
gyvenimą ir ištikimybę lietuvis-. ;>ort for Lithuania ir PostScript —
kiems interesams. Savo istoriniu, 5ft Years iater.
moksliniu požiūrių,
gausiomist- oju
iliustracijomk, kny5a gal atsveą^ugi'au g

“Liųtuvlų tautos, praeities” k
ketvirto toaw pirmoji knyga yra į
brandus rinkinys straipsnių, lie- 1
čiančių įvairias Lietuvių tautos j
istorijos sritis.
r
Juos pradeda dr. Jonas Puzirias, 1
su archeologo kruopštumu pa- 7
teikdamas išsamų Pabaltijo uni- c
versiteto Vokietijoje gyvavimo <
vaizdą. Gal per daug kukli yra ja s
šalutinė antraštė, sakanti, kad t
čia yra tik žiupsnelis faktinės me- -i
džiagos iš archyvinių dokumen- 5
tų ir prisiminimų. K šio apra
šymo susidaro gana užbaigtas ]
šio universiteto darbų vaizdas 1
bent apie lietuviškąją jo sritį. 1
Pats šio universiteto atsiradimo «
faktas liudija pabaltiečių norą ir ]
sugebėjimą šitokią mintį suvokti '
ir ją įgyvendinti tokiose nepap- :
rastose sąlygose. Tai yra liudiji- ;
mas ne tik šių tautų mokslin- :
gurno, bet ir jų solidarumo, ku- ;
rio joms trūko nepriklausomybės
laikais. Kalbant apie universiteto
lygį ir jo tarptautinį svorį, gera
yra Puzino pateikiama iliustraci
ja, kad tokio tarptautinio masto
mokslininkas, kaip Ernesto Frenkefeį ne tik Skaitė jame paskai
tas, bet if leido naudotis savo li
tuanistine biblioteka.
T)r. Juozo Jakšto parašyta Le
ono Karsavino, istorijos filosofo
ir .V.'D. Universiteto profeso
riaus; apžvalga iškelia prieš mūvaizda apie mus. Kiek grfežSau **
«iaug
sų;_ Ūkis mokslininką, kuris ligi
šiol cębųvo susilaukęs pakanka
mo dėmesio musų galvosenoje.
ir net radi-į
kaliosios Vakarų Europos kr'kšėiopybės sampratos įtakoje esan
čiai mūsų kąląlikiškąi šviesuo
menei Karsavinas, ateidamas iš
Rytų Europos, neatrodė turįs ką
nors naujo pasakyti. O liberalis- nerio (Knyševo) straipsnis (atro
tiriei ano meto mūsų visuomenei do, jie abu yra ištraukos iš pla
jis atrodė perdaug religiškai ir tesnio jo veikalo) yra išverstas
fečkjčioniškai nusiteikęs. Dėl to Tenisono ir redaguotas dr. J. Pu
teisingai pastebi Jakštas, kad Kar- zino. Jo vardas: “Seniausios isto
savfno mokslas Kaune nebuvo rinės žinios apie Pietryčių Pabal
įvertintas, bet buvo labai įver tijo tautas”. Autorius bando įrotintas jo išmokimas lietuvių kal dvti, kad aisčiai (estai) gotai ir
bos te ta kalba skaitymas paskai-f kiti yra buvę lietuviai. Jis apžvel
tų. Karsavino mokslo vertė glūdi gia visus istorinius šaltinius apie
fo graikiškos krikščionybės požiū šią sritį nuo Pitejo IV amžiuje
riu gilinimasis i Vakarų krikš prieš Kristų laikų. Savo svarsty
čionybės istoriją, kuriai jis skyrė mams plačiai naudojasi Šafriko
pažiūromis. Kokios labiau įtikina
labai daug dėmesio.
Gal Karsaviną mūsų visuome mos teorijos apie lietuvių tautos
nė dar atras, kai ji geriau supra- kilmę jis nepateikia. Tai yra dau
jr pasisavins Šalkauskio idėją, kad giau romantinių praėjusio šimt
Lietuviu tauta gyvena ant dvie mečio galvosenų atšvaita. Šia pro
jų kultūrų ribos, būtent: Rytų ga gal reikėtų iškelti klausimą:
ar istorikus neklaidina lietuvių
fr Vakarų.
Prof. Karsavino vaizdo papil kalbos senumas? Iš to senumo iš
eidami, jie, kaip ir praeitame šimt
dymą randame dr. Krasauskaitės
Lietuvio darbininko kambarys Chicagoje 20 amž. pradžioje
išverstame vokiečio mokslininko metyje, vis tebėra linkę ieškoti
nepaprastai seno lietuvių buvi
Erich Franz Sommer straipsnyje
apie paskutinius Karsavino me mo Pabaltijy. Bet tai neįtikina
tus, praleistus komunisarėįe dar dabar, kada rimtos studijos iš vi
so indoeuropiečiams Europoje ne
Lie- 1 liečiančių knygų skyrių užpildo
bo stovykloje. Šis jaudinantis apskiria nepaprastai seno amžiaus.
tai”. J. Dain&ųsko ir J. Jakšto pastabos.
nSymstf atidengia didelio ir šven
;tru- Labai įdomu bus paskaityti R. BaTam tikrą staigmeną šiame
to' žmogaus gyvenimo pabaigą,
Vil- tūros Lietuvoje išleistą knygą
skleidžiančią iš savęs giedrią nuo “Lietuvių tautos praeities” nu
400 apie Lietuvą tautų kovoje prieš
taiką net nežmoniškai sunkiose mery sudaro straipsnis anglų kal
nauAujtso Ordą. Jakštas sako, kad ši
priverstinio darbo stovyklos sąly ba, parašytas R. T. Tarvid apie
į
arknyga parašyta, globojant a. a.
gose. B šio aprašymo sužinome kapitoną Aleksandrą Bilskį, kuris
rasPašutai, ir jam prilygsta savo gi•foę formalų Karsavino įsijungi save vadina lietuviu nuo Mins
lūsų lustu. J. j. parašyta kun. dr. Bal
mą Bažnyčios vienybėn. Teisin ko, žuvusį pilietiniame Ame
kų- ttnio knygos apie vysk Borisevičių
kare.
Šio
straips
iai ji* yra čia pavadintas rusų rikos
ydarecenzija. Tačiau šia knyga nėra
metafizike, nes nepaij mt j per nio įdėjimas į žurnalą atkreipia
tuvą labai patenkinti žemaičiai kuni
ėjimo į Vakarų katalikybę, grai mūsų dėmesį į reikalą išsiaiš
gai, manydami, kad Baltinio Borikinti,
ką
mes
suprantame
žodžiu
kiškos krikščionybės bruožai ja
Savičius yra nepilnas. Manoma,
me yra labai ryškūs. Jis yra Ori- lietuvis. Ši sąvoka mūsuose darosi
’
eb_
kad
savo per daug formalistiniu
geno filosofijos mokytojas. Gal ląbei plačios prasmės. Nėra reika
*P
ie
krikščionybės
supratimu jis turėvertingiausia mintis, už kurią lo jos siaurinti vien Nepriklauso
**,QS fo įtakos vysk. J. Staugaičiui. Šis
mes turime būti dėkingi Karsavi- mybės prasme, bet reiktų išsiaiš
buvęs labai visuomeniškas seimų
mri, yra jo pareiškimas, kad, tik kinti, kokia prasme mes tai kiek
pirmininkas, Telšiuose pasidarė
atidengiant marksizmo pagrin- vienu atveju vartojame.
. ' neatpažįstamas savo fonnaluApžvalgų skyrius
prasideda
dųs, būsią galima paki-sf' jo šakeina
raais. Tiesa, vysk. Borisevičius sarifs, o ne tik Šakas ir šakeles. O AHcijo* Rūgytės parašyta “Lietu
^
ra
*
vo
tikėjimą išpažino iki mirties
iries dtr vii tebevary tame su von Istorijon draugijos” veiklos ap
rparksteno Šakelių
kapojimu. žvalga. Dr. J. JakJtas rašo apie
Avižonio tem “Bh^tiniai rai-
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gaivinti vienu metu veikusį stu-.
NAUJAS IŠRADIMAS
dentų stipendijų fondą... Atro
do, kad Vlikas daugiausia laimė
Hfcktronikos parodoje Chicajo iš PLJS ir Vliko suruošto fcpje praeitą savaitę buvo deseminaro. Iš dalyvavusi* shf-i ;X
naujas išradi(lentų net 48 proc. pasisakė, kad monstruojamae
• t f? - • *
*
— pianokdrderis. Juo gapo semjnaro jų nuomonė apie : mas
f- •f
•
■
Vliką pagerėjo. Pilni apklausinė hma pašyti pianino muziką, bet
jimo duomenys bus atspausdinti ne garsą, o eflę klavišių, kurie
Ateities žurnale..„
Baigiant-:
užgaunami Įr džgavimo smar
‘‘Šiandien baseinas uždarytas”,
sargas pranešė Vilniaus studen kumą. Paskiau tas įtaisas pa
tams. “Vėl prakiuro?'’ “Ne, ryš- kartoja šiuos “smūgius” ir
groja tą pačią muziką.
-i
kinam Brežnevo nuotrauką.”

Kultūrine
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RAIMUNDAS. LAPAS

Skąusmo prislėgtas, rašau šias
eilutes, prisimindamas, kad š. m.
balandžio 4 ,d. Vilniuje nustojo,
plakti* visupmenininkės Marijos
Piašeckąitės — Šlapelienės šir
dis. Kartu su vyru kalbininku dr.
Jurgiu Šląpelįu abudu buvo neužgestantys lietuviškosios dvasios
žiburiai žiauriai atplėštoje nuo
visos Lietuvos širdyje —Vilniu
je. Šlapelių pavardė — tai lyg
nepamainomas Vilniaus miesto
istorijos paptimklas. Kiekvienam
lietuviui šiame mieste ta pavar
dė buvo tartum kalbos simbolis.
Juk Mariją Šlapelienė — visuominininkė, dainininkė, vaidinto
ja ir, svarbiausia, modernių die
nų J knygnešė. Jos
knygynas,
įsteigtas 1906 metais, per 43 sa
vo gyvavimo metus buvo ne tik
lietuviškų knygų leidimo ir pla
tinimo įstaiga, bet taip pat ir

(Atkelta iš 4 puri.)

Visuomenės dalyvavimas lei
dyklos darbuose yra naudingas
leidyklai ir reikalingas musų vh
saeimėaei. Darbams ugdyti ir veik
lai plėsti reikia rimto visuome
ninio ir piniginio užnugario.

Džiaugiantis jaunes leidyklos
darbais ir planais, kviečiame jung
tis į talką, pirkti išleidžiamas
knygas, tų knygų klausti viešo
se bei universitetų bibliotekose.
Leidyklos tikslas yra tarnauti lie
tuvių aspiracijoms. Savo leidi
niais leidykla padės palaikyti mušųfmutmę sąmone mūsų pačių
tarpe, ir kalbės ūpie mūsų kultū
rinius pasiekimus' Jcrtątaučių visuo’rfteneje. Čia Juk nebandome
konkuruoti su jokia kita musų
institucija, nes dirbama su nąuj’omiš temomis, naujoviška forni^ tvirtai manant, kad tokių pa
stangų reikia. Kaip pavyzdį, pažv4kime į kapinių knygą. Ši kny
ga yra lyg ir atstovų Šv. Kazimie
ro kapinių lietuviškas antspaudaą. - Prisiminimas paskutinio de
šimtmečio rūpestį kapinių liki
mu, šiuo leidiniu tvirtai argu
mentuojame uŽ savo teises, savo
norus ir savo įnašą
mirusių
gerbimui. Kapinių knyga, o taip
pat ir kitos knygos, dar ilgai ir
(tikinančiai kalbės apie mus ir
mūsų aspiracijas. Iš rimtų, įspū
dingai apipavidalintų
leidinių
to ir tikimasi — kad su slenkan
čiais metais jų vertė visokeriopai
kiltų, o Šiandien — išleidimo
dierlą — jie stebintų ir skatintų.
Reikia tikėti, kad tokiu “spaudos
stebuklu” bus ir Fainhauzo kny
ga apie Chicagos lietuvius.

reikšmingas iietuvškas kultūri
nis centras Vilniuje. Vokiečių
okupacijos metu 1915 — 18 m.
Šlapelienės prekyba buvo vienin
telis knygynas Lietuvoje, aprūpi
nęs visą Lietuvą ir lietuviškas
mokyklas knygomis, vadovėliais
ir rašomąja medžiaga. Jos lietu
višką dvasią nepalaužė kratos,
tardymai ir areštai rusų, vokie
čių, ypač lenkų okupacijos me
tu. Caro laikais jai grėsė ištrė
mimas, o lenkų okupacijos metu
—daug nemalonumų, nes bu
vo palaikomi tamprūs ryšiai su
Nepriklausoma Lietuva., • 1938
m. vasario 1 dieną'gerokai .sujau
kė 'knygyno likimą, kai_-lerikai
pradėjo keturių savaičių smulk
menišką kratą Šlapelienės kriyr
gynė ir bute. Baigus kratą, Šlape
lienei sudaryta kaltinamoji byla,
o iš knygyno išgabenta keli
sunkvežimiai knygų, korespon
dencijų. ypač daug
retesnių
leidinių, kurių daugumos ji ne
beatgavo. Nors Šlapelienės kny
gynui nuolat talkininkavo jos vy
ras, tačiau ji pati buvo tikroji jo
vedėja ir tvarkytoja. Ir 1938
ypač agresyvūs lenkų puolimai
gulė ant jos vienos pečių. Mari
ja Šlapelienė liko knygnešės sim
boliu ir po 1949 m., kai buvo už
darytas jos knygynas. Mokslinin
kams bei knygų mylėtojams dar
ilgus metas ji vis parūpindavo
įdomesnių ir labai reikalingų
leidinių

Pereitais metais sukako 70
metų nuo Miko Petrausko ope
ros "Birutė” premjeros, kuri įvy
ko 1906 m. lapkričio mėn. 6 d.
Vilniuje. Nors šis faktas yra lai
komas lietuviškos nacionalinės
operos gimimu, kažkodėl sukaktį

1977 EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Bosfem, Chicagos, New Yorko
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:
Členos savaitės:

gis - žėmkal:
pats autorius ?
Svarbiausią pi

Nuostabaus taurumo, gilios
minties
vysk.
Pranas Bra
seckaitė — ŠJapėliėriė. Šuiine~ ne
zys, MIC, mirė I9G7 m. birž. 9
krologe norėtųsi prisiminti ve <£, taigi jau dešimtmetis kafi jo
lionę kaip dainininkę ir artįšję,
nebeturime. Mirė teturėdamas 52
todėl pasukime laikrodį į 1956 m. amžiaus, pačiame pajėgume,
metuą, ir pažiūrėkime, kairi' jfife-vyskupu neišbuvęs nė trejų metų.
Jis Woerishočene įsteigė lietuvių
sielovados centrą; suorganizavo
bendradarbių kadrąį Rdešdama*
-sis iš naujo išversti visą Šv. Rašminties 1905 ir,.Ii
■ tą, išvykęs. į Romą, ištiktas šifaudpngų reyoliuc:
į dies smūgio, staiga mirė marijometai. Siautė caro- i
•. .rių koplyčteje. J savo vyskupišką
darai, kurie persėju
f dlerbą' buvo įjungęs. Gedimino
stulpus,, tuo parodydamas, kad
s“ sielovadą sieja su tautinių žadi■ •niiha.
rauskas,
J
\* Buvo, filotofijoš‘. daktaras, deskonservatoriją,, buvo ,
i tė filbsdfrją ir psichologiją maripasitraukti į kalnį /
• jonų institute Kaune, redagavo
apskritį. _ Ten ir buvę
Šaltinį, dėstė etiką marijonų se
opera “Birutė”. Vosuzl
minarijoje Va'rifrfvOje. Darbuoda\ masfs Argentinoje, i’steigė if fearešto pavojaus, komį
* dągavp Laiką. įsteigė marijonų
atvyksta į Vilnių ir pats
spaustuvę. Bendradarbiavo dai
gai imasi vadovauti opėr
gelyje laikraščių ir žurnalų. Aftymui Jis per trumpą Iž
' 'šĮšraf išfeido Pijaus XII mofto-

kėjus, suorganizuoja chorą,, or
kestrą, slaptai repetuoja operą
privačiuose butuose, organizuo
ja visuomenės paramą spektak
lio pastatymui, aktyviai dalyvau
ja jo apipavidalinime.
“Aš buvau gerokai rtuštebirita, kai 1906 m. rugsėjo mėnesio
pabaigoje Mikas Petrauskas neti
kėtai apsilankė pas mane ir tie
siog įpareigojo ruoštis Birutės
vaidmeniui, - nedelsiant pradėti
lankyti repeticijas. O pasipriešin
ti jam niekas negalėdavo ir nesu
gebėdavo; jis taip mokėdavo nu
teikti- žmogų, kad kiekvienas, te
kių jis bebūtų vaidybinių - ar vokalinių sugebėjimų,
turėdavo
klausyti jo kvietimo... Žinoma,
sutikau ir aš. •
. 'J5 į4 >
“Paruošus artistus, orkestrą ir
chorą, Vilniaus “Kanklių” drau
gijos vardu buvo išrūpintas val
džios leidimas pastatyti operą
1906 m. lapkričio 6 Miesto salė
je. Buvo paskelbta,, kad veikalą, : APTAKB.M aoDYNUCSSė •'
ruošia K., Petrauskas fr A. Kazė • Jau frejrisą metų Brichtffos
nas, nes M. Petrauskas, kaip mi ’ Mascbesterio prekybininkas <r
nėjau, buvo persekiojamas fr :|yfftiM Žydų rirganizadfų veikė
Vilniuje gyveno nelegaliai.
jas Marcus Sbleimdvitz visomis
“Dviejų veiksmų nacionali
■prieinamomis priemonėmis
nė opera “Birutė” anais laikais, kovoja, kad 8 Žodynų būtų iš
tik ką iškovojus spaudą, buvo mestas žeminantis, niekinkhtjs
kažkas nuostabaus, kažkas šven žydo aptarimas. Vienu atveju jo
to. Rodos, gražesnio ir geresnio kova buvo pasiekusi net attkšveikalo niekas ir nepagalvotų rei fiausiąjf teismui
kalauti. Ir todėl mes visi džiau
Dabar jis. sakėsi, kad esąs JŠgėmės ir didŽiavorhės galėdami
nagrinėjęs 2? anglų kalbos žo
-jame dalyvauti.
dynus, ir 12 jų žydo aptarimas
“Kaip mes tuomet suvaidino
ąsąs nepateisinamas. Jeigu tų žo
me, negaliu pas&Įti. Tft prime dynų, redaktoriai nesutiksią nau
nu — salė buvo perpildyta, daug jose laidose ŽrHoftiŽkai žydą applojo, o fr vėliau visuomene pa tM jiš pasinaudosiąs netnikuš
lankiai Įvertino piritiąją Uėtuviš- pradėsiančiu veikti nauju rasfką operą.
niafris gyventojų santykiams tvar"Kitataučiai stebėjosi ffe&rttį
veiklumu. Ligi to laiko tarytum
nieko apie juos nebuvo girdėti, fr teito, tejvąrgi^įd įdfoiffa
spaudė neseniai buvo leista, h oei, sustojęs sOKunaeų ramiai sau
čia -tolti gražų
par6- pamatys, kd feie
fr
ub
fo!«
Šiaiiiett
ibse 6or- syveno fioius, am, ^venini
Jei kas eitų 51a
d istorine
kio gatve (taip Sui
iiiiapi?.?, J(niaus te- skyręs ii^tuvisKam latruniaro av
Pilies vardo gatve'
gittiit»«ri, ktiyjos bei ąįrfąjtiąf kutnamiestv ir jjfžėL__ _
40, jėtr pro langi nepamatys to

(Atkelta iš 6 pusi.)

ąuette Parite, į rytus' nuo We$tem gšiVe^ praneša, kad laike
paskutinių Šešių mėnesių, nebu
vo jokio pasikeitimo gyventojų
tarpe.,.. Chicagos skautai jauni
mo Centre j&renge 400 knygų
turinčią slatf/]^ •Milda Kupcikevičiūtė, tį Linas, Kūrikus re
daguoja- jLS§ leidžiama Ašį....
Didele dąĮąni studentų reda-

ATAftMATIMR

Sytf įstatymu if trauksiąs juos
teisman.
-y’ ' - "
’ i • t .* ’
Žodynuose žydas aptariamas
kaip
* Ittpėkas’’,
“šykštuolis”,
“apgavikas”, “plėšikiškas pinigų
skolintojas, “suktas apgavikas”,
“gudrumu apšiatąs”, ‘ godus as-

Aftow 160

naujiena! PlYMOUTH-"ARROtf
4 cilmderių, ekonomiškas iki 35
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1977 KELIONES

Į

LIETUVĄ

Vienas Savaitės Kelionės Į Lėetevą — 1 naktis MMtvnje, «
Vilniuje su dienos ekskursija į Kauną, 1 naktis Maskvoje.

• Rugsėjo 18 — Rugsėjo 26....................................

• SpaEo 9 — Spalio 17

...................................

Dvtejų Savaičių Kettonės į Uetvrą, Vokietiją ir Angliją — 1 naktis Sfeskroje, 6 dienos lr 5 naktys VOnioje su Anas sMOmija į Ktfuną, 4 naftas
viuniche ir 3 naktys Landus.

Rogsėje 18

Kelionių ktunos pagrįstos keBontų kaktomis 0 Bmans, New Yo
įįflr PSa American Worid Airnays arba bet kuriuo IATA lėktuvu.

Prie Mų grupių gedima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su papildomu
mokesčiu.

ILBIRDAS

TRANS - ATLANTIC TRAVEL SERVICE
398 W#*t Rroadway, P.O. Bok 116
South Boston, Mass 62127, Trf. 617-268-8764

BALTIS

j“

MITK0S
T00 RS

S Whlt» Oak Rd., Hawtoa, MA 02ISS
TeL (617) — 9SS-1198 atba

PATARTINA REGISTRUO-

1400-223-7420
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
sveikinus su Alma Mater, naują die
ną ir naują gyvenimą.

Redaguoja Saulius Kuprys, 1806 S. 49th Ct., Cicero, IL 60650

Po poros dienų į Notre Dame uni
versiteto prezidento T. Hesburgho
metinius garbės pietus ir į dvigu
bą jo pagerbimą susirinko apie 1200
profesorių, mokslo ir administraci
jos personalo narių, kas pavieniui,
kas su savo poniomis, tuo būdu žy
miai padidinant pagrindinį skaičių.
Ir šiam pagerbimui vadovavo uni
versiteto provostas T.J. Burtchaellis,
jovialine nuotaika smagiai nuteikda
mas svečius. Šie prezidento garbės
nie'ūs turi lyg ir viduramžinės tra
dicijos, dar gal garsiojo Gralio rite
rių apvaliojo stalo sambūrio bruo
žų, tam tikros mistinės ir simboli
nės reikšmės. Rinktiniai, aukštos ko
kybės valgiai, skoningai ir puoš
niai paruošti, siejami su dvasinio
įžvalgumo ir apmąstymo nuotaiko
mis. Tų pietų metu universiteto
prezidentas išdėsto savo pasiektus
darbų rezultatus, nusmaigsto atei
ties gaires. Šįkart toji kalba, bene
pirmąkart po 25 metų, turėjo būti
trumpa, nes sveikindami už jį kalbė
jo kiti. Piof. Tomas Stritch, Notre
Dame profesoriaująs nuo 1935 m.
! pasakė sveikinimo eulogiją, kurią jo
ivialinėm sentencijom paįvairino Ad
’ ministracijos fakulteto dekanas prof.
Leonas Carbacip, nuo seno žino
mas, mūsiškai tariant, gustaitiško
žanro polėkiais.
T. Hesburghas iš visų 15 Notre
Dame universiteto prezidentų >ose|

šeštadienis, 1977 m. birželio mėn. 18 d.

,J

TRUMPOS
BANGOS
Illinois Universitete, Urbano
je, lietuvių studentų klubas sėk
mingai dalyvavo
universiteto
“International Fair” su tautodai
lės paroda.... Lituanistinė sto
vykla šią vasarą bus New Yorke.
Stovyklą ruošiant, daug
triūso įdeda Mindaugas Pleškys.... Visi iš Chicagos pasiūlyti
kandidatai buvo išrinkti į JAV
LJS tarybą.... Šiuo metu la
biausiai studentų skaitomos kny
gos yra Almeno Sauja skatikų
ir Bradūno Alkana kelionė...
Daina Kojelytė, gyvenanti Mar(Nukelta. į 3 pusi.)

įstaiga, gretimai Šv. Marijos kolegi
jai davus atitinkamą studenčių skai
čių Notre Dame universitetui. Nuo
1970 m. šiame universitete įkurtas
provosto postas, ir šis asmuo po
Šauni, iškilminga akademinių
prezidento yra pats galingiausias —
-■
mokslo metų baigimo diena būna
nuo jo priklauso profesūros pasky
kasmet Dotre Dame universitete su
rimas ir atleidimas ir kiti įvairūs su
netrukus po to sekančiais iškilmin
universiteto administracija susiję rei
gais universiteto prezidento garbės
kalai.
pietumis profesūrai ir jos šeimos na
Daugiau kaip 5000 žemesniojo
riams. Bet šįmet abi šios progos
Ivano Meštrovičiaus (1883-1982), pasaulinio garso kroatų skulptoriaus, “Pie kurso studentų gyvena 20 bendra
buvo nepaprastos ir neeilinės —
ta” Svč. Širdies universitetinėje Notre Dama bažnyčioje. Ivan Meštrovič kurį bučių pačioj universiteto teritorijoj,
laiką Notre Dame universitete profesoriavo ir čia mirė. Po mirties jo palaikai
mokslo metų baigimo iškilmėse da
keli iš tų bendrabučių paskirti
buvo parvežti į gimtąją Kroatiją.
lyvavo pats Ajnerikos prezidentas
mergaitėms. Kai kurie studentai gy
Carteris, o universiteto prezidento
vena South Bend mieste, esančiame
garbės pietuose buvo pagerbtas' jo
pareigose pasu oi glaustai. m te ra
naujų pastatų (Atletikos ir šv. Juozapo upė). Universitetas bu- už pusantros mylios nuo Notre 1
prezidentas T. Teodoras Hesbur
išbūdavo po 3, 6 ar kiek daugiau!,
...
t-j »
_,....
-konvokaciių centras, Edukacijos ir vo tik vyrams, ir iki šio šimtme Dame teritorijos ir turinčiame su
ghas, jo 25 metų prezidentavimo ir
metų. Gimė jis 1917 m. gegužes 2o , .
/
apie
konferencijų centras, jo vardu pa- čio gerų metų Notre Dame uni Mishawakos priemiesčiu
60 metų amžiaus sukakties proga.
d. Syracuse, N.Y. Ten išėjęs mokyk
vadinta 14-aukštė universiteto bib versiteto studentai gyveno bemaž 160000 gyventojų. Beje, čia lietu
Šių metų Notre Dame graduanlą, į Šv. Kryžiaus kongregaciją
lioteka, naujieji studentų bendrabu kaip kliauzūioj. Liberalėjimas pra vių skaičius yra labai mažas, po
tams gegužės 22 d. liks ilgo ir pa
(C.S.C. —Congragatio Sanctae Cručiai ir kita). Prieš keletą metų bu sidėjo vėlesniais šio šimtmečio me Studebakerio auto fabrikų uždary
kilaus atsiminimo diena. Nuo to uni
cis) įstojo 1934 m. Notre Dame uni
vo užbaigtas jo planas, pavadintas tais. Iki 1967 m. universi tetas buvo mo jiems patraukus daugiausia į
versiteto įsisteigimo 1842 m. tai bu
versitete, studijavo 1934-37 m. Po to
• . ’
“Summa” ir siekęs 50 milijonų do valdomas Šv. Kryžiaus kongregaci Chicagą.
vo 132-jų akademinių mokslo me
Romoj Gregorianumo universitete.
Notre
Dame
universitete
studi

lerių. Šiuo metu projektuojamas ant jos, o po to iš dalies perduota pa
tų baigimo diena su šįmet didžiau
1943 m. Įšvęstas į kunigus. 1945
juoja
apie
20-30
lietuvių
kilmės
ra tiek siekiantis planas kurti nau sauliečių patikėtinių kontrolei. Uni
siu universitetą baigusiųjų skaičiu
m. Katalikų universitete Washing-!
studentų. Kai kurie iš jų, čia stu
. ,
,
, .
joms universiteto katedroms, nau- versiteto prezidentų tarpe yra buvę
mi — jų buvo gerai per du tūks
tone gavo teologijos daktaro laips- J
.
dijavę, yra ir plačiau žinomi, pvz.
ni. Po to kurį laiką buvo Notre iie™ Patams ir kita (dar nej- ir garsenybių, pvz. kardinolas O’Hatančius (230 daktarų, iš jų 83 dr.
“South Bend Tribūne” dienraščio
i
ii- ••
.vykdyta sena svajonę turėti medi- ra, kurio antkapis yra universiteto
phil., 147 dr. iur., 235 magistrai,
Dame kapelionas, religijos profeso-! f
, ,,,
* ...
T
bažnyčioje. Dabartinis patikėtinių redaktorius Gerardas Liutkus, jau
Notre Dame universiteto Prezidentas T. Hesburgh sveikina Prezidentą J. nūs. 1949 m. jau buvo Notre Dame cm'JS fakultetą). ZodziU, prez. 1
1687 bakalaurai).
komisijos pirmininkas yra čikagiškis nimo veikėjas Linas Sidrys, ir kiti.
Notre Dame universitetas į šias Carterį, atvykus; j akademinių mokslo metu užbaigtuves(commencement) šių un}vers}telo viceprezidentas o nuo Hcsburgbo įnašas į Notre Dame teisininkas Edvardas Stephan. Uni Yra čia ir keletas lietuvių profeso
metų gegužės 22 d. ir ten pakeltą į teisių garbės daktarus.
lg52 m prezįdentas Yra ’ parašęs universitetą didžiulis, tiesiog milžiiškilmes paprastai kviečia keletą
versiteto teritorijoj dar tebėra pir rių. Prof. Stepono Kolupailos, čia
keletą teologinio ir filosofinio pobū- n*škas.
moksline ar visuomenine veikla pa
mykščio namelio, iš kurio ėmė vys dėsčiusio 1947-63 m., pėdsakai dar
džio veikalų (Theory or Catbolc
Dar žodis kitas dėl Notre Dame
sižymėjusių asmenų iš pačios Ame
tytis universitetas, replika. Dabar tebežymūs šiandie: jo praturtinta li
Po to recesija, giedant Notre Da- action, Humane imperative: cha!- istorijos ir kai kurių su tuo unirikos ar kitų kraštų ir čia juos pa lankę Notre Dame universiteto litučia yra netoli šimto įvairių ir įvai tuanistinė biblioteka, jo paties raš
gerbia garbės doktoratu. Vienas iš anistikos klasę, be to, jie yra to me universiteto himną, kuris lietu- lenge to the year 2000 ir kt.). II- versitetu susijusių faktų. Notre raus stiliaus pastatų, kurių vertė tų kolekcija, civilinės inžinerijos fa
viškai taip skambėtų:
gesnį laiką buvo Civilinių teisių ko- Dame du Lac (D:evo Motinos prie
tų įžymiųjų kviečiamas mokslo me universiteto Baltų draugijos nariai.
siekia apie 200 milijonų dol. Po kultete hidrometrniai įrengimai, jo
miteto pirmininkas (1957-72). Yra ežero) universitetas buvo įkurtas
O,
Notre
Dame,
mūs
motina
tų baigimo kalbai pasakyti. Šįmet
Prezidentas Carteris jau trečią
Kalifornijos Berkeley universiteto kaip mokslininko vardas (anot prez.
šauni, garbinga, Rockfellerio, Camegie fondų patikę- 1842 m. Šv. Kryžiaus kongregacijos Notre Dame universiteto teritorija Hesburgho, tai buvęs vienas iš ge
tai kalbai pasakyti buvo pakviestas kartą metų bėgyje pasirodė Notre
tinis, Amerikos mokslų akademijos; (Prancūzų misijos ordino) kunigo
prezidentas Carteris, o kitų digni Dame universitete. Paskutinį kartą
Į dangų tavo žydras, aukso
yra pati didžiausia Amerikoj (1250 riausių N.D. profesorių). Iš kitų
torių tarpe buvo Brazilijos kardino jį matėm pereitą rudenį, kai jis lan
lietuvių profesorių čia dar pamižvilgis sminga, narys, gavęs 40 universitetų ir ko- i Edvardo Sorino (jo statula pasitin- akrų).
legijų garbės diktoratą, jų tarpe iš ka lankytoją, įžengus į universiteto
las Evaristas Ams, Korėjos kardino kės čia, sakydamas rinkimines kal
’
nėtinas
Aleksas Petrauskas (fizika),
Kilniai garbės apsiaustą tu dėvi
Iš Notre Dame pastatų būdin
Columbia, Princetono, Kalifornijos, teritoriją). Toj Indianos dykroj
las Steponas Kim, Rodezijos vysku bas. Dabar prez. Carteris iš Notre
Tomas Kapačinskas (teologija), atauksinj,
Yale ir Harvardo universitetų, Ame (neįžengiamoj girioj) Sorinas su 6 gesni yra Administracijos rūmai su etikos direktorius Edvardas Kriaupas Donald Lamontas, Vatikano Dame universiteto pulto išdėstė sa
Ir mūsų širdys visad tavo meilę
rikoj pačių garsiųjų. T. Hesbur broliukais ryžosi Įsteigti katalikišką aukso kupolu ir Marijos statula, ir čiūnas-Krause (kurį čia dar vadina
apaštališkasis delegatas Amerikai vo užsienio politikos planus, prade
mini, ghas — vienas iš įtakingiausių ir mokyklą — universitetą Marijos gar viduj Įspūdingomis Kolumbo istori
arkivyskupas Jean Jadotas, Pasaulie dant žmogaus teisėmis ir baigiant
Briedžiu”), dr. Jurgis Sereika ir ki
jos
freskomis (šie rūmai matomi,
Ir
mūsų
širdys
visad
tave
myli,
bei.
Jei
šv.
Dvasia
plazdeno
virš
populiariausių
Amerikos
universite

čių tarpe Rūmų kalbėtojas Tomas žydų—arabų ir Korėjos bei P. Afti (nebe visi jie jau lietuviškai kalo Notre Dame. tų prezidentų. Daug laiko jis pra vandenų (Gen. 1,2), tai ir Dievo važiuojant gretimu Indianos vieš ja). Lietuviams artimi kiti iš Rytų
O’Neill, jr., Chicagos universiteto kos problemomis. Toms proble- ■
Diplomais apsišarvavę greit išsi leidžia keliaudamas po įvairius kraš- Motina turėjo būti netoli gretimų keliu); gotikinė Švč. Širdies baž Europos kilę profesoriai, kaip Bolesteisių fakulteto prof. Pilypas Kur- mums gesinti mes turim vartoti van
nyčia su garsiojo dail. Meistland ir kiti. Jiems visiems, kartu su deni, ne ugnį, sakė jis. Čia ji gir skirstė ir graduantai, kas su savo tus mokslo ir švietimo reikalais. Jam jšv. Juozapo ir šv. Marijos ežerų, kuovas Szczesniak, Steponas Kertesz,
(buv. univ. prof.) Pieprezidentu Carteriu, buvo suteiktas dėjo ne tik keliolikos tūkstančių sve tėvais, kas pavieniui, pradėti, atsi- prezidentaujant bemaž dvigubai pa- rie tais vardais vėliau pavadinti rovičiaus
Aleksis Rubulis, Teodoras Ivanus ir
aukštų
Memorialinė
ta:
14
teisių garbės daktaratas.
kt.
čių auditorija, bet ir visas kraštas
(dabar Hesburgho vardo) uni
Notre Dame universitetas garsus
Šioms iškilmėms vadovavo Notre ir net tolimiausi pasaulio kampai.
versiteto biblioteka, su kitom še
savo atletinėm žaidynėm nuo seno.
Dame universiteto provostas T. Jo Istoriškai žvelgiant, Notre Dame
šiom bibliotekom turinti 1 milijoną
Didžiųjų futbolo žaidynių metuo- i
kūbas Burtchaellis, o garbės diplo liks ta vieta, iš kurios prez. Carteris .
ir 200 tūkstančių knygų, 12000
se esti 11: iš jų 5 vietoje, o 6 ki
mus ir akademijos insignijas įteikė po 4 savo prezidentavimo mėnesių
periodinių leidinių ir vertingą Dan
tose krašto vietovėse. J Notre Dame
universiteto prezidentas T. Teodo paskelbė savo politini c.edo. Nors
tės kolekciją; Notre Dame stadijo
žaidynes atvyksta žiūrovų iš toli
ras Herburghas. Kiekvienam garbės kai kam prezidento kalba atrodė dau
mis su 60000 sėdimų vietų; Radia
mų krašto vietų, nuo New Yorko
daktarantui publika sustojusi kėlė giau idealistinė, užakcentuojant dau
cijos tyrimo rūmai (su cheminės
’r nuo Kalifornijos.
ovacijas.
giau laisvės siekimus, kaip žvanginiradiacijos tyrimais); Atletikos ir kon
Ne mažiau Notre Dame univer
Po to 6 atskirų fakultetų deka mą ginklų jėga, bet kai laisvės
vokacijų centras, užimąs 10 akrų
bruzdesys
visur
didėja,
kalba
buvo
sitetas
garsus ir savo išradimų bei
nai (aukštesniųjų studijų, teisių,
plotą, kur nuo 1967 m. įvyksta
menų ir literatūros, mokslo, inžine juo aktualesnė.
mokslo metų užbaigimo iškilmės, mokslo darbais. Čia buvo išrasta
rijos, biznio administracijos) prista
iki tol jas atliekant universiteto te sintetinė guma, čia tiriama chemi
Po prez. Carterio kalbos, kuriai su
tė savo fakultetų graduantus, ku
ri.arijos parke, o lyjant universiteto jos radiacija visam kraštui, čia da
keltos ilgos sustojusių svečių ir vi
romi bandymai pagaminti dirb
riems universiteto prezidentas pripa
bažnyčioj).
so akademinio korpuso ovacijos, uni
tinius
širdies vožtuvus. Humanisti
žino universiteto baigimo diplomus.
Notre Dame universiteto profesū
versiteto prez. T. Hesburghas granių
darbų
rezultatais yra pasireiš
Aukštesniuosiuose kursuose di
rą su mokslinio darbo ir kitais /iaduantams tarė tos dienos vad. įpa
kę
kiti
žymūs
mokslininkai, kuriuos
į -iais sudaro apie 750 asmenų. Iš
džiausias daktarantų skaičius buvo reigojimo žodį: dirb i kraštui ir ži o- j
teisių fakultete, o žemesniuosiuose nijai ne tik našiai, bet ir garfcn- !
I jų 90 proc. yra pasauliečiai, apie čia traukia rami darbo aplinka, mobakalauro diplomą gavo studij tvę gai.
j 30 proc. turi daktaratą. Profesorių deruotos gamtos ir klimato, sąlygos. *
daugiausia menų ir literatūros ir
J {arpe yra protestantų ir žydų. Not Dėl to ir j mokslą čia veržiasi jau
biznio administracijos fakultetuose. I Prez. Carterio vizitas Notre Da-.
1 re Dame universiteto studentai yra nimas. nepaisant, kad mokestis už
Menų ir litera'ūros fakultete baka-ime universitete šįkart buvo trr m-į
iš visos Amerikos, bet daugiausia mokslą žemesniojo kurso studen
lauro laipsnį gavo ir kelios lietu’ai- pas: po dviejų konvakacijos va! mj iš Ohio, Pennsylvanijos, NeW Yor- tams yra pakilęs iki 3230 dol. me
tės: Lydija Rugilė Labanauskaitė dų jis jau turėjo išvykti atgal į Waj ko ir Indianos. Keli šimtai studen- tams, aukštesniojo iki 3050 dol., o
(baigusi su garbės diplomu), Regi-'shingtoną, kur jo laukė aktualiųjų
I tų yra iš 62 užsienio kraštų, dau mokestis už kambarį ir maistą sie
na Pakalnytė ir kitos. Mokslo fakul- Šių dienų problemų sprendimas. '
j giausia iš Indijos, Kanados, Nacio- kia 1350 dol.
Notre Dame universitetas yra pla
tete bakalauro diplomą gavo keli lie-! Kartu per šios dienos iškilmes bu- i
į natinės Kinijos, Korėjos. Zemesniočiai
atvėręs duris įvairiems-moksli
Į jo kurso studentų yra per 7000.
tuviai vyrai: Bernardas Adukaitis, vo įteiktas pa;c aukščiausias Notre |
Paulius Pužauskas. Algis Petras Sid- (Dame universiteto žymi.-, — vad.
aukštesniojo apie 1200. Kai kurie niams tyrimams, nuomonių ir pa
rys. Kai kurie jų yra pasireiškę Laetare medalis — buvusiam Sena
sludentai dalyvauja įvairių kraštų žiūrų pasikeitimams, pradedant sekNotre Dame
universiteto garbės to daugumos vadui Mykolui Mans-' Bendras Notre Dame universiteto vaizdas iš lėktuvo. Gilimoj, tarp Sv. Juozapo lr Sv. Marijos ežerų, Administraci- ' programose (Austrijos Innsbruke, minininkų sambūriais ir baigiant
draugijose (Phi Beta Kapa, Alfa fieldui, neseniai paskirtam Amerikos i jos rūmai (su paauksuota Marijos statula viršūnėj), greta Svč. Širdies universitetinė bažnyčia (gotikos stiliaus). Prie- Prancūzijos Angerse, Japonijos To- evangelistų (pvz. Billy Graham)
Epsilon Delta, Beta Gamma Sigma ambasadorium Japonijai. Šis žymuo ty “gelda” — Stadionas futbolo žaidynėm (60,000 sėdimų vietų), greta du “mėnuliai” — Atletikos ir konvokacijų ‘ kyo Ajrijos Dubline, Italijos Ro- pamokslais, bet aplamai visais at
. . , >
t .
centras (čia būna mokslo metų užbaigtuvės ir svarbesni susibūrimai). I šiaurės rytus nuo Stadicno-Hesburgho var ;
, ,
vejais yra išlaikęs pirmaujančio ka
ir kitose). J tą skaičių įeina K.Rim- universite o ur .. miS * I P*1,j0 ją aukštų universiteto biblioteka su Kristaus-Mokytojo muralu fronte. Arčiau j Stadioną, kairėj — Radiacijos ; mo’ lr 1
kus, P. Pužauskas, J. Lūšis, K. Man tus vienam kuriam ūkui ii pasižyrūmai, išilginiai — Naujųjų ir klasikinių kalbų fr. k ui teto rūmai, dešinėj — Biologijos mokslo rūmai. Už uni- |
Nuo 1972 m. Notre Dame uni- talikiško universiteto vardą.
Alf. Šešplaukis
, versitelas virio koedukacine mokslo
vtrsucto bibliotekos — naujieji daugiaauksviru stuuent* bendrabučiai.
iau u kiti. Kai kurie iš jų yra jmejuriam kataliku
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