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Mokslo džiaugsmas 
su lietuviškais
nuošimčiais

Pa- 
la- 
bei 
do-

Mūsų visuomenės džiaugsmas 
pernai rudenį gerai pavykusiu 
Mokslo ir kūrybos simpoziumu 
atsispindėjo spaudos puslapiuose. 
Daugiausia tas džiaugsmas buvo 
tik labai bendro pobūdžio, 
skaičius, kad ir su kritiškais 
šals aptaškytus įvertinimus 
pranešimus, vis jautėsi, kad 
minuoja bendrų įspūdžių vidur
kis — štai, buvo surengtas pras
mingas, gerai suorganizuotas, 
džiugus visuomeninis įvykis ir Lt

Nebandydamas pasirodyti ne
dėkingu ar irzliu Simpoziumo 
stebėtoju bei jo periferiniu talki
ninku, norėčiau vis dėlto teigti, 
kad tokios teatro seansą mačiu
sio žiūrovo nuotaikos neužten
ka. Priešingai — lauktina, kad 
susidomėjusiųjų grupelės grįžtų 
į bent ryškiausias, užmarštin 
slenkančias Simpoziumo sesijas ir 
toliau vystytų ten iškeltus suma
nymus, ypač jei tie sumanymai 
skamba praktiškai bei naudin
gai. Tik tada Simpoziumas bus 
realus ir įtaigojantis ateičiai.

Maždaug čia siūloma linkme, 
atrodo, yra pasukęs naujai suor
ganizuotas Lietuvių profesionalų 
ryšių tinklas, apie kurį jau skai
tėme “Drauge” (1978. III. 9). 
Tačiau yra ir daugiau sumany
mų, kuriems reikia visuomenės 
susidomėjimo ir akcijos. Štai, kon
kretus pavyzdys.

Kompiuterių ir informacijos 
technologijos sesijoje girdėjome 
Georgia Institute of Technolo- 
gy profesoriaujančio dr. Prano 
Zundės pasiūlymą, vertą plates
nio garsinimo ir dėmesio. Prof. 
Pr. Zunde kvietė suinteresuotus 
lietuvius studentus tęsti kompiu
terių bei informacijos technolo
gijos studijas jo dėstomoje mokyk
loje, o magistro ir daktaro laips
nių tyrinėjimo darbams pasi
rinkti rimtą, mokslinę temą, ku
ri tačiau būtų naudinga ar bent 
įdomi lietuvių interesams.

v ADOLFAS DAMUSIS

Mokslinės technologijos pažanga

Per penkiasdešimt paskutiniųjų 
metų technologija pažengė j priekį 
kur kas daugiau negu per penkis 
tūkstančius metų anksčiau. Tai įvy
ko mokslinio tyrimo dėka. Techno
logija atveria daug galimybių. Kom
piuterių pagalba ji vykdys geneti
nes modifikacijas, padės kontroliuoti 
orą, spartins gamybą. Biomedicini- 
nė inžinerija gamins sintetinius są
narius, apvaldys ligas, prailgins gy
venimą. Netolimoje ateityje laseriai 
bus panaudoti plačiau operacijoms 
be skausmo. Ir turbūt greit jų pa
galba bus įvykdytas šuolis atpalai
duoti energiją ir iš neradioaktyvių- 
jų atomo branduolių.

Pereitame šimtmetyje industrija 
vystėsi empirinio patyrimo pagalba. 
Šiais laikais industrija kyla dėka 
mokslinio tyrimo. Intelektualinių 
institucijų, kaip universitetų, tyri
mo laboratorijų reikšmė didės. Iš 
jų kils nauji išradimai, naujos idėjos.

Šių laikų beveik visos stambio
sios politinės, ūkinės,' socialinės sis
temos žavisi mokslo ir technologijos 
pažanga. Ir ją labai skambiai vadina 
mokslo ir technologijos revoliucija. 
Ir beveik jie visi nenujaučia, kad ta 
žavi revoliucija įneša daug pakeiti
mų, kurie nesiderina su jų šiuo 
metu peršamomis dogmomis.

Technologijos vaidmeniui ryškinti 
tinka čia priminti istorijos bei poli
tinės ekonomijos profesorių Thomas 
Robert Malthus. Jau 1789 metais jis 
pesimistiškai pranašavo pasaulio ga
lą. Per spartus žmonių skaičiaus di
dėjimas ir per lėtas maisto ir rūbų 
gaminimas buvo jo pesimizmo prie
žastimi. Tai-gi žmonės mirs iš bado 
ir neturės kuo apsidengti. Technolo
gija jo pesimizmą sugriovė, atėjo į 
pagalbą — sintetinės trąšos pakėlė 
žemės ūkio našumą ir padėjo bent 
iš dalies išvengti bado katastrofos. 
Sintetiniu keliu 1977 metais Jungti
nėse Amerikos Valstybėse buvo pa
gaminta 3.6 bilijonai svarų sinteti
nio polyestero plaušo. Tuo būdu 
technologija aprengia milijonus 
žmonių. Pervedant tą kiekį į ekvi
valentą medvilnės, jai užauginti bū
tų reikėję septynių milijonų akrų 
ariamos žemės. Tai būtų didesnis 
plotas, kaip New Jersey ir Delaware 
valstijas kartu sujungus.

Neužtenka technologija vien ža
vėtis, reikia atsiliepti į jos sukurtas 
naujas aplinkybes bei reikalavimus. 
Būdama vos kelių dešimčių metų, 
jau ji sugebėjo priversti bent svars
tyti naujas pažiūras, radikalius po
sūkius politinėse, ekonominėse, so
cialinėse sistemose. Aiškiai iškyla 
naujos socialinės filosofijos reikalas. 
Kaip suderinti veikiančiojo asmens 
vaidmenį su gamta, pramonės plėti
mus! ir gaminių gausa, jų teisingu 
skirstymu, ekologinėmis problemo
mis, su kultūra, su dvasinėmis ver
tybėmis? Kaip koordinuoti, balan
suoti jų damų tarpusavio ryšį ir 
bendravimą? Tie visi keliami klau
simai jau šiuo metu yra problemos.

Mokslinės technologinės pažan
gos pagrindu yra įdomu pažvelgti į 
dviejų stambiausių ūkinių, socia
linių sistemų pasisakymus apie 
ateitį: komunistinės marksistinės, 
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Tik pagalvokime: šis pasiūly
mas yra ir rimto akademinio dar
bo ir naudingo lietuvių reika
lams projekto ir JAV išaugusios, 
visai naujos technologijos gražiai 
suderinta sintezė. Manyčiau, kad 
panašaus siūlymo šiandien nega
lėtų padaryti Vilniaus universi
tetas, nei jokia kita Europos ar 
Amerikos aukštoji mokykla. To
kio sumanymo realizavimui juk 
reikia bent keturių, lengvai vie
noj vietoj nerandamų, elemen
tų: reikia akademinės laisvės ir 
aplinkos, reikia tinkamas priemo
nes turinčios aukštojo mokslo 
įstaigos, toje mokslo įstaigoje rei
kia prof. Pr. Zundės tipo moksli
ninko ir, galų gale, reikia tuo su
interesuoto studento. Pirmųjų 
trijų elementų junginys, visiškai 
be mūsų visuomenės pastangų, 
jau yra JAV gerai žinomoje griež
tųjų mokslų mokykloje, kurio
je dirba prof. Pr. Zunde. Iš mū
sų visuomenės tereikia tik stu
dentai Argi nebūtų ironiška 
(nors ir džiugu), jeigu šiomis ga
limybėmis pasinaudoti atvyktų 
studentas iš okupuotos Lietuvos?

Prof. Pr. Zunde teigia, kad 
mokslinio darbo temą Ph. D. ir 
net M. S. studijų rėmuose būtų 
galima suderinti su lietuviška te
matika bent trejose srityse. Cituo
ju iš jo laiško:

I. Sritys, kur lietuvių kalba 
yra tyrimų objektas iš informa
cijų ir kompiuterių mokslo taš
ko, pvz., automatinis vertimas iš 
lietuvių kalbos ar Į lietuvių kal
bą; statistinė lingvistika ir jos pri
taikymas komunikacijoje, šifravi
me, kalbos dinamikos analizavi
me ir pan., lyginamoji kalbų 
struktūra.

II. Sritys, kurių tyrimų ob
jektas nėra specifiniai lietuviš
kas, bet kur galima panaudoti ką 
nors bendro su Lietuva ar lietu
viška išeivija turinčius duome
nis. Kaip pavyzdžius čia galima 
nurodyti Įvairias modeliavimo 
problemas — demografinio judė
jimo, socialinės dinamikos tėvy
nėje, išeivijoje, informacinių 
sistemų planavimo krašto sąly
gomis, kultūrinių išteklių . opti
malaus investavimo ir pan.

III. Sritys, kurios turi ką nors 
bendro su etnine tematika, specia
lizuojant ją lietuviškąja kryptimi 
pvz., atatinkamų C AI (Compu- 
ter Aided Instruction) progra-

(Nukelta į 2 psl.)

Sovietų Sąjungai atstovaujamos, ir 
liberalistinės kapitalistinės, Jungti
nėms Amerikos Valstybėms atsto
vaujamos.

Marksistų pažiūra į ateitį

Marksistiniame sektoriuje apie 
ateitį kalba V. Kosolapov knygoje 
“Žmonija 2000-siais metais”, anglų 
kalba išleistoje 1976 metais. Jis ža
visi kompiuteriais, kuriais produk
tyvumas fabrikuose yra pakeliamas 
20-30 kartų, daug vilties deda J 
branduolinę energiją, kurios jo aki
mis ištekliai neišmatuojami, į sin- 
tetikus, kurie žmones aprengia ir 
pakeičia brangius minkštuosius me
talus.

Tą visą progresą moksle ir tech- 
nologjoje jis jungia “su nenugali
mos komunistų partijos siekimais 
žmoniją atvesti J komunistų rojų”. 
Mokslinės technologuos pažanga 
padės pagaminti tiek gaminių, kad 
jais bus galima apdalinti lengvai 
visus.

N.V. Markov knygoje “Mokslinė 
technologinė revoliucija” sako, kad 
technologija pasieks savo viršūnę 
apie 2020 metus, tada bus pasiekta 
visiškai automatizuota gamyba ir 
bus sukurti visai nauji technologi
niai metodai. Intensyvi technologi
nio vystymosi eiga tęsis apie 50-60 
metų, beveik per visą dvidešimt 
pirmąjį šimtmetį. Bet tai anaiptol 
nereiškia, kad technologinis per
versmas automatiškai išspręstų 
ekonomines socialines problemas. 
Jis tiktai sukurs technikines, me
džiagines sąlygas socialistinei revo
liucijai. Iš tų pasisakymų matyti, 
kad materialinių gėrybių pertek
lius yra svarbi marksistų sistemos 
atrama. Jie yra pakliuvę į kapitaliz
mo psichozės įtaką - gaivališkai 
produkuoti materialinius gaminius 
ir nesijaudinti dėl kitų 
svarbesniųjų tikslų, kaip 
tiesa, teisingumas.

Naujoji kairė
Kaip reakcija prieš dogmatinį 

marksizmą iškilusi naujoji kairė 
daug vilčių j mokslinę technologi
nę pažangą nesudeda. Ji yra susirū
pinusi dėl žmogaus nuasmeninimo 
ir jo identiteto sunaikinimo ne tiek 
pačiu gamybos procesu, kiek gamy
bos daiktų pertekliniu naudojimu. 
J; atmetė keletą “šventų” ortodok
sinių marksizmo dogmų: tvirtini
mą, kad masės eina skurdyn, ir pra
moninio proletariato pagrindinį 
vaidmenį socialistinėje santvarkoje, 
ypač paneigiant proletariato dikta
tūros klausimą.

Naujosios kairės tvirtinimu, kapi
talizmas Amerikoje veikia per gerai. 
Žmogus praranda savo sielą daiktų 
pertekliuje.

Agresyviais veiksmais naujoji kai
rė visuomenės dėmesio nelaimėjo, 
bet daug savo sąjungininkų pra
rado. Ji nelaimėjo darbo proletaria
to, nes Amerikoje tas proletariatas 
sudarė pasiturintį luomą. Nelaimė
jo nieko ir rasių grumtynėse, nes 
rasėms rūpėjo savi reikalai.

New Deal ir Goerge Meany, sim
bolizuojantis unijas, apsaugojo A- 
merikos pramoninį proletariatą nuo

žmogui 
laisvė,

Nuotr. V. MaželioNew Yorko pakrantėje — World’s Trade Center

nuskurdimo ir jo neatvedė į socia
listų stovyklą.

Herbet Marcuse, vienas iš nauja
jai kairei simpatizuojančių filosofų, 
mano, kad neužtenka technologijos 
biurokratams pasipriešinti, reikia 
pateikti pozityvius atsakymus, kaip 
spręsti žmogaus egzistenciją žemėje, 
apipintoje visapusiškomis priklauso
mybėmis vienas nuo kito.

Nežiūrint naujosios kairės nepasi
sekimo bei greito išnykimo iš gyve
nimo, ji sukrėtė Amerikos poli
tini mąstymą: iškilo diskusijų, 
svarstančių socialinį atsinaujinimą 
ne iš marksistų, bet iš liberalų 
pusės.

Naujosios kairės atsiradimas bu
vo, jaunų žmonių nerimstančios 
dvasios protestas prieš nevykusiose 
prielaidose ir dogmose sustingusį 
marksizmą ir nesėkmės ženklus ro
dantį kapitalizmą ir turbūt protes
tas prieš visą apsnūdusią visuome
nę ir jos nesugebėjimą atsiliepti į 
besikeičiančio pasaulio iššūkius.

Europinis komunizmas, marksiz
mo disidentai intelektualai Prancū
zijoje yra išdava dvasinio nuovargio 
dėl Sovietų Rusijos vykdyto ir vyk
domo smurto, besidengiant taika ir 
laisve.

Solženicinas ir kiti rusai disiden
tai atvėrė pasauliui akis, kad Mark
so mokslinis istorinis determiniz
mas neveikia — visuomenei auklėti 

komunistams teko griebtis teroro, 
koncentracijos stovyklų, žudynių. 
Rusijoje 1917 metais įvyko ne re
voliucija, kaip istorinio determiniz
mo išdava, bet pats paprasčiausias 
valdžios užgrobimas, kaip tvirtina 
Sovietų Rusijos žinovas New York 
Times rašytojas Harrison Salisbury.

Kari Marksas pranašavo, kad a- 
teis laikas, kada dirbantysis pasijus 
esąs kapitalizmo retežiais surakin
tas vergas. Lenino nuomone, kapi
talizmas virs parazitine stagnacija, 
tada bus laikas pribrendęs socialis
tinei revoliucijai pasauliniu mastu. 
Bet nuolatinis kapitalistinės ekono
mikos augimas visai sugriovė tas 
jo viltis.

Laisvasis kapitalistinis pasaulis 
ateities klausimais

Laisvajame pasaulyje yra daug 
įdomių pasisakymų ateities reika
lu. Čia vyksta laisvas problemos 
svarstymas. Tais klausimais yra pri
rašyta daug straipsnių, daug kny
gų. Sociologas Daniel Bell savo re
daguotoje knygoje “Toward the 
year 2000” 1968 m. sutelkia dauge
lio autorių pasisakymus. Ten nag
rinėjama vokiečio H. Freyer idėja, 
kad ateinanti nauja poindustrinė 
bendruomenė turinti pakeisti kapi
talizmą ir socializmą, nes tos abi 
sistemos savo amžių yra atgyvenu
sios.

pasiekti nuostabūs

Iaiku liberalizmo ir 
sistemų garbinama

John Galbralth svarsto poindust- 
rinės technostruktūrinės bendruo
menės idėją, Eugene Rostow tarp
tautinės bendruomenės idėją, Ralf 
Dahrendorf nagrinėja pokapltalistl- 
nės bendruomenės klausimus.

Visuose tuose svarstymuose šalia 
marksizmo plačiai paliečiamas libe
ralizmas, ekonomikoje sukūręs ka
pitalizmą.

John Locke (1632 —1704 
m.), liberalizmo tėvas, gyveno 
dar tokiame žmonijos laikotarpy, kai 
pastovumas ne konkurencija buvo 
gyvenimo norma. Autokratiniai val
dovai feodalizmo laikais uzurpavo 
daug teisių sau. Ekonomika buvo 
kontroliuojama valstybės, gildų, 
miestų savivaldybių, ponijos, susi
telkusios apie monarchiją. Anuo lai
ku būti liberalu ekonomikoje buvo 
prasmės. Tai buvo lyg tikėjimas j 
Žmogaus potencialą.

Lockės ūkinio liberalizmo princi
pai individualizmas, laisva konku
rencija, nevaržomas ir beribis eko
nominis bei industrinis augimas pa
skatino žmoguje glūdinčias jėgas 
veikti. Žemės atsargos tada atrodė 
beribės, gimstantys tikslieji mokslai 
pramoninkuose kėlė viltį ir džiaugs
mą. Ekonominis liberalizmas suge
bėjo pramonės ir ekonomikos vys
tymuisi duoti sveikų impulsų. Tuo 
būdu buvo 
rezultatai.

Bet šiuo 
marksizmo 
mokslinė technologinė pažanga ir 
šalia to staigiai didėjantis žmonijos 
prieauglis sukūrė pasaulį, kuris jau 
nesiduoda sutvarkomas nei kraštu
tinio individualizmo, nei laisvosios 
konkurencijos, nei gaivališko eko- 
minio industrino augimo, nei mate- 
ralinių gėrybių pertekliaus, nei 
sporadiško inercinio pasipriešinimo 
prieš aplinkos taršą ir gamtos ža
lojimą. Dabar jau neužtenka tiktai 
gaivališkai didinti materialinius 
daiktus. Dabar iš anksto reikia or
ganizuoti tyrimus naujiems energi
jos šaltiniams, taupyti žaliavų iš
teklius ir jieškoti naujų, nes esa
mosios atsargos greit išsibaigs. 
Principas "tesivysto, tevyksta” tin
ka, kai yra ant ko vystytis. Kai rei
kia pramatyt ateitį ir ja pasirūpinti, 
reikia naujos ekonomikos ir iš viso 
naujo gyvenimo filosofijos, naujų 
ne egoistinių, bet sociališkai svei- “ 
kesnių idėjų.

Besivystanti socialinė realybė sta
to naujus reikalavimus. Individas 
darosi vis labiau ir labiau priklau
somas nuo kitų. Jis tampa dalimi 
plačiai veikiančio tarpusavio ryšiais 
tampriai sujungto organizmo. Da
barties ir ateities 
bendruomenė šalia 
laisvės yra reikalinga 
jos ir planavimo.

Toji besikeičianti 
mosfera sukėlė sąmyšį ir liberalų ir 
neliberalų mąstyme. Nors marksis
tas Kosolapov ir bando mesti kal
tinimą, kad kapitalistų ateities 
svarstymai yra kilę iš baimės, kaip 
apsaugoti kapitalistinę sistemą šios 
mokslinės technologinės revoliuci
jos sąlygose, vis tiek tenka duoti 
kredito liberalams, kad jie nesustin
go savo pirmykštėse dogmose, kaip 
kad yra sustingę marksistai. Jie 
bando blaiviai jieškoti naujų kelių.

(Nukelta į 2 psl.).

technologinė 
individualinės 
ir koordinaci-

socialinė at-
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Žvilgsnis į pasaulį ir mūsų ateitį
(Atkelta iš 1 puslapio)
Neoliberalizmo pastangos

Naujų kelių jieškojime iškyla 
neoliberalai. Jų požiūriu, preten
dentai į įtaką ir j pelną naujojoje 
sistemoje bus ne individai, bet or
ganizuotos grupės: pramoninkai, 
ūkininkai, darbininkai, profesiona
lai, bažnytinės bendruomenės, švie
timo, mokslo institucijos, rasės, mo
terys, etninės bendruomenės.

Daugiau bus paisomos žmonių 
teisės, o ne nuosavybės teisės. Be 
abejo, dabąr jau matyti reiškinių, 
kad ta kryptimi socialiniame gyve
nime judama. Bet kyla klausimas, 
ar tai jau yra tikrasis sprendimas, 
ar'tik viena iš naujų kelių jieško- 
jimo apraiškų? Iš esmės dar vis 
stengiamasi su tais daliniais pakei
timais išsilaikyti prie tradicinės li- 
beralzmo doktrinos. Dar vis tiek 
yra tendencija išvengti bent kokios 
koordinacijos.

Prievarta ir laisvė, 
dešinė ir kairė

Pasaulis šiuo metu yra pakliuvęs 
į kraštutinių priešingumų klyst
kelius: kraštutinės prievartos
(marksistinio komunizmo Sovietų 
Sąjungoje) ir kraštutinės laisvės 
(liberalizmo Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse). Todėl nelogiška tas 
radikaliai priešingas sistemas staty
ti vienoje pusėje ir būtent kairėje.

Logiška būtų skirstyti politines 
socialines sistemas į kairiąsias ir de
šiniąsias pagal jų praktikuojamus 
prievartos ar laisvės principus. Tik
tai propagandos pagalba marksistai 
gali save vadinti kairiaisiais. Iš tik
rųjų prievartos vartojimu kitaip 
galvojančių atžvilgiu jie yra deši
nieji, kartu su naciais, fašistais, ir 
su kitais žmogaus teisių uzurpato
riais diktatoriais, militariniais ar 
politiniais civiliniais. Pačioje kraš
tutinėje kairėje būtų liberalai, 
kraštutinės laisvės principo skelbė
jai-

įdomu, kuria kryptimi tų siste
mų disidentinės grupės slenka. 
Naujoji kairė kalba apie jaunojo 
Markso humanizmą, atsiriboja nuo 

, prievartinio komunizmo. Neolibera
lizmas atsisako nuo beribio indi
vidualizmo, linkęs suprasti, kad 
žmogus, saugodamas savo laisvę, 
turįs respektuoti ir aplinkos teisę į 
laisvę, turįs ją derinti su savo artimo 
laisve. Tokiu būdu abiejų sistemų 
disidentai rodo aiškių tendenci
jų metamorfozės derinimo kryptimi 
ir šiek tiek traukiasi iš kraštutinu

mų.

Kraštutinė privatinė — 
kraštutinė valstybinė nuosavybė

Abiejų sistemų aiškus pasimeti
mas yra jaučiamas ir kraštutiniuose 
nusistatymuose nuosavybės atžvil
giu. Visiškas nuosavybės naciona
lizavimas, vykdomas Sovietų Rusi
joje, nepaspartino ekonominio au
gimo, nepadidino ūkio efektyvumo, 
įvairių ūkiškai pažengusių kraštų 
socialistai jau mano, kad šimtapro
centinis nacionalizavimas buvo di
delė marksizmo klaida. Bet dogma
tikai biurokratai jau nebepajė
gia tos klaidos atitaisyti, nes jie pa
juto pasiekę antro jiems labai pa
geidaujamo tikslo - lengvos ūkinin- 

, kų luomo kontrolės ir jų sunkiu 
• darbu pelnyto uždarbio pasisavini

mo. 1

Taip lygiai ir liberalai nepajėgia 
. atsisakyti nuo savo dievinamo free 
, enterprise. Pastarasis principas ankš

čiau turėję nuostabaus paprastumo 
? galingą variklį — atlikti tik tai, kas 
- atnešė pelną, šis principas savo už- 
•* davinį per ištisus 300 metų jau yra 

atlikęs ir šiems laikams jis jau ne- 
~ tinka. Dabar jau reikia ir ateityje rei- 

_ kės šiek tiek ir planavimo, ir koordi- 

navimo, ir ateities numatymo ne 

vien pelno sumetimais. Visiškas at- 

siribojimas nuo bendruomeninės 

• nuosavybės su išmintingu planavi- 

mu yra lygiai toks pat dogmatinis 

kraštutinumas, kaip ir komunistų 

gaivališkas visko nacionalizavimas 

tiktai priešingoje pusėje. O kiekvie-

nas toks fanatizmas ir ūkinėje sri

tyje yra minties ir idėjų stagnacijos 
apraiška.

Materializmas ar respektas 
žmogaus vertybėms

Ir marksistai ir liberalai remiasi 
materializmo filosofija. Pirmenybė 
skiriama medžiagai, telkiamam ka
pitalui, turtui, vystomai pramonei; 
Visos kitos vertybės yra nustumtos 

į antrą eilę, o kai kurios visiškai 
paneigiamos. O tuo tarpu nei pini
gai, nei joks turtas nėra visagaliai. 
Jie ne tik visų problemų neišspren
džia, bet, iškelti į jiems nepriklau
somą lygį, problemas sukuria. Už 
juos nenupirksi nei teisingumo, nei 
tiesos, nei išminties, net nei sveika

tos.
šiuo metu pasaulyje materializmo 

apaštalų įžūlumas yra pasie
kęs aukščiausią laipsnį. Ne materi
alizmo menkumas yra kvestionuo
jamas, jie kvestionuoja idealistinės 
krypties buvimą.

Materializmo ir pelno alkio yra 
sukurta tokia socialinė sistema, kuri 
žaloja gamtą beatodairiniu eikvoji
mu, ir tokia bendruomenė, kuri nai
kina žmogaus asmenybę. Žmonija 
yra atvesta į akligatvį prieš neiš
sprendžiamas problemas. Tą savo 

kryptį materialistai vadina realizmu. 
Jie ir nejaučia, kad šią padėtį yra 
sukūrę, medžiagą iškėlę per aukš
tai, į jai nepriklausančią vietą, 
aukščiau už žmogaus nekintamas 
vertybes.

Toji jų neteisingai nustatytoji 
vertingumo eilė mokslinės techno
loginės pažangos gadynėje jau nu
stoja galios. Nėra abejonės, kad 
mokslinė technologinė pažanga 
žmonijai atlieka didelį patarnavimą, 
bet jos laikyti aukščiausiu tikslu yra 
neįmanoma. Kad ji neveiktų des
truktyviai naikinančiai, ji turi būti 
aukštesniųjų vertybių kontroliuo
jama. Todėl šiuo metu yra plačiai 
diskutuojama, jog mokslinės tech
nologijos gadynės žmogus turi turė
ti kitokią filosofinę atramą, negu 
turi komunistinės sistemos ar 
buržuazinio žmogaus sukurtos 
bendruomenės.

Jieškojimo išeities iš tos prastos 
padėties netrūksta. Victor Ferkiss 
savo knygoje “The Future of Tech- 
nological Civilization” New York, 
George Braziller, Ine., 1974, tai 
naujai mokslinės technologijos pa
žiūrai numato tris susijungiančius 
į vieną principus (three overall 
synthesizing principles): 1) "natū
ralizmą - supratimą, kad žmogus 
yra gamtos dalis, ir jo išsilaikymas 
yrd surištas su gamtos panaudoji
mu, 2) pilnatvę integralumą, kuris 
apima viską žmogaus pasulyje: fizi
nę planetą, ant kurios jis yra, bend
ruomenę, kurioje jis gyvena, ir jį 
patį kaip asmenį ,3) ir pagaliau pri
gimtimi įskiepytą naują filosofiją, 
pripažįstančią, kad žmonių bend

ruomenės ir žmogaus prigimties at
sinaujinimas neateis nei iš šalies, 

nei ‘iš viršaus’... bet turi išsi
vystyti iš ten, kur ji yra įskiepyta”. 
Tai aiškiai galima jausti "iš žmo
gaus sielos”.

E.F. Schumacher, žinomas anglų 

ekonomistas filosofas, savo knygoje 

“Economics as if People Mattered”,

Nuotr. V. MaželioVlngtaoU XX amžtaui keliai (Vermonto peizažai)

Su praeities romantika Į moderniąją

London, Harper and Row Publi- 
shers, 1973, sako: “Kaip besvarsty
tume, aukštesnės ir pirmesnės už 
materialinius mokslinės technologi
jos gaminius yra keturios pagrind- 
dinės krikščioniškos dorybės: pru- 
dentia, iustitia, fortitudo, tempe- 
rantia (išmintis, teisingumas, dva
sinis tvirtumas, savitvarda).” Pagal 
jį išmintis yra sugebėjimas tiesos ži
nias paversti sprendimais, kurie ati
tiktų laiko reikalavimus ir laiko re
alybę. Teisingumas, surištas su tie

sa, dvasinis tvirtumas su gėriu, sa
vitvarda su grožiu. Išmintis gi ap
gaubia jas visas tris.

Mūsų įnašas dvidešimt pirmajam 
amžiui lietuvių tautoje

Aukščiausias realybės kriterijus 
yra tiesa. Dabarties sistemos sten
giasi pasaulį įtikinti, kad jų naudo
jami metodai yra gyvenimo realy
bės padiktuoti. Tuo tarpu gyvenimo 
ralybė jiems to nepripažįsta. Iš jų 
tarpo kyla apsčiai disidentų, kurie, 
protestuodami dėl jų dogmatinio 
bei biurokratinio nelankstumo, 
jieško naujų kelių ir idėjų. Gyve
nimo realybė jų taktikai nepritaria 
ir tai parodo daug neatsitiktinių 
nenormalybių, kaip pvz. nesibai
giančiu terorizmu, žudynėmis ir 
kankinimais koncentracijos stovyk
lose bei beprotnamiuose, genocidu, 
įsilaužimas, kyšiais, išeikvojimais, 
suktybėmis, žmogaus asmenybės ža
lojimu, tarša vandenų ir oro, žalia-

ateitį... Nuotr. V. Maželio

vų. neproduktingu eikvojimu be 
jokio respekto ateičiai.

Tos negerovės taip ryškiai sako, 
kad kuo labiau sistemos traukiasi 
nuo tiesos, tuo labiau jos yra tiesos 
atakuojamos negerovėmis, atsiradu
siomis, tiesos nepaisant. Kuo labiau 
jos tolsta nuo teisingumo, tuo la
biau neteisingumo rezultatai jas 
naikina. Yra neįmanoma tikėtis, 
kad šios sistemos taip radikaliai 
pasikeistų žmogaus vertybių atž
vilgiu ir vertybėms pripažintų pir
menybę prieš materialinės pažan
gos daiktus.

Pažinę esamųjų dabarties siste
mų nelankstumą bei nesugebėjimą 
padaryti sprendimų, tinkamų šiai 
naujai mokslinės technologijos ga
dynei, nedera rišti savo asmens su 

šiomis praeinančiomis sistemomis.
Mažai tautai ir valstybei, kaip yra 

lietuvių tauta ir Lietuva, tikslu yra 
susitelkti savyje ir daryti taiklius 
sprendimus, kuriais būtų grindžia
mas kelias į šviesesnę tautos ateitį. 
Štai bent keli tokie sprendimų siū
lymai:

1. Dėmesys žmogaus asmenybės 
pilnatvei ir laisvė jos išraiškai — 

tai yra respektas žmogaus indenti- 
tetui. Išsivysčiusi mokslinė tech
nologija iškėlė klausimą naujos so
cialinės sistemos filosofijos. Pasta

roji turės būti tokia, kad derintų 
žmogaus asmenį su gamta, su be

sivystančia industrija, su artimu, su

(Atkelta iš 1 pal.)

mų ir sistemų projektavimas; 
etninių kultūrinių išteklių pa
naudojimo pagerinimas kompiu
terio pagalba ir pan.

Aišku, būtų galima surasti ir 
daugiau sričių, šalia šių, prof. 
Zundės suminėtų.

Pažymėtina, kad dabar, pava
sarį, yra pats laikas įteikti stojimo 
į universitetą prašymus, norint 
pradėti studijas šį rudenį. Taip 
pat reikšmingas dar vienas fak
tas, kuris byloja, kad čia eina 
kalba ne apie per vieną naktelę

kolektyvu, su visu pasauliu. Čia iš
kils svarba ne vien medžiaginių gė
rybių gausos, bet taip pat svarba 
žmogaus dvasinių vertybių ir jų 
pirmenybė prieš materialinius ga
minius. Materialinės vertybės žmo
gaus gyvenime yra labai svarbios, 
bet yra antrinės, pagalbinės. Krikš

čionybės pažiūra į asmenį remiasi 
žmogaus, kaip asmenybės, vertingu
mo iškėlimu. Si mintis socialiniame 
gyvenime nesulaukdavo jai priklau
sančio atgarsio. Asmenybės vertin
gumo supratimas turėtų būti akty
viai propaguojamas mūsų tautoje.

2. Ne valdovai, bet vadovai

XXI amžiaus pradžios pasaulis 
bus didesnis žmonių skaičiumi, bet 
bus mažesnis dėl geros komunika
cijos, išvystytos mokslinės techno
logijos dėka. Pasaulio žmonių skai
čius prašoks penkis bilijonus, tai 
bus dešimt kartų daugiau negu 
žmonių buvo renesanso laikais bei 
liberalizmo gimimo laiku. Ateityje 
žmonijos dydis ir jos santykis su eko
nominėmis galimybėmis bei kultū
rinių vertybių naudojimu bus pa

grindinis išmintingas tautinės ir pa
saulinės politikos rūpestis.

XXI amžiaus socialinės proble
mos vers valstybių vadus labai pa
sitempti, kad sugebėtų aptvarkyti 
ūkį ir sėkmingai vykdytų jiems pa
vestą uždavinį šioje trapioje, žmo
nėmis perkrautoje Žemės planetoje. 
Autokratinių valdovų, diktatorių 
gadynė bus pasibaigusi. Reikės su
manių ir labai gabių vadovų, ku
rie sugebėtų jiems patikėtus kolek

tyvus aprūpinti ir įvairių grupių 
interesus išlaikyti balanse.

Visoje Lietuvių visuomenėje rei
kia aiškintis sąmoningos demokra
tijos reikšmę ir vertę ir reikia stip
rinti jos dvasią, tesingai vertinant 
rinktų, vadovų darbus su aiškiai 
jiems statomu reikalavimu “vado
vauti, o ne valdyti”. Pasaulis jau 
yra pavargęs nuo ribotos išminties 
ir juodų, ir raudony, ir baltų, ir 
geltonų, diktatorių pasireiškimų 

ir jų užgaidų.

3. Pasaulinės bendruomenės idėja

Mokslinės technologijos pažanga 
prisidės prie pasaulinės solidarios 
bendruomenės idėjos iškėlimo. Erd
vės satelitų dėka žemėje jau greit 
nebus nežinomo ar nesekamo ploto. 
Jau iš pastatų skaičiaus kiekvieno 
krašto gyventojų tirštumas gali 
būti lengvai apskaičiuotas. Infra- 
raudonoji fotografija iš satelitų 
lengvai suseks agrikultūrinių pasė
lių plotus ir žemės turtų minerali- 

nes atsargas. Visiems visa mūsų 
Žemės planeta bus atidengta. Ne
bus joje didelių paslapčių. Toks 
atvirumas bus labai’ vienijantis 

veiksnys. Pasaulis drąsiai atsilieps ir 
prieš prievartos naudotojus.

Pats realiausias bendravimas bus 
ekonominis kultūrinis. Ekonomiš
kai pasaulis darosi labai priklauso
mas. Savo laiku ketvirtadalis Ame
rikos kviečių buvo pasiųstas Indi
jai gelbėti nuo bado. Po šio Antro
jo pasaulinio karo Amerika gelbėjo 
Europą ir joje tuo metu buvusius 
mus, tremtinius, siųsdama atsargas 
maisto, rūbų. Alyva šiuo metu 

plaukia iš Arabijos, bananai, kava 
iš Pietų Amerikos. Ir nežiūrint kas 
kur gyvena, baltas ar raudonas, 
juodas ar geltonas, pasaulinė eko- 

(Nukelta į 3 pusi.)

atliekamus uždavinėlius. Tik pa
skaičiuokime: daktaro studijos 
trunka apie 3 metus, tad šio siū
lymo pirmųjų rezultatų nega
lėsime matyti be 1981 metų va
saros. Toks, palyginus, ilgokas 
laiko tarpas skatina prof. Zun
dės pasiūlymą imti visu rimtu
mu, nes laikas dirba mūsų ne
naudai.

Čia išdėstytą prof. Pr. Zun
dės siūlymą aktyviai remia Chi
cagoje besiorganizuojąs kompiu
terių srityje dirbančiųjų lietu
vių profesionalų klubas. Šeimos, 
studentija, spauda, organizacijos 
yra skatinamos šio siūlymo ne
praleisti pro pirštus. Juk prieš 
mus stovi gerokai išlukštenta, ne
kainuojanti brangiau už kitokias 
įsmenines studijas, rimto moksli
nio darbo galimybė gerą vardą 
turinčiame universitete. O kas
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ypač patrauklu, kad siūloma te
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čioje mokslinėje disciplinoje, o ta 
disciplina tiesiogiai daug žada lie
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torato laipsnio besiekiantis stu
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Rečitatyvas mylimajai
Sfasio Santvaro šeštoji lyrikos knyga

PR. VISVYDAS

Stasys Santvaras, DAINOS IR SAP
NAI. Šeštoji lyrikos knyga. Išleido Lie
tuvių enciklopedijos leidykla Bostone, 
1977 m., 128 psl., kaina — 5 dol.

Poetas Stasys Santvaras ilgą 
laiką statė iliuzijų tvirtovę ant 
karšto meilės kauburio. Praėju
siais metais pasirodė jo pastangų 
vaisius — šeštoji lyrikos knyga 
“Dainos ir sapnai“. Iš anksto 
perspėju skaistumą kultivuojan
čius šviesuolius, jog Santvaro 
erotinėse klejonėse ir dvejonėse 
aitriai plazda žemiškų pagundų 
liepsnos.

Nežinia, ar poetas eilėraščių 
motyvus sėmėsi vien tik iš sapnų, 
ar dainavo paveiktas asmeninių 
pergyvenimų. Randu jo knygoje 
ir šio, ir kitko: ir sapnininkams 
artimo simbolizmo, ir svaigių 
sentimentų, ir lakios romantikos, 
ir miesčioniškų banalybių, netgi 
apčiuopiamo vaizdingumo. Mei
lės eklektika šioje poezijoje klesti 
kaip derliaus įvairovė pas gerą 
ūkininką. Santvaras visų pirma 
išlaiko jsimylėjėlio gestą. Nenu- 
tolsta nuo puošnaus operetinio 
meilės lyrizmo. Rečitatyvas myli
majai skamba pakiliai. Garbinti 
jos groži, apraudoti asmenines 
nesėkmes, priekaištauti likimui, 
aplamai svaigintis erotine graž
bylyste poetui yra mieliau, negu 
siekti savitesnės ir meniškai į- 
taigesnės išraiškos.

Kaip minėjau, “Dainų ir sap
nų” puslapiuose jvaizdžiai kai 
kada priartėja prie juslaus psal- 
miško apvalumo. Būtent: “Kaip 
vynuogių kekę, aš rankoj laikau 
tavo kruti”, Tr undinė nusiren
gia vizijoj nuogai”, “Dailios krū
tys, tartum du balti ėriukai klū
po, / Alkano žvėries nebodami 
nasrų”. Tai jau gana drąsūs ir 
sveikintini skrydžiai lietuvių mei
lės lyrikoje. Būtų bergždžia rei
kalauti logikos poezijoje. Tačiau 
man kažkodėl knieti klustelti 
trubadūro, ar undinei būtinas 
nusirenginėjimas, jei vandenyse 
ji egzistuoja nuoga?

Santvaro knygoje vyrauja su 
ugnimi susijusios sąvokos. Tai 
suprantama, nes be šilumos ne
gali būti didelės aistros. Įvairūs 
degimo įvaizdžiai plazda nuo 
pat pirmo eilėraščio: "Širdis ug
ningo vyno puotoj plaka”, "Kaip 
saulė degei, ugninga ir karšta“, 
“O jos liepsnų juk niekad, niekad 
negana...”, “O tavo karšty sirpsta 
obuoliai” ir panašiai. Itin ugnin
ga yra gundančios moters galia 
turbūt geriausiame rinkinio eilė
raštyje “Pagunda”. Pirmas pos
mas: ,

Kaip alkanas žvėris 
Tu praverti akių duris— 
Ir liejasi ugnis plačia vaga, 
Ir daužo smilkinius įaudrinta 

banga, 
lr lūžta, tartum smilga,

pareigai

Eilėraštyje “Nude a la Modig- 
liani” poetas, susigundęs praver
tų lūpų bučiniais, aistrai išreikšti 
griebiasi istorinio palyginimo: 
"Aš kaip Neronas gėriuos gais
ru.”

Nepastovi yra mylimosios bū
sena. Giedriu metu ji gali būti 
daili kaip lelija, arba “it rytme
čio aušrinė”. Deja, nykiai ne
žiniai užėjus, mylimoji Santva- 
rui lieka “sunki ir neįspėjama 
mintis”. Dažnesnių atveju tik 
erotinių vizijų objektas — "ilge
sio ir glamonėsiu neišsenkanti 
versmė”. Neretai jis žiūri j ją

kaip į geidžiamą vergę. Tuomet 
aiškiai prasikiša vyro domina
vimo instinktas. “Trokštu tave 
aš pavergti, mylėt ir turėt..”

Poetas, benarpliodamas gra
žuolės mįslių kamuolį, įsitikina, 
kad jos pažinimas geriausiai pa
siekiamas mylint "Moterį nuo
gai nurengia meilė”. Šia prasme 
knygoje primygtinai pabrėžia
mas nuogumo geismas. “Netinka 
Jevai drobės ir šlamą šilkail — / 
Te nusirengia sodo žydinti vyš
nia nuogail” Šias eilutes beskai
tant, nejučiom šmėkšteli Mairo
nio čičinskinis įsakas rykštėmis 
išplakti mergų nuogumą. Bet 
kam, jei Santvaro vizijų mylimoji 
savo nuogumu sugeba išblaš
kyt mintis.

Nėra meilės be šešėlių. Kon
fliktas neišvengiamas. Dėl to 
Santvaro ilgesio deivė susilaukia 
ir pluošto priekaištų. Čia gal kal
tas poeto, kaip ir daugelio kitų 
įnoringų vyrų, nekantrumas, 
vaizdingiau pasakius, lipimas 
moteriškei ant kulnų. Reikia pa
girti Santvarą už atvirą meilės 
troškulio atskleidimą, o ypač už 
nebijojimą pasirodyti banaliu. 
Atstumtojo donžuano žodžiai 
dažniausiai nuskamba su kan
džiu kartėliu: “Esi pigiai nuper
kama Kamelijų dama”, Esi 
karšta, bet nevaisinga dykuma”, 
"Tu mane, lyg pirmą nuodėmę, 
pamiršt skubi!”, "Ar tu tikrai to
kia atpigus kurtizanė”.

Na, o kas yra toji mylimoji? 
Tai klausimas, į kurį uolusis mei
lės bardas atsako su kūrybingu 
dosnumu. Dailiosios lyties pavi
dalų ir būsenų ^sąrašas rinkinyje 
netrumpas. Ji gali būti "Laukia
moji”, “Nepažįstamoji”, "Hete
ra”, “Lyg Suzie Wong”, “Iliuzi
ja”, "Mylima”, “Motina”, "Car- 
lotta”, "Vizija”, "Nude a la Mo- 
digliani”, "Pagundų uoga”, 
“Butterfly” ir tt Šitokiais pava
dinimais ir rikiuojasi knygos ei
lėraščiai. Srūva išpažintys, 
skamba dainos, romansai, ilgesio 
— meilės — praradimo sonatos, 
į pastarųjų muzikinį formatą 
autorius žinoviškai įpina savo 
nuotaikas. Ciklų dalys pavadin
tos: Allegro vivace, andante can- 
tabile, presto meno mosso ir pan. 
Skaitytojui, nemokančiam italų 
kalbos, reikės pasidarbuoti su
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žodynu. O tai — didžiai naudin
gas užsiėmimas.

Kaip knygoje nurodoma, dau
guma "Dainų ir sapnų” parašyti 
1947-1967 laikotarpyje. Vadinasi, 
per dvidešimt metų iki 67-tųjų. 
Gaila, kad pasitenkinta tik šia 
lakoniška pastaba. O būtų įdo
mu tiek biografiniu, tiek psicho
loginiu požiūriu sužinoti, kada 
kurie buvo parašyti.

Rinkinio turinys suskirstytas į 
tris skyrius: “šauksmas į saulę”, 
“Slėnių atospindžiai”, “Sielvar
tai ir šypsniai”. Vien iš šių pa
vadinimų matyti Santvaro sim
bolizmo pernelyg senobinis po
būdis, priklausąs XX amžiaus 
pradžiai, dalinai ir ankstyvesni S. 
Nadsono patetikai. Kiekvieno 
skyriaus antraštinį puslapį ir vir
šelį puošia dailių gražuolių kū
nai, nupiešti dail. Juliaus Špake- 
vičiaus, imituojant akademinio 
klasicizmo braižą. Atseit, erotika 
visais frontais. Čia duodami ir vi
sokie išmintingi motto: Saliamo
no, V. Mykolaičio - Putino, 
Omaro Chajamo, Lordo Bairono 
ir kt.

“Dainų ir sapnų” kokybinis ly
gis labai nevienodas. Eilės plau-

Žvilgsnis j pasaulį ir mūsų ateitį
(Atkelta ii 3 pusi.)

nomika XXI amžiuje vystysis visur 
ir vis plačiau ir plačiau. Nemažiau 
bus įdomus ir kultūrinis bendra
darbiavimas pasauliniu mastu. To 
proceso vystymuisi turime skirti la
bai daug dėmesio. Turime planin
gai ir įžvalgiai ruošti jaunus žmo
nes, kurie sugebėtų tame mažai 
tautai labai naudingame pasauli
niame bendravime aktyviai daly- 

. vauti.
4. Etninių tautinių grupių 

sąjūdis
Turime imtis iniciatyvos žadinti 

etninių grupių sąjūdį. Jis bus itin 
reikalingas XXI šimtmetyje įtaigot 
Jungtines Amerikos Valstybes savo 
kilmės kraštų pagalbai. Toji lydy
ta ir nesusilydžiusi etninė bendruo
menė turi tvirtai susiorganizuoti. 
Naujoje socialinėje santvarkoje or
ganizuotos intereso grupės turės 

kia lengvai, skambiai, nors fra
zeologija ir nepasižymi šviežu
mu. Dažnai prie skoningos eilu
tės, žiūrėk, prisišlieja perdėm nu
valkiotas posakis. Man regis, dalį 
bandymų visai nereikėjo dėti į 
rinkinį. Kad ir “Heteros”, "Pirš
tų”, "Pabučiavimo”, "Posmų a- 
pie saulę”, "Lyg Suzie Wong” ... 
Juk palyginimas — “lyg Suzie 
Wong, kuri daug duoda, maža 
ima...” nė kiek nenutolsta 
nuo prieškarinės “chebros” dai
nuotų blevyzgų. Štai keli pana
šaus lėkštumo pavyzdžiai: “tu 
alpsti jo svaigime karštam”, "o 
kaip mane svaigina ta laki kle
jonė”, “o, ji niekam savo meilės 
neparduoda”, “ir mudu, lyg pa
trakę, glaudėmės karštai, mei
liai”.

Iš pavykusių eilėraščių galima 
paminėti “Motiną”, 12 psl., “Dai
ną” (ypač paskutinį posmą), 39 
psl. “Dainą”, “Paguodą”, “Atsi
prašymą”. Žinoma, kiekvienas 
skaitytojas, pagal savo skonį, at
ras tai, kas gera.

* Ilgametę Santvara poetinę kar
jerą gal geriausiai nusako jo “Iš
pažinties” posmas:

Liūdna, slidi žmogaus
t kelionė i pakalnę - 

Kančių, apsivylimų ir miražų 
atviri klanai!- 

Dvasia pro dūmus veržiasi į
didį dangų - 

Sustingsta ir atšąla erdvėje 
sparnai.

šitoje vietoje norėčiau trumpai 
atsigręžti į gimnazijos metus 
Kaune. Paskutini laisvės pavasarį, 
pirmosios meilės įgeltas, ėmiau 
jieškoti paguodos poezijoje. Pa
kliuvo į rankas ir Stasio Santva
ro eilėraštis "Vakare”, praside
dantis užangažuojančia eilute: 
“Baisus tas tuščias • vakaras”. 
Nuotaika kaip tik atitiko maną
ją. Panūdau išmokti atmintinai, 
kad vėliau galėčiau deklamuoti 
merginai. Tai buvo mano pirmo
ji pažintis su Santvaro urbanisti
niu liūdesiu. Vakaras mieste be 
mylimosios iš tiesų buvo baisiai 
tuščias:

Išeitum pažiūrėt, kaip gęsta 
mano paskutinės žvaigždės, 

Bet niekuomet neišeini —
Prieš kelerius metus gavau iš 

Lietuvos meilės poezijos antolo
giją “Neklauskit meilės vardo”. 
Labai nustebau, neradęs joje mi
nėto Santvaro eilėraščio. Koks 
neapsižiūrėjimas! Vis dėlto da
bar su “Dainomis ir sapnais” 
Santvaras įrodė, kad jis sugeba 
meilės motyvais išsilieti per visą 
knygą. Jo rečitatyvas su mylimą
ja ilgainiui, manau, susilauks 
kompozitorių pritarimo. Tik pa
siklausykime “Meilės” posmo:

Kokia daili nutirpus uoga 
Krante, aplietam saulės 

spinduliųl-
Regiu tave, kaip rožės žiedą 

nuogą - 
Ir meilėj mirt galiu...

daugiau įtakos į politinius bei socia
linius sprendimus negu jos turi šiais 
laikais.

5. Jaunuomenės ruošimas XXI 
šimtmečio uždaviniams

Pramatomais naujosios socialinės 
filosofijos pagrindais jaunuomenė 
turėtų būti ruošiama ateičiai. Be 
abejo, ne materializmo dvasioje, bet 
realistinio idealizmo dvasioje. In
tegracija gamtos, mokslinės techno
logijos, kultūros, religijos yra aiš
kios gairės j šviesesnę ateitį. Suge
bėjimas tinkamai tvarkyti materia
linį, ūkinį bendruomenės gyvenimą, 
įvesti teisingą socialinę tvarką di
džiųjų žmogaus vertybių pagrin
du, ugdyti pozityvią kūrybinę dva
sią būtų naujojo žmogaus švieses
nio reiškimosi bruožai.

Nemažiau svarbu yra padėti mū
sų jaunuomenei išsiaiškinti savo 
identitetą. Jaunuomenė į Lietuvą tu
rėtų lankytis ne tuščiai, bet su aiš-

Studentiškos Lietuvos pogrindžio parodijos

DEDIKACIJA LIETUVAI

Pagal Algimanto Baltakio 
knygos “Dedikacijos” 11-18 psl. /

Kiekvieną vasarą grimztu į ežerų ir upių sietuvą, 
O žiemą stūgauju kaip vilkas, uodegą prišalęs, 
Per tušavus maskoliškus stiklus regiu aš gražią Lietuvą, 
Manęs nepersodins, nepavilios jau kitos šalys.

Aš noriu, kad gražiai žydėtų tavo sodai, 
Kad Palanga su Juodkrante ir Nida 
Žavėtų tuos, kuriems jau Jalta nusibodo, 
Ir džiaugtųs čia Katiušos su dykaduonių katinų palyda.

Aš noriu, kad kolchozai čia gražiai klestėtų, 
Kad juodžemis sugertų prakaitą vergų,
Kad grikiai Dzūkijoj derėtų,
Aruodus kad pripiltume maskolių ubagų.

O jei dar liks koks nepripildytas aruodas — 
Amerika tegul prikrės kvietinės košės puodus.

Su tavo miestais stiebsiuosi į viršų, 
Tau eilėmis išliesiu savo drąsą — 
Paleisiu spiečių piktų širšių
Tiems, kurie kažin kam duobę kasa.

Tegul maskoliai, vyresnieji broliai, 
čia atsigauna, tegul vodka gaivinas, 
O kolūkiečiai, kaip lig šiolei, 
Saujomis derlių tepasidalina.

Tegu nebando čia nė vienas pykti arba širsti, 
Geriau į taigą tevažiuoja medžių kirsti.

Kas šmeižia mus f Mes ištikimi lig galo! 
Kas mirtį pranašaut lietuvių kalbai drįstat 
Lietuviškai seniai jau kalba prie Baikalo, 
Ir kaliniai Vorkutoje lietuviškai pragysta...

VILNIAUS IŠVADUOTOJUI

Pagal Algimanto B ai t akio 
knygps "Dedikacijos” 88 psl.

Visu keliu — beržai svyruokliai, 
Banditai ir pakaruokliai.
Visu keliu — enkavedistai,
Stribai ir komunistai.

O Vilniuje jau Oemiakovas
Skelbia banditams kovą:
Taip sakant, tvarką daro — 
Kai ką sušaudo, kai ką į Sibirą išvaro.

Narsų vyrą vaidino Oemiakovas, 
Kol nacių banditai kažkur nenukovė. 
Sniečkus paskyrė jam Vilniuje aikštę, 
Paminklą pastatęs, dar vodka aplaistė.

Dosnus vyras generolas Oemiakovas, 
Vergiją Lietuvai padovanojęs, 
Savo paminklą tikriausiai leis, 
Kaip ir Muravjovas,
Ištepti vilko taukais.

Sunyš lig pasiutimo kauks,
Pakol užtems...
Žiūrėki — jau pakėlę koją, 
Vilniaus išvaduotojui 
Komunistiškai dėkoja.

UŽ RUSIJA MATUSK4

Pagal Algimanto Baltakio 
knygos “Dedikacijos" 13 psl.

Ne tik pergalės dieną, 
Ne tik didvyrių kapuose, — 
Kiekvieną rytmetį būna 
Tylos minutė..
Sidabro varpeliais 
Gedulą jiems skambina 
Liūdna pakalnutė: 
Tin-ti-lin kareivėliams, 
Bernams burliokėlių, 
Miegantiems po žeme, 
Kritusiems prie Oriolo 
Pačiame gražume 
Už Rusiją matušką, 
Už vatinę rubašką, 
Už Staliną aviną, 
Už Sniečkaus katiną.

ŽVILGSNIS IS KATEDROS VARPINES

Pagal Algimanto B ai t akio 
knygos "Dedikacijos” 87 psl.

Iš varpinės žvelgiu į plačią aikštę, 
Ir linksmos mintys nejučiom apninka. 
Visom kryptim kacapai broliai vaikšto 
Ir sveikinas da zdrastvujai, kai susitinka.

Ir taip staiga užėjo noras 
Nulipt žemyn ir sveikinti visus. 
Matau Katiušą vedas enkavedė majoras, 
Pakėlęs nosį ir tiesus.

Iš varpinės žaibu į žemę nusileidau 
Pasveikinti Katiušą ir enkavedė, 
Šypsodamas žvelgiau abiem į veidus... 
O jie — durak pasakę, nuėjo be sudie.

PAVASARIŠKAI

Pagal Algimanto Baltakio 
knygos “Dedikacijos" 38 psl.

Sujudo visi pabaliuos ir pušyne. 
Gandras parskrenda — pavasaris parneša žinią. 
Dėl to verskimės kūliais 
Nebijodami rimtai susikirti.
Verskimės kartą — už tėvynę pragertą, 
Verskimės antrą — už komjaunuolišką gandrą, 
Verskimės trečią — už rusišką pačią, 
Už tėvynę Sibire plačią,
Už komisaro šuniškai keliamą koją, 
Už rusišką rimbą, kuriuo ir Baltakis šmagoja.

kiu tikslu—išsiaiškinti savo kilmės 
vietą, surasti savo šaknis, surašyti 
savo kilmės medį. Tai atlikti labai 
gerai gali padėti sutinkami giminės, 
apsilankymas Lietuvių kalbos žo
dyno redakcijoje ir joje gautos in
formacijos apie savo pavardės, savo 
tėvų, tėvukų ir gal prosenelių kil
mės vietą. O gal vėliau pavyks kam 
prieiti ir prie savo kilmės parapi
jos metrikų, ten galima bus rasti 
dar daugiau žinių. Visa tai neabe
jotinai stiprins jaunuomenės lietu
viškąjį sąmoningumą.

6. Idealų integracija
Mūsų tautos gyvenime, ypač 

praeities sunkiuose pergyvenimuose 
trys pagrindiniai idealai — religi
nis, tautinis ir socialinis visad iškil
davo arba bent buvo jaučiami žmo
nių sąmonėje. Žmogaus persekioji
mo laikai vis sudarydavo progas 
tvirtai pajusti, kad mūsų tautos 
atsparumo pagrindas glūdi tų trijų 
idealų integracijoje. Tai ypač yra 
ryšku dabar mūsų tautos disidentų 
rezistencijoje.

šiaipgi pasaulinėje arenoje ir 
mūsų nepriklausomoje valstybėje 
vyko ir vyksta tų idealų segrega
cija: vieni lyg atstovavo religinin- 
kams, kiti patriotams, treti socialis
tams. Dėl to nesugebėta pakilti to
lerancijos dvasioje, neišsilaikyta de
mokratijos lygmenyje, o kai kurių 
niekingai reikštasi ir dabar reiškia
mas! sunkiausiais okupacijų metais. 
Idealų segregacija mūsų tautai at
nešė vien nesėkmes ir gana nega
tyvų valstybiniu atžvilgiu reiški

mąsi. Segregacijos įtakoje vykdavo 
negatyvinė ataka vieno prieš kitą ir 
atitraukdavo jėgas nuo kūrybinių, 
pozityvių darbų.

Pasaulinėje plotmėje toji idealų 
segregacija yra jaučiama ir kapita
listiniuose kraštuose kiek mažesniu 
mastu, o komunistiniuose labai ar
šiu mastu.

Kapitalizmas, vadovaudamasis 
pelno principu, kol biznis eina, ne
kreipia per daug dėmesio į besikei
čiančią aplinką. Kai kurie ekonomi
nės politinės dinamikos, liberalų 
individualizmo sukurtos, adeptai gal 
bandytų net nukrypti ir nuo libe
ralizmo linijos ir net paneigti žmo
gaus savarankiškumą bei jo lygy
bės principus net politinėj srityje, 
to oficialiai neskelbdami, bet tyliai 
to siekdami. Laisvoji rinka gali ban
dyti virsti slaptai susitariančių kor
poracijų feodalizmu. Gali bandyti 
žmogų paversti įrankiu politinių 
partijų, biurokratinių “elito” gru
pių, įvairių egoistinių klikų, ko
vojančių už įtaką ir politinę jėgą 
Bet ddėjančioje ir socialiai sąmonė- 
jančioje žmonijoje vargiai ar tai ku
riai grupei ateityje bepavyks. Tuo 
labiau, kad pati kapitalizmo gimdy
toja, liberallstinė motina, yra su
svyravusi ir aistringai jieško naujų 
išeities kelių.

Kitokia yra būklė marksistinėje 
komunistinėje stovykloje.Ten segre
gacija yra vykdoma žiauriu būdu. 
Pasipriešinimas žmonių, kurie jieš
ko pilnesnės, tobulesnės, teisinges
nės gyvenimo filosofijos ir socialinės 
sistemos, yra negailestingai laužo

mas. Komunistinės stovyklos vyk
domai segregacijai yra būdinga ka
rikatūrinė, siaurai išpučianti vieną 
gyvenimo sritį ir paneigianti pre- 
vartos būdu kitas svarbias sritis. 
Ten griežtai yra paneigiamos dvasi
nės žmogaus vertybės, ir tą dirbti
niai sudarytą tuštumą užpildo Iš 
Pandoros dėžės ištrūkusios negeros 
laumės: teroras, imperializmas, ver
gija, kankinimai, šnipinėjimai lr vi
sos kitos žmogaus gyvenimo de
strukcijos vykdytojos.

Mūsų tautos šviesesnę ateitį XXI 
-ame šimtmetyje reikia atremti į tų 
trijų idealų integruotą junginį, 
kaip į tvirtą uolą.

Religinis idealas duotų mūsų 
tautai tvirtą moralinį pagrindą, gi
lų gyvenimo turinį, platų žvilgį į 
pasaulį ir J savo artimą, kaip jame 
veikiančią asmenybę. Jis sukeltų 
kūrybinį gyvenimo entuziazmą, su
žadintų aukos dvasią siekti teisin
gesnio pasaulio. Auklėjimo srityje 
jis apsaugotų tautos jaunuomenę 
nuo išsigimimo, girtavimo bei pa
laidumo. Jis paskatintų juos augti 
tvirtomis kūrybingomis asmenybė
mis. Tai būtų pagrindinis tautos 
idealistinio realizmo variklis.

Tautinis idealas skatintų kovoti 
už Lietuvos laisvę, stiprintų lietu
viškąją sąmonę lietuvių kilmės 
žmonių, ypač to pusantro milijono 
po visą pasaulį išblaškytų, mokan
čių ir nemokančių lietuvių kalbos. 
Kalbos išlaikymo klausimas būtų 
vienas iš pirmaeilių uždavinių. Jis 
pastūmėtų mūsų jaunuomenę siek- 

(Nukelta J 4 psL)
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Kodėl Verdi nepralenkiamas? Žvilgsnis į pasaulį ir mūsų ateitį

SAULĖ JAUTOKAITĖ

Italų kompozitorius Giuseppe 
Verdi, gimęs 1813 m., nebuvo 
komplikuotas žmogus. Jis vis sa
kydavo: “Aš esu ir visada būsiu 
kaimietis iš Le Roncale”. Jis bu- 
ivo žemės žmogus, tiesaus ir ra
maus būdo. Nors nebūdamas go
dus, tačiau mokėjo ir žinojo, kaip 
susitvarkyti piniginius reikalus. 
Nuo pat pradžios savo kūryba 
laimėjęs pasisekimą, visam laikui 
gerai užsitikrino piniginį reikalą. 
Nusipirkęs didelį ūkį netoli Mila
no, pavadintą Vilią Sant’Agata, 
su savo antrąja žmona praleido 
jame visą gyvenimą. Ten jis ne 
tiktai rašė operas, bet taip pat 
dirbo ūkyje, vaikščiojo ir važinė
jo po laukus.

Bet Verdi, kaip ir dauguma kū
rėjų, neliko nepaliestas gyveni
mo nelaimės. Neturėdamas nė 
30 m., jis pergyveno savo asmeni
nę šeimos tragediją. Dvejų me
tų laikotarpyje mirė jo žmona, 
sūnus ir duktė. Si tragedija pali
ko žymes ne tiktai jo asmeninia
me, bet ir kūrybiniame gyveni
me. Nuo to laiko jis vis labiau 
traukėsi nuo triukšmingo did
miesčio į savo privačią, pasirink
tą vietą — Vilią Sant’Agata. Šios 
nelaimės randus randame taip 
pat ir jo kūryboje. Beveik nera
sime jo operos, kurioje nebūtų 
atvaizduota tėvų — vaikų san
tykiai. Ši tema buvo dažniausiai, 
artimiausiai ir dramatiškiausiai 
išreikšta jo muzikoje.

Verdi buvo ne tik Italijos di
džiausias kompozitorius, bet taip 
pat ir italų tautos herojus. Nors 
jo pirmosios operos ir nebuvo mu
zikiniai ir dramatiškai stiprios, 
tačiau jų libretuose buvo.iš- 
išreikšta tuometinė politinė 
mintis, norint italams išsivaduo
ti iš Austrijos imperijos ir susi
vienyti vienoje laisvoje valstybė
je. Čia ne tiek muzika buvo svar
bu, kiek libretai, vis iššaukian
tys patriotinius, tautinius jaus
mus. Vienu laiku jis net buvo iš
rinktas į senatą. Bet, neišbuvęs 
nė metų, atsisakė tos vietos, sa
kydamas, kad nieko neišmanąs 
apie politiką, ir ji nelabai jam 
įdomi. Neturėdamas finansinių 
rūpesčių, Verdi daug keliavo, 
aplankė Rusiją, Prancūziją, Is
paniją, Angliją. Besilankydamas 
Milane, viešbutyje jis staiga mi
rė, sulaukęs jau 88 metų. O tai 
atsitiko 1901 m. Su Verdi mirti
mi Italija prarado ne tik didžiau
sią melodijos meistrą, bet taip 
pat laisvės mylėtoją ir tautinės 
dvasios simbolį.

Kompozitoriaus Verdi kūrybą 
galima suskirstyti į tris periodus. 
Jo pirmojo kūrybos laikotarpio 
operos yra net meno prasme ga
na nelygios, taipgi gerokai be
kraujės. Iš šio periodo dažniau
siai statomos: “Nabucco”, “Er- 
nani” ir “Maobeth”. Antrajam 
laikotarpiui priskiriamos turbūt 
jo žinomiausios operos “II Trova- 
tore”, "Rigoletto” ir “La Travia
ta”. Šiose operose žymiai mažiau 
randama lėkštumo ir trankumo, 
bet jau atsiskleidžia ir visi Verdi 
būdingi operos elementai — cho
ras ir melodija. Trečiojo periodo 
operos priskiriamos vadinamam 
grande opera stiliui. Čia įeina 
* Sicilijos mišparai”, “Likimo ga

istorinio hero- 
illonas: virtoje

Taip galėjo atrodyti, archeologų teigimu, 
jaus karaliaus Nabuchodonosoro (001 
miesto vartai, apačioje — karaliaus

lia”, “Simone Boccanegra”,, 
“Don Carlo” ir “Aida”. Čia jau 
orkestras nebėra vien tik akom
panimentas, bet savo harmonija 
ir spalvingumu atskleidžia ir 
scenoje vykstančią dramą.

Kompozitorius Verdi tęsė kom
pozitorių Rossini, Bellini ir Do
nizetti pradėtą operinę itališką 
tradiciją. Šie trys kompozitoriai 
turėjo didelės įtakos Verdi muzi
kai: Rossini savo orkestracija, 
Bellini savo melodingumu, Do
nizetti savo dramatiškumu. Ver
di, jieškodamas dar tolimesnės 
muzikinės išraiškos, sudėjęs 
šiuos tris elementus, išvystė ti
piškai verdišką operos stilių, ku
riuo pabrėžė žemiškąją žmogaus 
dramą. Šitokiu būdu Verdi puose
lėjo operą ne vien meniniais, bet 
ir tautiniais sumetimais. Jis sakėj 
kad kiekviena tauta turi kulti
vuoti tai tautai būdingą muzi
ką, o italams būdinga yra jo sti
liaus opera. Kompozitoriui Verdi 
buvo svarbiausia, kad librete bū
tų stiprių emocinių situacijų, 
priešingybių ir greito veiksmin
gumo, nes tai atitiko ir jo muzi
kinį charakterį.

Verdi opera “Nabucco” pri
klauso pirmajam jo periodui. Ši 
trečioji kompozitoriaus opera pir
mą kartą buvo pastatyta 1842 m. 
kovo 9 d. Nabucco yra Babiloni
jos karalius, kuris, užkariavęs Je
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ruzalę, jos gyventojus išvaro į ne
laisvę. Sugrįžęs į Babiloniją, jis 
išprotėja ir yra uždaromas kalė
jimam Jo duktė Abigailė, padeda
ma vyriausių kunigų, pasiskel
bia valdove. Tuo tarpu Nabucco 
vizijose kalėjime mato, kad jo ki
ta duktė Fenena yra vedama į 
bausmės mirtimi vietą. Jis mel
džia Dievą pagalbos. Staiga jis 
pasveiksta iš pamišimo. Tarnų 
padedamas, Nabucco išgelbsti 
savo dukterį Feneną. Abigailė 
nusižudo, ir Nabucco toliau tę
sia savo karaliavimą, dabar jau 
įtikėjęs į Visagalį Dievą. Po šios 
operos premjeros Francis Toye 
rašė: “Nabucco turbūt yra la
biausiai pavykusi iš visų anks
tyvesniųjų Verdi operų”.

Kompozitoriaus Verdi 
“Nabucco” priklauso tam stiliui, 
kuriame dar tebėra vyraujantys 
chorai, duetai ir arijos. Čia veiks
mas ir problemos yra išspren
džiamos greitai. Greitis (tempo) 
yra įdomus Verdi muzikinis bruo
žas. Visur jo užrašuose ypač yra 
pažymėtinas ir pabrėžtas greitis. 
Tas greitis, atrodo, tikriausiai 
bus išplaukęs iš savo publikos pa
žinimo ir jai pataikavimo. Jis vis 
visiems libretistams akcentuodavo 
savo publikos skonį, girdi, ji 
negali spektaklyje nuobodžiauti. 
Skaitant Verdi užrašus ir laiškus, 
susidaro įspūdis, kad jis pataika
vo ne vien publikai, bet ir solis
tams. Verdi skundžiasi draugui, 
kad kritikai reikalauja progreso, 
ragina eiti pirmyn, bet publika 
neteikia tam padrąsinimo savo 
neplojimu ir nepritarimu, o solis
tai ir tenori dainuoti tiktai ari
jas ir duetus.

opera

LADIES AND GENTLEMEN!
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Italų kompozitoriaus Verdi 
muzikinis greitis tiko nekantriai, 
itališkai auditorijai. Kompozito
rius, pažinęs savo publiką bei jos 
muzikinius reikalavimus, išvystė 
tipingą verdišką operos stilių. 
Nors kartais ir su gana dideliais 
dramatiniais trūkumais, kuriuos 
pastebime ir "Nabucco” kūriny- 

’ je, tačiau su ryškiomis bel-canto

(Atkelto ii 3 puri.) 
ti mokslo greitėjančiu tempu ir di
dėjančiu skaičiumi. Planingas auk
lėjimas ir Švietimas, mokslinė pa
žanga, ekonominis kilimas žemės 
ūkyje ir pramonėje būtų jo dėme
sio centre. Nemažesnis rūpestis bū
tų ir tautos prieauglio klausimas. 
Jaunos šeimos būtų skatinamos 
turėti bent keturis vaikus, kad būtų 
papildyti sovietinio genocido pada
ryti nuostoliui.

Socialiniu idealu būtų siekiama 
visų jsitiklnimo, kad socialinis tei
singumas ateities Lietuvoje būtų 
įgyvendntas visuotinai visiems.

Mūsų tauta ilgai buvo politiškai 
pavergta, ekonomiškai išnaudoja
ma, sociališkai skriaudžiama. Išsi
vadavimas iš vergijos būtų pirmi
nis socialinio idealo uždavinys. Kaip 
pavyzclį paimkime nepriklausomos 
Lietuvos laikais įvykdytą žemės re
formą. Tada buvo duota žemė nuo
savybėn prieš tai beturčiui darbo 
žmogui. Okupantai ją Iš jo atėmė. 
Ateityje jis turės tapti pilnateisiu 
savo ūkio tvarkytoju. Ateityje turės 
būti pasiekta žmogaus pilnų teisių 
ne tik politikoje, bet taip pat eko
nomikoje ir kultūrinių vertybių 
naudojime. Lietuvių tauta bendro
sios gerovės principu, pilnu teisin
gumu, socialiniu solidarumu gali 
tapti pirmaujanti pasaulio tautų 
bendruomenėje.

Tie visi trys idealai: religinis, 
tautinis, socialinis turėtų įsisąmo
ninti sudarą organišką, tvirtą jun
gini. Be abejo, neįmanoma tikėti ir 
gal nereikėtų tikėti, kad visa tauta 
taptų vienos minties ir kad nebūtų 
nuomonių skirtumų. Skirtumai 
bus. Bet yra galima džentelmeniš
kai įsipareigoti tuos tris idealus ver
tingai toleruoti ir nepaversti jų ko- I

vos objektu. Tai būtų toks mėgini
mas gerbti vienas kito įsitikinimus 
ir neišstumti už “tvoros” tautos 
daugumos puoselėjamų vertybių. 
Toks nusistatymas aiškiai liudytų 
visuomeninį demokratinį brandumą. 
Tie idealai viens nuo kito priklauso 
ir vienas kitą papildo. Jų integraci
ja sudarytų sąlygas tarpusavio to
lerancijai ir tautiniam solidarumui 
ugdyti. Tautai, kuriai šis laikas sta
to egzistencijos klausimą, yra svar
bu sutarti dėl respekto vertybėms, 
kurios pasirodė yra pajėgios būti 
mūsų tautos atsparumo pagrindu.

Mūsų tautos padėtis pasaulyje, 
besikeičianti socialinė aplinka Ir tos 
mintys, kurios iškyla pasaulinėje 
plotmėje iš įžvalgių protų, verčia 
mus jieškoti taiklių sprendimų sa
vo tautai.

Gyvenimo realybė turi savo lo
giką ir gaires savo pozityviajai kryp
čiai. Be abejo, tuoj kils klausimas, 
kas yra tie, kurie tą teisingąją gy
venimo kryptį įspės. Pirmiausia 
žvelkime į tremtinių bendruomenę, 
kuri savo asmeniniais pergyveni
mais, savo patyrimu yra gyvas pro
testas prieš neteisingumą, vykdomą 
melą, pasaulio nesugebėjimą atsi
liepti į laiko reikalavimus. Ji tiesio
giniai pergyveno idealų segregaci
jos žalą. Ji turėtų išlaikyti minties 
dinamizmą ir kelti drąsiai naujas 
idėjas. Mūsų visa tauta turi duo
menų bandyti atspėti naujosios 
ateities gadynės kryptį, joje įžvelg
dama idealų integralumo reikalin
gumą, dvasinių vertybių pirmavi
mą, pilnutinės žmogiškos asmeny
bės reiškimosi vertę.

Stebėdami dabarties disidentus, 
drąsiai pasisakančius prieš dabar
ties negeroves, galime daryti išvadą, 

| kad pati didžioji gyvenimo istorijoje

z

Prie lietuviškojo kelrodžio... Nuotr. V. Maželio

ir realybėje ryškėjanti jėga yra ne 
istorinis determinizmas, ne beribė 
laisvė be kontrolės ir be savitvar
dos, bet iš kūrybingos visuomenės 
iškylančios tvirtos ir išmintigos as

menybės, kuriose yra Dievo Įkvėp
tas teisingesnio pasaulio troškimas 
ir kuriose yra įskiepyta herojinė vis 
už vertingesnį gėrį kovojanti aukos 
dvasia.....

arijų melodijomis, su triukšmin
gais, ritmingais chorais Verdi pa
jėgė patenkinti ne vien anuome
tinę itališką operos publiką, bet 
taip pat ir dabartinę itališką ir 
neitališką publiką, iš kurios ne
reikalaujama didelio muzikinio 
pasiruošimo, šiuo keliu eidamas, 
kompozitorius Verdi tapo ne tik 
nepralenkiamu ir žinomiausiu 
operų kompozitorium, bet taip 
pat ir specialiai itališkos operos 
tėvu.

Nors italų kompozitorius Ver
di parašė netoli 30 operų, ta
čiau visa jo muzikinė kūryba la
bai ilgai brendo ir keitėsi. La
biausiai skirtingos nuo visų jo ki
tų operų yra “Otelio” ir “Fals- 
taff”, kurios net it nuolatinei 
Verdi operų publikai yra per 
sunkios ir mažiau mėgiamos. 
“Otelio” dar kartais yra vadina
ma net Verdi “vagneriškoji” ope-

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
tų reikmenis. Pasinaudokite pa 
togiu planu atidedant pasirink 
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidalyta pirmad 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6*8998

ra, nes manoma, kad Verdi, bū
damas susipažinęs su Wagnerio 
operomis, savo dvi paskutiniąsias 
parašė Wagnerio muzikos įtako
je. Šiose operose Verdi atsipalai
davo nuo jam taip įprastų arijų 
ir duetų, šių operų veiksmas 
plaukia labiau ištisai, muzika ir 
žodis vienas kitą papildo be stip
rių atskirų azijinių sukarpymų. 
Senatvėje Verdi, parašydamas 
divi visai skirtingo pobūdžio ope
ras "Otelio” ir * Falstaff”, abi pa
grįstas Šekspyro veikalais, pasiekė 
ne tik savo, bet ir visos itališko
sios operos viršūnę. .
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Vladas Juodeika

DIDŽIOJI ILIUZIJA
Marksizmas teorijoje ir praktikoje 

I-aa tomas

Tai kapitalinis veikalas, kuriame 
autorius išdėsto marksizmo teori
nes prielaidas, ekonomiką, politiką, 
kultūros sampratą, santykius su 
religija ir etika, o taip pat Markso 
audringo gyvenimo fragmentus.

DIDŽIOJI ILIUZIJA parašyta 
įdomiai, lengvu stiliumi ir duoda 
vispusišką informaciją. Kaina 
115.00. Užsakymus “Book Fund” 
vardu siųsti: Mrs. A. Ptatara, 1284 
Uve Oak Drive, Amiheim, CA 
92805. Knyga taip pat gaunama 
pas platintojus.
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MES STENGIAMĖS DUOTI LIETUVIAMS GERIAUSIĄ 

| PATARNAVIMĄ ir GERIAUSIAS PIRKIMO SĄLYGAS.
ĮSIGYKITE LABAI PATVARIĄ IR EKONOMIŠKĄ 

SUSISIEK1MI PRIEMONĘ.

Naujas 1978 m. Plymouth HORIZON — labai ekonomiškas,
4 cilinderiai, su galionu 38 mylias

Kaina nuo — $3,706.00
1978 m. CHRYSLER kaina nuo $4,700.00

= Turime jaunuoliams mašinų: Cadlllac, Buick, Pontiac, Oldsmobile 
ir kitų, taipgi importuotų. Įvairių kainų, pradedant nuo 1100.00. Mū-

E sų dirbtuvėse prityrę mechanikai pataisys karoaeriją (Body), spar
nus (Fenders) Ir sureguliuos motorą.

Į BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer V11515
= Seniausias automobilių pardavėjas Chicagoje, gerbiamas virš 00 m.

PLYMOUTH — VOLARE — CHRYSLER — ARROW
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| WA6HER and SONS |
TYPEWR1TERS, 

ADDING MACHINES 
IAND CHBCKWRITERS, | 

Nuomoja, Parduoda, Taiso E 
Viri 50 metų patikimas jums E 

patarnavimas.
Ptome — 581-4111, 

Ė 5610 R Pakaki Rd., Chicago Į 
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4 - birželio mėn. 12 d. (Vokietija);
5 — birželio mėn. 18 d. (Roma);
8 — birželio mėn. 28 d. (Leningradas):
7 — liepos mėn. 2 d. (Roma);
8 — liepos mėn. 10 d. (Šveicarija);
9 — liepos mėn. 17 d. (Paryžius); 

liepos mėn. 24 (Ryga-Leningradas);

EKSKURSIJOS Į LIETUVA 1978 METAIS! I i 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BIMEAU 

įsteigta 1959 m.
9727 So. Western Avo., Chicago, Illinois 60643 

Tol. — (312) 238*9787
8 VIENOS SAVAITES KETJONĖS:

# 1 — gegužės mėn. 1 d.; # 2 — gegužės mėn. 8 d. (užpildyta);
# 3 — gegužės mėn. 14 d. (užpildyta); # 15 — rugsėjo mėn. 25 d.;
# 18 — spalio mėn. 9 d.; # 17 — spalio mėn. 18 d.

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONES:
#
#
#
#
#
#
#10
# 11 — liepos mėn. 31 d. (Leningradas);
# 12 — rugpiūčio mėn. 7 d. (Šveicarija);
# 13 — rugpiūčio mėn. 14 d. (Paryžius)
# 14 — rugsėjo mėn. 4 d. (Ryga-Leningradas);
# 18 — gruodžio mėn. 20 d. (Kalėdinė)

Dėl kainų ir platesnių informacijų kreipkitės | American Travel 
Service Bureau!

Visos ekskursijos aplankys Kauną lr Trakus. Visos skrenda su 
palydovu.

Taipgi parduodame papigintus skridimus (čarterius) į Londoną. 
Frankfurtą, Curichą, Varšuvą, Havajus, Lai Vegas tr kitur.

7iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniin7

s

S



Šeštadienis, 1978 m. balandžio mėn. 1 d. DRAUGAS -- MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Nr. 76 (13) — psl. 5

Jurgis Dovydaitis atšventė kirvio metus
Šis tas apie didįjį tautosakos rinkėją

Vilniškė spauda labai atidžiai 
seka, registruoja ir aprašinėja 
įvairių asmenų sukaktis. Visi 
šiandieniniai partiniai “didieji” 
veikėjai labai iškilmingai mini net 
50 metų amžiaus sukaktis, o ką 
bekalbėti apie didesnes. Tačiau 
visa tai taikoma tik “saviems”. 
Tuo tarpu, atidžiai sekant jų 
spaudą, neteko užtikti, kad kur 
nors būtų paminėtą didžiausio 
lietuvių tautosakos rinkėjo “kir
vio metai” — 70 metų amžiaus 
sukaktis. Taigi mes, nors ir ne
turėdami pakankamai duome
nų apie šj didįjį mūsų tautosa
kininką, prisiminsime jį nors ke
liomis datomis.

Sukaktuvininkas gimė 1907. X. 
19 Run'kių kaime, Kazlų Rūdos 
girios pakraštyje. 1918 — 1928 
m. mokėsi Kaune ir Marijampo
lėje. 1942 m. baigė Vilniaus uni
versitetą. 'Lygiagrečiai mokyto
javo S. Kalvarijos ir Alvito mo
kyklose ir rinko tautosaką.

Tautosaką pradėjo rinkti jau 
1923 m. ir šio darbo nenutraukė 
net sunkiausiais karo ir pokario 
metais. 1940 — 1947 m. mokyto
javo Kauno ir Vilniaus gimnazi
jose, bet vėliau buvo atleistas iš 
darbo. Kad ir neturėdamas lėšų 
ir pačių elementariausių ekono
minių sąlygų, J. Dovydaitis kiek
vieną vasarą ištisus 2 — 3 mėne
sius keliaudavo po tolimiausius 
Lietuvos kampelius, iš žmonių 
lūpų — pirminių šaltinių užra
šydamas ir vėliau rekorduoda- 
mas lietuvių liaudies turtus.

■Užrašinėjo lietuvių liaudies 
dainas, pasakas, įvairius pasakoji
mus, padavimus, papročius, smul
kiosios tautosakos dalykus. Pra
eitų metų pabaigoje jo surink
tos tautosakos registracijos eilės 
numeris pasiekė Nr. 62. 550. 1977 
metais — paskutinė jo išvyka, 
tęsėsi visus tris mėnesius. Tauto
sakos archyvui — Lietuvių kal
bos ir literatūros institutui jis yra 
įteikęs daugiau kaip 40.000 su
rinktos tautosakos vienetų. Kiti 
tebėra jo kukliame butelyje Vil
niuje. Yra aprašęs daugybę etno
grafinių pastatų, archeologijos 
bei istorijos paminklų, senosios 
lietuvių tikybos kulto vietų. Be
vaikščiodamas po Sūduvą, besi
kalbėdamas su senais žmonėmis, 
surado tam tikrą skaičių jau iš- 
nykusios sūduvių — jotvingių 
tautos kalbos žodžių, kuriais su
sidomėjo- kalbininkai, jų tarpe 
ypač Jan Otrębsfci, “Gramatyka, 
Języka litewskiego” — lietuvių 
kalbos gramatikos trijų tomų 
autorius.

J. Dovydaitis keliaudamas rin
ko ir lietuvių etnografines ver
tybes, įrankius ir namų apyvo
kos dalykus.

Tačiau tautosakos rinkimas ne
teikė Jurgiui duonos. Ją užsi
dirbo ir šeimą išlaikė, tarnauda
mas, mokytojaudamas. Niekas
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neparūpino jam ir susisiekimo 
priemonės, kad būtų lengviau 
keliauti ir reikalingus dalykus ve
žiotis.

Rinkdamas tautosaką, ir tar
naudamas, maža teturėjo laiko ją 
studijuoti, perrašinėti. Vis dėlto 
jau 193 lm. buvo išleistas jo di
džiulis veikalas — Dainos, 1935 
m. (kartu su K. Dineika) — Ke
liaujame po gimtąjį kraštą, 1957 
m. —Lietuvių liaudies pasakos. 
Tautosakos klausimais rašė “Nau
joje Romuvoje”, “Tautosakos 
mokykloje”, “Gimtajame krašte”, 
“Ryte” ir kitur. Turi paruošęs 
spaudai keletą rinktinės ir labai 
idomios tautosakos tomų, ku
rios dabartinėmis sąlygomis nesą 
galimybės išleisti. S. m. sausio 
mėn. I pusėje dalyvavo Tautosa
kos parodoje Vilniuje, kur patei
kė 600 psl. apimties 1200 tautosa
kos kūrinių ir 400 jo užrašytų 
dainų melodijų. 'Laimėjo I laips
nio diplomą ir medalį. Nežiū
rint to, dabartinės valdžios pripa
žinimo nesusilaukė. Gyvena skur
džiai iš labai menkos pensijėlės

Actą Baltico-Slavica XI tomas
1977 m. Lenkų mokslo akade

mijos Slavistikos institutas Varšu
voje išleido vienuoliktąjį minėto 
leidinio tomą. To leidinio paskir
tis aplanke yra aptarta lenkų, ru
sų, anglų, gudų, lietuvių ir lat
vių kalbomis. Lietuviškas apta
rimas skamba šitaip: "Metraštis 
skirtas slavų — baltų istorijos, 
kalbotyros ir materialinės kultū
ros santykiams tyrinėti. Actą Bal- 
tico — Slavica yra Lenkijos 
Mokslų akademijos Slavistikos 
instituto leidinys, skirtas praeities 
ir dabarties politiniams, visuome
niniams bei kultūriniams san
tykiams tarp baltų (senųjų prū
sų, lietuvių ir latvių) ir slavų 
tautų (lenkų, gudų ir rusų) ty
rinėti. Redakcija, skelbdama ana
litinio ir sintetinio pobūdžio ty
rinėjimus, siekia išryškinti praei
tyje buvusias slavų — baltų, o 
vėliau lenkų — gudų — lietu
vių ir rusų — latvių bendravi
mo tradicijas, o taip pat, keičian
tis darbo patyrimu, diskusijomis 
ir dalykine kritika, registruoja 
šių tautų pasiekimus humanita
rinių mokslų srityje”.

Tas metraštis buvo pradėtas 
leisti 1964 m. Balstogės mokslų 
draugijos. Nuo 9-to tomo (1976 
m.) jo leidimą perėmė Lenkijos 
mokslų akademija. Vyr. redakto
riumi yra lenkų kalbininkas prof. 
Jan Safarewicz. Redakcinio komi
teto sąraše (greta prof. Knut- 
Olof iš Lundo, vieno gudo ir ke
turiolikos lenkų mokslininkų) 
yra įrašytas ir Vytautas Mažiu
lis iš Vilniaus. Iš mūsų labiau ži
nomų lenkų mokslininkų tame 
komitete yra prof. dr. Tadeusz 
Dzieržykray — Rogalski, “Rocz-

HIGHEST RESERVES
4071 ABCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
TEL: LA 3-8248

(WE8T OF CAUFOBNIA. AVĖ.)

Sukaktuvininkas tautosakos rinkėjas Jurgis Dovydaitis užrašinėja tautosaką 
Dailidžių kaime, Dieveniškių apylinkėje, Vilniaus krašte. Kalbasi su vie
tos gyventoju Tomu Videika. (Iš Br. Kviklio archyvo)

ir dirba kaip ipadienis darbinin
kas turtingesniųjų asmenų so
duose.

“Kirvio metus” atšventęs, di
džiausias lietuvių tautosakos rin
kėjas nesusilaukė jo užpelnyto 
valdžios pripažinimo, jam nebuvo 
suteiktas plačiai praktikuojamas 
“nusipelniusio kultūros veikė
jo” ar panašus vardas; neleidžia
mi ir jo surinktos tautosakos da- 

nik Bialostocki” tomų vyr. re
daktorius, Lenkijos Antropologų 
sąjungos pirmininkas prof. Hen- 
ryk Lowmianski, istorikas.

Ir šis tomas, kaip paprastai, su
skirstytas į 4 dalis: I. Studijos, II. 
Diskusijos, III. Medžiaga ir IV. 
Recenzijos. Tiesiogiai lietuviškus 
reikalus liečia keli rašiniai. Pvz. 
Jerzy Wisniewski, iš Krokuvos, 
“Rytų Balstogijos kolonizacija — 
genezė, raida, diferenciacija ir 
etniniai pasikeitimai (7-81 psl.)”. 
Žemėse tarp Vyslos ir Nemuno 
nuo Neolito laikų kryžiavosi ir 
varžėsi įvairios kultūros. Su laiku 
ten šaknis įleido, be lenkų bei 
mozūrų, iš pietų atėję ukrainie
čiai, iš šiaurės rytų gudai, o iš 
šiaurės lietuviai, jotvingiai. Nuo 
Jogailos laikų visos žemės, dabar 
įeinančios į Balstogės vaivadiją, 
priklausė Lietuvai. Toliau seka 
Andrzej Rachuba “Povilo Sapie
gos laikysena Švedijos ir Jono Ka
zimiero atžvilgiu IX. 1655 — II. 
1656) — apie didikų elgesį “tva
no” metu”. Tai -nebuvo nei silp
nas karo vadas, nei karštas pat
riotas. Tai buvo, greičiau, didikas, 
visomis išgalėmis siekęs užimti 
vadovaujančią vietą Lietuvos D. 
Kunigaikštijoje. Švedų karaliaus 
Karolio X Gustavo padėčiai stip
rėjant, linko prie jo, bet gavęs iš 
karaliaus Jono Kazimiero Vil
niaus vaivados ir Lietuvos het- 
mono vietas, aktyviai įsijungė į 
Jono Kazimiero šalininkų eiles, 
nors nesugebėjo grumtis su Bo
guslavu Radvila.

Toliau eina 6 studijos kalbi
niais klausimais. Jų tarpe E. Ge- 
niušienės, iš Vilniaus, “Tranzity
viniai refleksiniai veiksmažodžiai

6%*
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lykai, sukaktis neminima spaudo
je...

Tačiau lietuvių tautos J. Dovy
daitis nėra ir niekada nebus pa
mirštas. Sukakties proga, kad ir 
kiek pavėluotai, prisimename jį 
ir mes, lietuviškoji išeivija. Svei
kiname ir dėkojame už didžiu
lius darbus, kuriuos jis yra mū
sų tautai atlikęs. (bk) 

lietuvių kalboje”, 193-209 psl.
Diskusijų skyriuje yra: J. Po- 

wierski, iš Gdansko, “Kritika 
koncepcijos, kad, esą, Prūsų poli
tinės raidos pavėlavimo priežasti
mi buvo išorinė ekspansija” (277 
— 307 psl.). Jan Jurkiewicz, iš 
Poznanės, “Keletas kritiškų pa
stabų apie lietuvių tautinį sąjū
dį lenkų politinėje galvosenoje 
1883 — 1914 metais” (309 —315 
psl.). Kazimierz Ašcik, iš Lodzės, 
“Apie Ostikų (Astikų) šeimos 
kilmę — legendos ir tikrovė” 
(317-329) psl.). “Medžiagų” sky
riuje pateikta “Actą Baltico-Sla- 
vica” I - X tomų .rašinių biblio
grafija. ■ • J-v

Recenzijų skyriuje aptariamos 
5 knygos, daugiau ar mažiau lie
čiančios Lietuvą, lietuvių kalbą. 
Kitos kelios liečia latvių, prūsų 
kalbas. Prof. Knut-Olof Falk

Nuomonės ir pastabos

Bolševikmečių skaičius ir 
Klaipėdos klausimas

Buvo parašytas straipsnis apie 
bolševikmečių skaičių (Draugo 
kult, pried., I977.XI.26). V. Vai
tiekūnas, atsiliepdamas į tą 
straipsnį (ten pat, 1977.XII.10), 
tvirtina, kad tanptautinės teisės 
atžvilgiu pirmoji bolševikų oku
pacija (1918-1919) tebuvo tik 
įvykis “pačios Rusijos imperijos 
viduje, nes Lietuva dar formaliai 
tebebuvo laikoma Rusijos dali- 
mi .

Negalima su tuo sutikti. Ir 
štai kodėl. Jei Vasario 16 d. ak
tas dar nebuvo tarptautinės tei
sės aktu, tai pačios Sovietų Ru
sijos 1918.XII.22 dekretas turėtų 
būti pripažintas tarptautiniu, 
nes tą dieną Sovietų Rusijos Liau
dies komisarų taryba Lenino pa
sirašytu dekretu pripažino Lietu
vos respubliką ir jos laikinąją 
vyriausybę. Tiesa, su V. Kapsuku 
priešakyje vyriausybė buvo bol
ševikinė, bet tas dokumentas pri
pažino Lietuvos atsiskyrimą. Jei 
dar ir šia pripažinimo teise kas 
nors suabejotų, tai 1918.IIL3 
Brastos sutarties faktu nebetenka 
suabejoti dėl to dokumento tu
rėjimo tarptautinės reikšmės. To
je Rusijos ir Vokietijos sutartyje 
Rusija atsižadėjo Estijos, Latvi
jos, Lietuvos, Suomijos ir Ukrai
nos. Taigi Brastos sutartis Lietu
vą atskyrė nuo Rusijos, todėl Lie
tuva po Brastos sutarties nebe
buvo formaliai laikoma Rupijos 
dalimi.

Tiesa, čia nebuvo V. Vaitiekū
no reikalaujamos Rusijos — Lie
tuvos pasirašytos sutarties, ta
čiau, taip galvojant, čia padaro-

Lietuviai tarptautinėje 
civilizaciją 

konferencijoje
Intemational Society for the 

Comparative Study of Civiliza- 
tions septintoji metinė konferen
cija įvyks Wiscansino universit- 
te, Miiwaukee Union balandžio 
mėn. 13-16 d. Suvažiuos ir pa
skaitas skaitys daugelio Ameri
kos universitetų profesoriai, bus 
svečių ir iš Europos universitetų. 
Suvažiavimo darbotvarkėje ma
tome ir mums gerai pažįstamų 

lietuviškųjų pavardžių. Balandžio 
14 d. nuo lval. 30 min. iki 3 vai. 
45 min. popiet vykstančiame 
"Creative Workshop I”, svarstant 
temą “Savages”, pirmininkaus 
Algis Mickūnas (Ohio universite
tas), dalyvaus ir Alfon
sas Lingis (Pennsylvanijos 
universitetas). Tą pačią dieną 
nuo 8 vai. iki 10 vai. vak. “Cre
ative Workshop II”, skaitant 
Hayden V. White paskaitą "Ar- 
eheology of Knowledge and 
Cross — Cultural Translation”, 
pirmininkaus Vytautas Kavolis, 
šiuo metu prezidentaujantis vi
sai suvažiavimą sušaukusiai, pra
džioje minėtai draugijai. Sešta-

papildo “Actą Baltico — Slavica 
X tome paskelbtus savo rašinius 
apie (Sūduvos) ežerus.

Iš 22 rašinių, tilpusių šiame 
tome, 14 liečia lituanistiką. Jie 
užima 307 psl. (visas tomas — 
399 psl.). Panaši proporcija ran
dama ir ankstyvesniuose tomuose: 
tai matyti iš jau minėtos (331 — 
354 psl.) I — X t. rašinių biblio
grafijos. Neabejotina, kad “Actą 
Baltico-Slavica” lituanistinėms 
studijoms teikia daug naujos ir 
vertingos medžiagos.

J. Damauskas

me blogą patarnavimą Klaipėdos 
klausimui. Juk Klaipėdos kraštą 
iš Vokietijos išskyrė Versalio su
tarties dalyviai, Vokietijai neda
lyvaujant. Su Vokietija nepada
rius sutarties, lietuviai užėmė tą 
kraštą. Pagal pirmojo bolševik
mečio aiškinimo dvasią, lietuviai 
įsibrovė į svetimą kraštą. Ne
manau, kad V. Vaitiekūnas bū
tų norėjęs nuvesti skaitytoją į ši
tokį klausimo pastatymą.

Tarp Brastos ir Versalio sutar
čių yra didelis panašumas, tie
siog tapatybė. Brastoje vokiečiai 
(kad ir savo naudai) Rusiją pri
vertė atsižadėti Lietuvos ir kitų 
kraštų. Versalyje laimėtojai pri
vertė Vokietiją atsižadėti Klai
pėdos krašto Lietuvos naudai.

Sutinku, kad “visus tris bolše- 
vikmečius statyti vienoj plotmėj” 
nėra tikslu, nes jie ir trukmės lai
ku ir padarytos žalos dydžiu lie
tuvių tautai skiriasi. Tačiau tai 
nekeičia jų pavadinimų. Faktas 
lieka faktu, kad 1918-1919 m. 
Lietuvą buvo užplūdę bolševi
kai. Ir pats V. Vaitiekūnas pri
pažįsta: “Kas skaičiuoja tik pa
čius bolševikmečio buvimo fak
tus, tam bus aiškūs trys bolše- 
vikmečiai: 1918 -19, 1940 ir nuo 
1944”. Mums svarbūs yra realūs 
faktai. Jei buvo įvykis, mes ne
galime sakyti, kad jo nebuvo, 
gal kas nors bandys išaiškinti, 
kad pagal tarptautinę teisę ne
buvo bolševikmečio ir 1940- 
-1941? Gal ir nuo 1944 nėra bol
ševikmečio?

Vincentas Li Ulevičius 

dienį —balandžio 15 d. nuo, 1 
vai. 30 min. iki 3 vai. 30 min. 
popiet vystančiam kolokviumui 
tema, “Semiological Approaches 
to the Study of Civilizations va
dovaus Rimvydas Šilbajoris 
(Ohio universitetas), šiame ko
lokviume kalbės ir Tomas Venc
lova (UCLA) tema “On the Mo- 
del of Time in 'East European 
Cultures”. O kolokviumui, tą pa
čią dieną vykstančiam nuo 4 vai. 
iki 6 vai. vak. ir svarstančiam 
temą “Comparative Study of 
Forms of Spirituality”, vadovau
ja Algis Mickūnas (Ohio univer
sitetas). Sekmadienio — balan
džio 16 d. plenumo posėdyje 9 
vai. priešpiet bus prezidentinė 
Vytauto Kavolio kalba, tema 
“Civilization Analysis as the 
Common Ground”.

Suvažiavimu besidomintieji ir 
norintieji jin vykti daugiau in
formacijų gali gauti, kreipdamie
si šiuo adresu: The University of 
Wisconsin - Milwaukee, Depart- 
ment of Geography, P.O. Box 
413, Milwaukee, Wisconsin 
53201. Nakvynės reikalu gali 
skambinti telefonu: (414) 963— 
4068.

Audriaus Plioplio 
darbai 

Washington, D. C. 
galerijoje

M. K. Čiurlionio temomis 
“Draugo” kultūriniam priede ra
šiusio dr. Audriaus Plioplio dai
lės darbų paroda sostinės galeri
joje "Washington Project for the 
Arts”, 1227 G Str., N.W., Wa- 
shington, D.C., atidaroma ba
landžio 4 d. Paroda galerijoje 
vyks iki balandžio 29 d. Ji užims 
tris didelius galerijos kambarius.

Japoniškų haikų 
patikslinimas

“Draugo” kult, priedo Nr. 65 
(11) kovo 18 d. atspausdintuose 
Japonių haiku yra klaidų, ku
rias čia atitaisome. Haiku nr. 
12 ir 13 autorius — Basko, hai
ku nr. 14 ir 15 autorius ,— Jo
bo, haiku nr. 23 autorius ne 
ne Sheibi, bet Seibi.

Yra ir pora stambesnių ko
rektūros klaidų, kurias taip pat 
patiksliname: haiku nr. 6 at
spausdinta “Paėmiau mėnulį", 
o turi būti “Pasėmiau mėnulį”; 

ŠIOS PLOKŠTELES DAUGELIUI
DAR NEŽINOMOS

įdainavo A. Dvarionas. 8oHų muzikos rinkinys XXV
■ ------ •i^^s nr. - -ir * - mįdainavo Birute 1 amoaunMM Baldų rinkinys “Svajonių sūkurys"

1 Septintame rojuje — anglų valsas 7. Jaunystes meile — tangc,
2. Mūsų susitikimas — tango 8. Ta naktis — anglų valsas
4. Nuostabus berniukas — Cho Cho 10. Kengūrų samba — samba
5. Klajojančios rožes — lėtas fokstrotasll. Sudie — anglų valsas
6 Ilgesys — tango IX Gal būt, gal bOt — bolero

(dainavo A. Bataolauskas Šokių muzflne rinkinys XXVI
1. Kur lankos žaliuoja — tango 7. žibuokles — vaisas
X Amour-Beguine 8. Balti žiedai — manta
3. Laukiu, sugrįžk — valsas 9. Svajone — tango
S. Sutemų daina — tango B. Nakties serenada — tango
4. Liūdna — tango 10. Aldona — tango
B. Maryte mėlynakė — fokstrotai 11. Kodėl neatėjai — fokstrotas
6. Tik tau, Rlo Rita — fokstrotai IX Ei tu, maigyte — fokstrotas

įdainavo BtruM TamoMtaianS. “O Ramunėlė, pasakyk“, kokių muzika
1. Grenada — Isp. fantazija 7. Senam sode — tango
2. Pavasaris už lango — tango 8. Niekad sekmadienį — cha ch*
3. Su tavim kartu — cha cha 8 Jauna kai buvau — beguinr

4. O Ramunėlė, pasakyk — valsai 10. Šią nakt — cha cha
1 Tavo akys — rumba 11. Pavydas — tango
6. žavingos naktys — fokstrotas IX Kaip ir aš — rock

UetnvMkų dainų ir operų rinkinys VD
1. Faustas 1. Mano gimtine

{dainavo V. Grigaitiene įdainavo A. Kutkauskas
X Cavalleria Rusticana X Užginta daina

{dainavo V. Grigaitiene įdainavo A Kutkauskas
3. Kai mes augom du broliukai S. Prapuoliau, motule

.Jaudies daina Idiinavo K. Petrauskas
4. Vai nekukuok 4. Du broliukai kunigai

Liaudies daina įdainavo K. Petrauskas
Įdainavo S. Graužinis 5. Sudiev, kary

5. Gražinos arija įdainavo K. Orantas
8. Gražinos arijos tąsa 8. Ispaniška meile

įdainavo K- Saulevičiūte įdainavo K. Orantai

visca uos plokšteles kainuoja uz po eo-uu. užimamo*

D R A U G A S
<545 W. 63rd SI Chicago, III. 60629

• Užšakant pridėti 50 c. už kiekvieną plokštelę persiuntimui, niinois 
gyventojai moka 5% mokesčių. Užsakymui j Kanadą reikia pridėti po
$1.50 pašto išlaktoms.

haiku nr. 19 atspausdinta “Pa
krantės alyva”, o turi būti “Pa
krantės slyva”.

GINTARO PAPUOŠALU 
PARODA

Norberto Lingertaičio gintaro 
papuošalų paroda 'Jaunimo cent
re, Chicagoje, vyksta nuo kovo 31 
d. iki balandžio 2 d. Parodą ren
gia Akademinis skautų sąjūdis.

'• Joseph Ehret, VOM ADAM 
DER EUROPAEER. Basei 1978. 
Tai Šveicarijoje gyvenančio prof. 
Juozo Ereto klasikinės brošiūros 
apie lietuvius ir aplamai baltus 
jau ketvirtoji laida. Leidinys vo
kiečių kalba, 48 psl. Autorius 
čia ryškiai atskleidžia lietuvių 
tautos istorinį kelią, kultūrinę 
raidą ir šiandieninę situaciją. Vi
sa tai įdomiai jungiama su kitų 
baltų tautų ir jų kaimynų liki
mu bei tarpusavio santykių kon
tekstu.

HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiinini
Banaičio

JŪRATE IR KASTYTIS
3 velkamų opera

Dainuoja Chicagos Lietuvių Operos 
choras, Dana Stankaitytė, Marga
rita Momkienė, Aldona Stempužie
nė, Stasys Baras. Groja simfoni
nis orkestras. Diriguoja Aleksand- 
rasKučiūnas.
Puiki dovana. Albumas, 3 plokš
telės. Kaina su persiuntimu $15.55 
ras Ku&iūnas.

Užsakymus siųsti: DRAUGAS 
4545 Wert 68rd St, Chicago, I1L 
60628 
iiiiiiiiiiiiiuiliiiiiiiiiiiiliiiiiiilllilllllliilii

TIK K4 IŠĖJO Iš SPAUDOS
1.1. Kraševskio

VITOLIO RAUDA,
kurią “AUSROS” laikų veikėjai 
vadino lietuvių epu ir lygino HO
MERO ILIJADAI. Vaizduoja lietu
vių tautos priešistorinį gyvenimą. 
Iš lenkų kalbos vertė Povilas Gau
dys. Knygą puošia 50 medžio raiži
nių dali. V. Smakausko atlikti 19 
amž. pradžioje. 286 pusi. Kaina su 
persiuntimu $6.30.

Užsakymus siųsti:

Chicago, UI. 60629

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.,
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>4.00

$0.50

$1.90

too****<
• AIDAI, 1978 m. vasario 

mėn. Nr. 2. Mėnesinis kultūros 
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas 
Girnius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass., 02122. Literatūros, apžval
gų ir techninis redaktorius —dr. 
Leonardas Andriekus, O.F.M. 
Franciscan Monastery, Kenne- 
bunkport, Maine 04046. Admi
nistruoja Benvenutas Ramanaus
kas, O.F.M., 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Žurnalo 
metinė prenumerata — 15 dol.

Visas naujasis žurnalo numeris 
skirtas Antano Maceinos 70 me
tų sukakčiai. Bendruoju žvilgsniu 
l Maceiną primiausia žvelgia pats 
redaktorius Juozas Girnius. Tai 
dalykiškas, bet ir temą tampriai 
sumuojantis straipsnis.Labai gerai, 
kad rašte neapeita ir tai, kas lig 
šiol vaikščiodavo tik iš lūpų i 
ausį, būtent: A. Maceinai pada
ryta ateitininkuose skriauda, bet 
ne pačių ateitininkų. Uždoku- 
mentavęs dabar šitai juodu ant 
balto, redaktorius dar priduria: 
“Visa tai seniai nugrimzdo pra
eitin. Pats laikas išryškino, kas 
ko buvo vertas. Jokie skundimai, 
vetavimai ir puolimai A. Macei
nos nei palaužė, nei nuvertino. 
Jis liko kaip buvęs katalikų vi
suomenei didelis autoritetas — 
pažangios minties, bet neabejoja
mai krikščioniškos dvasios filoso
fas, pirmasis pasaulietis įspūdin
gai pasireiškęs ir teologijoj. Tai 
turi pripažinti ir tie, kuriems lig 
šiolei skauda širdį dėl tariamo
sios katalikų “nevienybės”, fak
tiškai seniai egzilio sąlygomis ne
betekusios praktinės reikšmės. Ir 
jie vertina A. Maceinos raštus, 
rodančius kelią dabarties sūku
riuose”.

Ypač džiugu, kad ir visa kita 
maceininė šio “Aidų” numerio 
medžiaga visokeriopa prasme yra 
gyva ir šiandieninė, ne vien te
mų, bet ir autorių prasme. Ra
šantys yra jau daug jaunesnių 
kartų žmonės, filosofijos profeso
riai ir daktarai, išsimokslinę šio 
pokario dešimtmečiais išeivijoje. 
Štai apie Maceinos filosofijos 
sampratą ir metodą rašo prof. 
dr. Juozas L. Navickas; apie nau
jausią Maceinos knygą "Filosofi
jos kilmė ir prasmė” rašo dr. 
Kęstutis K. Girnius, savo straipsnį 
Čia pavadindamas “Filosofijos 
interpretacija”; o Maceinos reli
gijos filosofiją, žvelgdamas į jo 
veikalą “Religijos filosofija” pa
nagrinėja prof. dr. Kęstutis 
Skrupskelis. šių trijų jaunesnių 
mūsų filosofų čia vedamas gero 
mokslinio lygio pokalbis su jubi
liatu, manome, džiugina patį Ma
ceiną ir visą lietuviškąją šviesuo
menę, aiškiai matant, jog rimto 
filosofinio mąstymo dar nestoko
jame ir nestokosime ateityje.

O Jubiliato dovana poezijos bi
čiuliams yra Maceinos poeto — 
Antano Jasmanto naujas sep
tynių eilėraščių ciklas. Tai be ga-' 
lo šiltas lietuviškųjų, biblinių ir 
savo asmeniškųjų temų sulieji
mas į giliai paprastus, bet meist
riškai išjieškoto žodžio posmus. 
Iliustracijai čia tebūna dvipos- 
mės “Vėlinės”:

Jau naktys šaltos, Viešpatie,
Ir danguje jau virpa tie 
Tavų altorių žiburėliai. 
Šventi šventųjų vėlines, 
Ant mūs kapų pavėlinęs 
Žvakelę pastatyt klajūnei vėlei. 
Ji skundžiasi sušalusi.
O tiek ugnies aukštai Tu lieji! 
Ir dunkso ten kažkur uraluose 
Kapeliai mūsų apsnigtieji.

(Nukelta J 7 pusi.)

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
Š. M. KOVO 15 - BALANDŽIO 15 IMTINAI

Kaip iš Sąrašo matysite, kai kurių knygų kainos sumažintos 50% 
Draugas yra perėmęs visos eilės kitų leidyklų išleistas knygas ir da
bar yra reta proga palankiausiomis sąlygomis praturtinti savo knygyną.

PAPIGINTAS KNYGAS GALIMA PASIIMTI “DRAUGE” ARBA 
UŽSAKYTI PASTŲ, KARTU PRISIUNČIANT IR PINIGUS UŽ 
JAS.

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street Chicago, III. 60629

Knygų išpardavimo proga prašome pirkėjų, už kiekvieną perkamą 
knygą, kuri bus siunčiama paštu, pridėti 25 centus JAV-bėse (35 
už kiekvieną knygą Kanadai) persiuntimo išlaidoms apmokėti.

Illinois gyventojai prašomi pridėti 5% mokesčiams.

TIKYBINIAI RAŠTAI

centus

DĖMESIO
Prašome papigintų knygų są

rašą išsikirpti ir pasilaikyti, nes 

jo dažnai nekartosime.

AUŠROS VARTAI Kun J Prunskis 1949 m. Minkšti 
viršeliai, 40 pusi................................ ..................................

BAŽNYČIA IR PASAULIS, Ant. Maceina. Bažnytinio gy
venimo kaita po II Vatikano Susirinkimo, 157 pusi...

DIDŽIOJI PADĖJĖJA, Dr. A. Maceina, Švč. Mergelės Ma
rijos būties ir veiklos apmąstymas. Išleido prel. Pr. 
M. Juras, Putnam, Conn., 1958 m. 234 psl...................

DIEVAS IR ŽMOGUS. Prel. Dr. F. Bartkus, kan. Dr. P. 
Aleksa, Išleido Prel. K Vasys, Roma, 1953 m. Di 
delio formato, 518 psl........................................................

DORYBES, kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC, 1932 m. 
"Draugo” spauda, 192 psl..................................................

ENCIKLIKA, Popiežiaus Leono XIII, Humanum Genus. 
Apie masonus. Išvertė ir išleido K. A. S. 1959 m.

ESU KELEIVIS, Jonas Paskutinis. Tremtinio religinės 
mintys, 85 psl................................. ..........a......................

FATIMA IR MES, Kun. J. Kuzmlckia. Kieti viršeliai ir 
aplankas, 1955 m., 255 pusi. Pilnai supažindina skai
tytoją su švenč. P. Marijos apsireiškimu Fatimoje.

GIOVANNI PAPINI. Popiečio Celestino VI Laiškai žmonėms. 
Lietuviškos Knygos Klubas, 1925 m., 216 pusi...........

GYVOJI DVASIA, Kun. dr. J. Vaitkevičius. Mąstymai 
kiekvienai metų dienai I tomas. Kieti virš. 464 pusi....

GYVOJI DVASIA, Kun. dr. J. Vaitkevičius, H t Mąs
tymai Gavėnios ir velykiniam laikotarpiams. Kieti 
viršeliai, 543 pusi................................................. ,...............

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, m 
tomas, Velykinis laikotarpis iki Žolinės, kun. dr. J. 
Vaitkevičius, MIC, 622 pusi.................................................

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, IV 
tomas, nuo žolinės iki Advento, kun. dr. J. Vaitke
vičius, MIC, 672 pusi....................................... ....................

IŠGANYMO KELIAS - Filiotėja, Šv. Pranciškaus Salezas. 
Naują laidą paruošė kun dr K. A. Matulaitis, MIC, 

336 psl. .......................................... ••.....................
KĄ MES TIKIME. Kun. P. Celiešius. 196 pusi...............
KELIAS I ALTORIAUS GARBĘ, J. Vaišnora, MIC. Dievo 

Tarno Ark. Jurgio Matulaičio Beatifikacijos bylos ap
žvalga. 32 psl............................................................................

KRIKŠČIONYBE LIETUVOJE. Kun. dr. J. Gutauskas 
104 puslapiai ............................ «.............. ..... -.................

KRISTAUS KANČIA. Pagal Dievo tarnaitės Onos Kotry
nos Emmerich regėjimus, surašyta Klemenso Bren- 
tano, J liet, kalbą vertė J. Talmantas iš 15-to leidi
mo. Stebėtinai aiškiai lr smukmenlšai surašyti 
vienuolės Emmerich apreiškimai 249 pusi..........

KUNIGAS DIEVO IR ŽMOGAUS TARNYBOJE. M. 
Krupavičius. Knyga tinka kunigams vienuoliams lr 
pasauliečiams, norintiems susipažinti su kunigo 
pareigomis ir jo uždaviniais bei pasauliečių parei
gomis kunigo atžvilgiu. L. K. Klubo leidinys 1961, m. 
720 psl. Kaina ................... ..................................................

MANO KELIAS PRIE ALTORIAUS, Prel. Dr. F. Bartkus.
Spaudė “Draugo” spaustuvė, 95 psl.................................

MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE, Vyskupas Vincentas 
Brizgys Knyga skirta gegužės mėnesio pamaldoms. 
L. Knygos Klubo leidinys, 1956 m.. 142 pusi. Viršelis 
ir aplankas Jono Pilipausko ...............................................

MARUOS APSIREIŠKIMAS LIURDE .................................
MARUOS APSIREIŠKIMAS ŠILUVOJE, Juozas Budzei- 

ka, MIC, Marianapolis, 1953 m. 46 pusi.......................
MARUOS SEKIMAS, Tomas Kempietis. Vertė Petras P.

Cinikas, M.LC. “Draugo” leidinys, 1964 m. Kieti virš.
MARUOS ŽODIS FATIMOJE. Marijos apsireiškimų 1917 

m. Fatimoje aprašymas, kan. dr. P. Aleksa, 1951, 
Liet Spaudos Draugija. 128 pusi........................................

MARUOS GARBINIMAS LIETUVOJE. Kun. J. Vaiš
nora, MIC. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 
leidinys, Roma, 1958 m. Didesnio formato, 445 pusi. 
Knyga yra padalinta į 2 dalis. I-je dalyje: Litur
ginis Marijos garbinimas, Bendruomeninis Marijos 
garbinimas ir Liaudies pamaldumas į Mariją. II-oje 
dalyje: Marijos Vardo bažnyčios. Stebuklingieji Ma
rijos paveikslai ir Marijos šventovės Lietuvoje, ku
rių yra paduota net 52 vietovės ..................................

MAČIAU DIEVO TARNĄ. J. Vaišnora. Atsiminimai. Au
toriaus pažintis su Dievo Tarnu Arkiv. Jurgiu Matu

laičių. Tėvų Marijonų leidinys. 1962 m., 31 pusi .... 
MEILES UGNIS. Kun. dr. K. A Matulaitis, MIC. Spaus- 

dė “Draugo” spaustuvė 1961 m. 360 psl. ...................  :
MAŽASIS TOBULYBES KELIAS, R. P. Martin. 146 psl. • 
MISIJONIER1AUS UŽRAŠAI. Kun. W. Atatander, 1921 

190 psl.........................................................................................
MOTINA GAILESTINGOJI. Kun. dr. Juozas Prunskis 

Knygoje yra 31 skyrius, pritaikytas kiekvienai ge
gužės mėnesio dienai Pabaigoje yra Švč. Mergelės 
Marijos Litanija ir kitos reikalingos maldos. Liet 
Knygos Klubo leidinys, 1957 m., 117 pusi.......... ..........

MOTINA IR MOKYTOJA, šv. Tėvas Jonas XXIII En
ciklika (“Mater et Magistrą”), ši enciklika apie so
cialinio klausimo pažangą krikščioniško mokslo švie
soje. L. K. Klubo leidinys 1962 m. 114 pusi...............

PASISEKIMO PASLAPTYS. Dom. J. B. Chautard, O. C. R. 
Knygelė turi dar ir antrą pavadinimą — Melskis ir 

apaštalauk ............................................ .................... ............
PAŽVELKIME j MARUĄ. Prel. Dr. F. Bartkus, Lietuvių 

Saleziečių leidinys, Roma. 1954 m. 260 pusi, Me
tais viršeliais. Kaina ...........................................................

POPIEŽIAUS ENCIKLIKOS. 1949 metais, Lux leidinys. 
632 pusi. Minkštais viršeliais ........................................... •
Kietais viršeliais .................................................................

PRISIKĖLIMO ŽMONES. Religinio turinio apmąstymai 
Kazimieras Barauskas. Lietuviškos Knygos Klubas. 
1974 m., 223 psl................ ......................................................

PSALMYNAS — PSALMIŲ KNYGA, Arkiv. J. Skvirec
kas. 1949 m. Lux leidinys. 224 pusi. Kietais virš ....

SAULES GIESME, Antanas Maceina, šventasis Pran
ciškus Asyžietis kaip krikščioniškojo gyvenimo šauk
lys. Išleido prel Pr. M. Juras. 1954 m. 454 pusi. 
Kietais viršel. ir aplanku Telesf. Valiaus. Laimėjęs 
1052 m. “Aidų” mokslo premija. Kiet. virš...................
Minkštais viršeliais ••••••••••••••••••••••••••••••S•••••••••••••••••••••••••
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SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniais ir privalo
moms šventėms, prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršelis 
dail. T. Valius. 150 p.sl........... • ..........................................

ŠVENTASIS AUGUSTINAS, Giovanni Papini (1966) .... 
SV. TERESE VAIKELIO JĖZAUS, Dr. V. Padolskis,

1927 m. “Draugas”, 112 psl..............................................
ŠVENTOJI VALANDA nakties adoracijai namuose. Pa

ruošė Kun. Mateo Crawley-Boevey. Vertė M. Pu- 
lauskas, MIC............................................................................

TĖVAS PIJUS, Kun Dr. Viktoras Rimšelis, MIC. Ku
nigų Marijonų Seminarijos leidinys, 1955 m., 152 p.

TRISDEŠIMT MEILES ŽODŽIŲ. Vyskupas Vincentas 
Brizgys. Gyvenimo temomis Kristaus dvasioje. Kny
ga turi įžangą ir 30 skyrių. Tinke birželio mėnesiui, 
kuris skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui, bet įdo
mi skaityti ir kitu laiku. Liet. Knygos Klubo leidj- 
nys. 1957 m. 168 psl................................. .............................

VERKIANTI DIEVO MOTINA SIRAKŪZUOSE. Kan 
Dr. O. Musumeci, vertė M. Pulauskas, MIC. 1957 m. 
108 pusi. .............................,.............................................

VYRAI KLYSTKELIUOS. Dr. J. Prunskis. šis veika
las atskleidžia intymius istorinių žmonių vidaus iš
gyvenimus, sielos kovas ir tikrąjį džiaugsmą, suradus 
gyvenimo prasmę ir amžinųjų tiesų žavumą. L. K 
Klubo leidinys 1962 m. 307 pusi................................. • •.. $3.00

VYSK. PRANAS BRAZYS, (1969) ................................... $2.00
KETURI GANYTOJAI, M. Vaitkus. 1960 m., 180 psl. .. $2.00

Mal dakn ygSs

$3.00 $1.50

$1.00 $0.50

$0.25 $0.20

$2.00 $1.00

$1.50 $1.00

$2.00 $.50

$1.00
$0.80
$1.00

Buvo
TIKIU DIEVĄ. Parengė kun. St Yla. 700 psl...................

odos viršeliais ...-..................................••.....................
odos imitacija ... ........................................................
odos im, raudonais kraštais .................................

VIEŠPATIE IŠKLAUSYK Kun. K A Matulaitis. 640 psl. 
paauksuotais kraštais ............... .. ..........................
raudonais kraštais ...................................................

APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS. Parengė Kun. Dr. P. Alek
sa. 253 psl. ................................................... $1.00

MIŠIŲ MALDOS. Lotynų ir Rytų Apeigomis. Paruošė ..
Kun. K Matulaitis. 63 psl................................................... $0.50

DIDŽIOJI SAVAITE. Lietuvių Kunigų Sąjunga. 244 psl. $1.00 
PAMALDŲ VADOVĖLIS ...................................................

SCENOS VEIKALAI

$8.00
$7.00
$6.00

$3.50
$3.00

Dau.

$3.00
$2.50
$2.50

$e.oo
$2.00

$p.5O

$0.35
$0.50

0.15 0.10

Buvo
BAISUSIS BIRŽELIS. J. Naumiestiškis. 3 dramos veikalai: 

‘Baisusis Birželis”, “'Varpinė” lr “šiaurės Pašvaistė”. 
Immaculata Press, 1965 m., 238 psl................................ $3.50

DIAGNOZE- A. Kairys, 3-jų veiksmų komedija, 150 psl. $1.00 
DU BROLIUKAI. A. Kairys. 3-jų veiksmų pasaka. Amer. 

Lietuvių Vaiko Ugdymo Draugija. 1970 m: 78 psl. .. $2.50
CURRICULUM VITAE, by A. Kairys, A Comical tragedy 

in two acte, 87 pages ......................................................' $2.50
“LAISVES MEDIS.“ A. Kairys. 4 veiksmų istorinė drama. 

Nemuno leidinys, 1955 m. 120 psl. .....................................  $1.00
MILŽINO PAUNKSME . Balys Sruoga. Trilogiška istorijos 

kronika. Terros leidinys, 1954 m., 174psl..........................$2.50
PABUDIMAS. A. Škėma. Drama. Terros leidinys, 1965 m., 

65 puslapiai ................................................................... $1.50
ŠILKINIS BATELS. Keturių dalių misterijos scenai,
• Paulius Claudel. Išversta ir išsamiais paaiškinimais 

aprūpinta, Vyt Bagdanavičiaus, 1965 m. rankraščio 
teisėmis, 420 psl.................................................................. $10.00

ŠVIESA IR ELDORADO. Anat. Kairys. 2 scenos veikalai: 
šviesa, kuri užsidegė — 3-jų veiksmų tragedijė’ė ir 
Eldorado — 3-jų veiksmų drama. Terros leid. 1965 m. 
142 puslapiai ............................................. .....................

RADVILA PERKŪNAS. B. Sruoga. Drama, 130 psl. ... 
SIDABRINE DIENA. Anatolijus Kairys. 3-jų veiksmų ope

retė. 1972 m., 155 psl............ ..l...........................................
KARŪNA. A. Kairys, 1974 m., 318 psl....................................
3 KOMEDIJOS. A. Kailis. 1975 m.. 224 pusi. .....................
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$2.50 $2.00

i
. $5.00 $2.50

$8.50 $6.00

[
$1.00 $0.50
$0.15 $0.10

ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA LIETUVIAMS. Išleido 
Terra 1961 m. Kieti viršeliai, 215 pusi.............. »........ ..

DABARTIES SUTEMOSE, Br. Zumeris. Žvilgsnis i da
barties laikotarpį krikščionybės šviesoje, 187 psl.......

DIDYSIS INKVIZITORIUS, A. Maceina. Dievo ir žmogaus 
santykiai pasaulio istorijoje. Išleido ‘*Venta” 1950 m., 
221 puslapiai .............................................. ■ -.............

IDEALAS IR LAIKAS, Juozas Girnius (1966) ................
JAUNAI INTELIGENTEI, apsirengimo, kosmetikos ir 

gražaus elgesio menas. 1954 m.. 104 pusi.
JOBO DRAMA A Maceina. Žmogiškosios būties apmąsty

mas. Išleido “Venta” 1950 m., 240 psl............................
JUOZAS PAUTIENIUS, Ignas Šlapelis, Studija apie me

ną ir Juozo Pautieniaus kūrybą. Lietuvių ir anglų 
kalbomis. Virš 20 J. Pautieniaus pieštų paveikslų. 
Didelio formato. Teksto 87 pusi. L. Knygų Klubo 
leidinys, 1955 m. Kieti drobiniai viršeliai .....................

JUOZAS TUMAS-VAIŽGANTAS, A Merkelis 510 pusi. .. 
KOMUNIZMO PAGRINDAI j Venckus, S. J., “Laiko” 

leidinys, Buenos Airėj Argentinoje, 1954 met., 152 
pusi .. .. . • •..............................................

KOPERNIKAS IR GAULIEJUS, A. M. 32 psl...................
KOVOS METAI DĖL SAVOSIOS SPAUDOS, Redagavo

Kun. Vyt. Bagdana 'ičius, MIC, Petras Jonikas, Juo
zas Švaistas Balčiūnas. Lietuvių Bendruomenės Chi
cagos Apyg. leidinys. Išleista talkininkaujant Liet 
Knygos Klubui. Autoriai: K. J. Avižonis, kun. V. J. 
Bagdanavičius, MIC, prof. V. Biržiška, K. J. Čegins
kas, D. Lipčlūtė Augienė, Dr. J. Matusas, Dr. J. 
Prunskis, J. Sangaila, Vyt. Sirvydas, Dr. V. Sruogie
nė. Viršelis dali. Jono Pilipausko, 1959 m. 367 psl. .. 

KULTŪRINES GELMES PASAKOSE, V. Bagdanavičius.
Tautosakinė ir teologinė studija I d. 262 psl...............

KULTŪRINES GET-MES PASAKOSE, Vyt. Bagdanavičius, 
n knyga 357 pusi................................................................

CHICAGOS LIETUVIŲ METRAŠTIS, "Nemuno”’ leidi
nys. Redagavo A Vilainis Šidlauskas 244 psl...........

LIETUVOS ISTORIJA, V. Daugirdaitė - Sruogienė,
406 pusi...................................................................................

MANO PASAULĖŽIŪRA, kultūrininkų pasisakymų rinki
nys. Redagavo dr. Juozas Prunskis. Aplankas dail. 
Jono Pilipausko. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, 
Chicago, 1958 m. 352 psl.............................................»....

MODERNIOSIOS PAŽANGOS PROBLEMOS, P. Maldy
kla Atspaudas iš L.K. M. Akademijos Metraščio II to
mo 1966, 142 psl., minkšti viršeliai .........................

NEGĘSTANTI SVIESA. Pranas Garšva, MJ.C. Tėvų Ma
rijonų 50 metų veikla Amerikoje. Spaudė Draugo 
spaustuvė, 1964 m. Minkšti viršeliai ........ .’................
Kietais viršeliais ...»..............................................

NEMUNAS, S. Kolupaila, 1950, Chicago, BĮ, su žemė
lapiais, 237 pusi........... .........................................................

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT. R. Skipitis. 
Atsiminimai 1918-1906 m. Lietuvos gyvenimo vaizdai 
ir įvykių aprašymas. Išleido knygų leidykla Tena 
1961 m. 440 pusi. Kieti virš. ...............................................  $5.00

PADANGIŲ KELIAI. Kun. Pr. V ase ris. Turinys: Padan
gių mechanika, planetos lr žvaigždės. Autoriaus Įm
ainys 1962 m. Australijoje. Minkšti viršeliai 74 pusi $1.30

$5.00

$3.00

$5.00

$3.50

$6.00

$3.50

$2.50

$3.50
$4.00

$2450

$2.00

$2.00

$3.00

$2.00

$4 50

$1.50

$1.50

$1.50
$2.00

$1.50

$3.00

$1.0

PANEVĖŽYS. Redagavo Juozas Masilionis ir redakc. ko
misija. Monografija. Išleido Panevėžiečių Klubas, 
minkštais viršeliais .......................................................... $6.50

RAUDONASIS SIAUBAS, Sabik-Vogulov. Vertė A. V., 
išleido 1953 m. "Dobilas”, 103 pusi................................  $1.25

RELIGINIS PRADAS MAIRONIO KŪRYBOJE, Alf. šeš- 
plaukis Atspaudas iš K. M. Akademijos Metraščio 
III t. 133-220 psl...................................................................$2 00

SONUS PALAIDŪNAS, Vysk. Fulton Sheen — išvertė 
Kun. J. Karalius, išleido L. Knygos Klubas, 1952 m. 
174 pusi. ,............................................................................. $2.00

TANNENBERG 15 July 1410 C. R. Jurgėla.104 psl....... $2.00
TRUMPA LIETUVOS ISTORIJA PAVEIKSLUOSE. Išleido 

Vyčių Chicagos Apskrities Valdyba. 1937 m., 24 p...... $1.00
VARDAI IR VEIDAI. Mūsų kultūros istorijoje nuo Mažvy

do ligi Skirecko. Stasys Yla. Lietuviškos Knygos Klu
bas. 1973 m., 345 psl. . .u..................................................... $6.00

VILNIUS LIETUVOS GYVENIME, Dr. A. Šapoka. Su 
iliustracijomis, 96 psl.......................................................... $1.50

ŽMONIJOS LIKIMAS 6 V JONO APREIŠKIMO KNY
GOJE. Kun Vyt. J. Bagdanavičius. L. Knygos Klu
bo leidinys, 1953 m., 406 pusi.................................  $3.50

KRUPAVIČIAUS ATSIMINIMAI. 1972 m., 364 psl. $10.00

GROŽINIAI RAŠTAI
Buvo 

ABRAOMAS IR SŪNUS. A. Baronas. Premijuotas roma
nas. 206 puslapiai ................................................................ $4.50

AGUONOS IR SMĖLIS, Eugenijus Gruodis. Eilėraščiai. 
.Liet. Kygų Klubo leidinys. 1956 m., 70 pusi...............  $1.00

AIDAI IR ŠEŠĖLIAI. V. Kavaliūnas. Premijuotas roma
nas. žmogiškos sielos išgyvenimai. 234 psl. ................ $5.00

ALKANA KELIONE, Kazys Bradnas, 115 psl.,................ $6.00
ALKANA ŽEME, St. Šukytė (1967) .................................. $2.00
AMAZONES DŽIUNGLĖSE. Jose Austaslo Rivera.. Roma

nas. Liet. Knygos Klubas, 1974, 355 psl..............................$6.00
AMŽINI ŠEŠĖLIAI — Literatūriniai reportažai. A. V* 

lainis. Nemuno leidinys, 1953 m. 163 psl.......................
ANNA KARENINA, I ir H tomas, L. N. Tolstojus. Ver

tė Pr. Povilaitis, 1954 m. 440 pusi................................
ANNA KARENINA, UI ir IV tomas. L. N. Tolstojus. 

Vertė Pr Povilaitis. 1954 m. 384 pusi...........................
ANAPILIO PAPĖDĖJE, Karolė Pažėraitė. Romanas. Lie

tuviškos Knygos Klubas, 286 psl.....................................
ANGLŲ NOVELE. Sudarė P. Gaučys. Išl. 1974 m. 459 p. $7.00 

nys, 1954 m. 252 pusi. Kietais viršeliais ............   $3.00
AUKSINE SĖJA, Anatolijus Kairys. Poezija. Nemuno 

leidinys. 1954 m. 84 pusi. Didelio formato ................. $1.00
AUKSO RUDUO, Mykolas Vaitkus. Eilėraščiai, 1950- 

1952. Liet. Knygos Klubo leidinys. 1955 m. 120 pusi. $1.25 
AUKSO ŽĄSIS, Birutė Pūkelevičiūtė. Pasakiška trijų 

veiksmų komedija. Lietuviškos Knygos Klubo leidi
nys 1965, 159 pusi., minkšti viršeliai............................. $2.00

BENAMIAI, Mikelionis. Tremtinio pergyvenimai. "LaJ 
ko” leidinys, 1955 m. Buenos Aires, 215 pusi............... $2.00

BRĖKŠMĖS NAŠTA, Jurgis Gliaudą. Romanas. Lietuviš
kos Knygos Klubas, 384 pusi.................   $6.00

BROLIAI DOMEIKOS. Liudas Dovydėnas. Terros leidi
nys, Chicago, 1952 m. 260 pusi..................................... $2.50

DAILININKO ŽMONA, Juozas Tininis. Romanas. Lietu
viškos Knygos Klubas. 218 psl.......................................... $5.00

DIALOGAS SU LIETUVIAIS, Br. Raila, 560 pusi. _____  $7.00
DEBESYS PLAUKIA PAŽEMIU, novelių romanas. A. 

Baronas. 1952 m. Chicago. III., 260 pusi....................... $1.25
DRAMBLIO KOJOS, P. Babickas. Mes paaukojame Tė

vynei savo kojas, kad tik nelenktų niekam Lietu
va galvos. Tinka paskaityti visokiomis progomis. 
120 pusi. ............................................... .................

DETALĖS, Aid. Baužinskaitė (1968) ...................................
GELEŽINIAI ŽIEDAI, Antanas Venys. Eilėraščių rin

kinys. Nemuno leidinys. 1955 m. 64 pusi...................
GĘSTANTI SAULE, Jurgis Gliaudą. Metmenys. Lietuvių 

Knygų Klubo leidinys, 1954 m. 218 pusi.................... $2.00
GIMDYTOJA, FYancois Mauriac, Prancūzų Akad. narys 

Nobelio premijos laureatas. Vertė A. Vaičiulaitis. 
Terros leidinys, 133 pusi.................................... »............... »

GINTARO TAKAIS. J. Narūnė. Lietuvos vaizdai eilėraš
čiuose. Knygoje daug iliustracijų bei Lietuvos vaiz
dų. 64 puBl. ........................ t....................................

GRUODAS, Antanas Jasmantas, 94 psl..................................
GYVENIMAS YRA DAILUS. Vytautas Volertas. Auto

rius piešdamas margą didmiesčio gyvenimą, ryš
kiais brūkšniais parodo jo tikrovę su visomis gero
mis ir blogomis savybėmis. Lietuviškos Knygos Klu
bo leidinys 1964 m. Minkšti viršeliai, 242 pal............... $2.50

GYVENIMO VINGIAIS I, Dr. P. Kalvaitytė - Karvelienė. 
Autobiografiniai atsiminimai. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas, 1963 m. Minkšti virš. 360 pusi....... $3.50

GYVENIMO VINGIAIS, dr. P. Kalvaitytė ■ Karvelienė.
Autobiografiniai atsiminimai, II d., 207 psl.................. $2.50

GRUODAS, Ant. Jasmantas (Maceina) (1965) ................. $3.00
viškos Knygos Klubas. 233 psl.......................................... $4.50

IŠDŽIŪVUSI LANKA. Aloyzas Baronas ... .......................
{LŪŽĘ TILTAI. Pranas Naujokaitis. Romanas. “Nidos", 

klubo liedinys, 1961 m- Minkšti viršeliai, 194 psl........ $2.50
KAIMIEČIAI — Ruduo, W. S. Reymont. Vertė F. Ne- 

veravičius I-maą tomas. Išleido “Nemunas”. 352 
pal.................................................................................................. $3.00

KAIMIEČIAI — Žiema, W. S. Reymont. Vertė F. Neve- 
ravičius, II tomas, 383 pusi. Išleido “Nemunas” .... $3.00 

KAIMIEČIAI — Pavasaris. IH tomas. Vertė Neveravi- 
čius. 392 pusi. Išleido “Nemunas” .................................. $3.50

KAIMIEČIAI — Vasara, IV tomas. Vertė F. NeveravU
čius. 392 pusi. Išleido “Nemunas" .................................. $3.50

KARALIAI IR BULVES. Liudas Dovydėnas. Stilizuotos 
pasakos. Liet Knygos Klubas. 1973 m., 211 psl........... $4.50

KIAUROS RIEŠKUČIOS, A. Musteikis. Romanas. 250 psl. $4.50 
nas. 234 pusL ........................................... <............... $5.00

KELIONĖ, A. Tyruolis, 128 pal............................................... $1.25
KAROLIAI, Guy De Maupassant. Novelės, 278 pusi. N $2.50 
KATRYNA. Sally Salminen. Romanas. Iš originalo ver

tė M. Mikaliūnas. Terros leidinys 1962 m. Kieti virš.
271 pusk .................... •■■■■................................. $5.00

KON-TIKI, Thor Heyerdel. Iš norvegų kalbos vertė Sta
sys Vainoras. Terros leidinys, 1954 m. 416 pusi.......... $3.75

LAIŠKAI DIEVUI, Dang. Sadūnaitė (1970) ..................... $2.00
LIEPSNOS IR APMAUDO ĄSOČIAI, Jurgis Gliaudą. Pre

mijuotas romanas. Lietuviškos Knygos Klubas, 273 
psL ......................................................................................  $4.00

LAIPTAI Į TOLUMAS. Liudas Zeikuz. Romanas, 1954
tn. 242 pusi............................................................................'. $2.50

LIETUVIŠKOS PASAKOS, Dr. J. Balys, 307 psl. Išl. 1976 $2.50 
LIETUVIŲ APYSAKOS, Hermanu Suderman, išvertė V.

Volertas, 132 psl..................................................................... $3.00
LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA. Redagavo 

Bernardas Brazdžionis. I dalis, 49 autorių kūriniai.
Liet. Knygos Klubo leidinys. 607 pusi. 1957. m........... $7.00

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA, H dalis.
Nepriklausomos Lietuvos ir išeivijos autorių kūriniai. 
Lietuv. Knygos Klubo leid, 1965, 700 p., kieti virš. .. $10.00 

LIETUVIŲ POEZIJOS ANTOLOGIJA, sudarė J. Aistis 
ir A. Vaičiulaitis, liaudies dainos, virš 150 poetų kū
rinių. 110 paveikslų, gražūs kieti audeklo viršeliai, 
1952 m. Liet. Knygos Klubas. Chicago, UI. 832 pusi. $6.00 

(Tęsinys 7-me puslapyje)

$1.00 
$1.00

$0.25

$7.00

M.

$2.00

$4.00

$3.75

$5.00

$3.00
$2.00

$1.00

$1.75

$1.80 
$3.00

$1.00 
$4.00

$0.50

$2.00 
$5.00 

$1.00

$2.00

$1.00

$3.00

$2.80

$2.00 
$5.00 
$2.00

$0.50

$0.50

$1.00

$1.00

$2.00

$1.90

$2.00
$4.00

$1.00
.iliu

$2.00
$1.00

$0.50

$i.oo:

$125

$1.25
$2.00

*
.'•t n

$1.00

$1.50

$1.50
$2.00
$2.00 

$450 $100

$1.50

$1.50

$1450

$1.50

$1.50

$2.00 
$2.00 
$3.75
$0.95 
$1.90

$3.00

$2450
$1.00

$3.00



*• -
-ieštadienis, 1978 m. balandžio mėn. 1 d. DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Sir. 76 (13) — psl. 7

==•> Nauji leidiniai
Or •

(Atkelta iš 6 pusi.)

Žurnalo numeris užbaigiamas 
Pauliaus Rabikausko straipsniu 
"Filosofija Lietuvoje XVI - XVII 
Amžiais”. Tai recenzija Lietuvoje 
'išleistos R. Plečkaičio studijos 
“Feodalizmo laikotarpio filosofi
ja Lietuvoje. Filosofija Lietuvos 
mokyklose XVI-XVIII amžiais”. 
Rabikausko raštas neliečia jokia 
prasme Maceinos, bet visu savo 
nfošofiniu pobūdžiu gražiai įtel- 
pa į žurnalo filosofinio numerio 
rėptus.
C ^Numeris iliustruotas įdomio
mis ir įvairiomis Antano Macei
nos gyvenimo nuotraukomis ir 
liaudies meno pavyzdžiais.

• Konstantinas Avižonis, 
RINKTINIAI RASTAI. II tomas. 
Redagavo A. Avižonienė ir R. 
Krasauskas. Išleido Lietuvių ka
talikų mokslo akademija, Piazza 
dėlda Pilotta 4, Roma, Italia, 
Jj)78 metais. Spaustuvės išlaidos 
apmokėtos dr. A. Avižonienės, kai 
kurių jos giminių ir iš dalies Lie
tuvių fondo lėšomis. Leidinys — 
dMelio formato, 568 psl. knyga, 
kąipa — 22 dol., gaunama ir 
“Drauge”.
.„Siame antrame istoriko prof. K. 
Avižonio, mirusio išeivijoje 1969 
iftC'r rinktinių raštų tome sutelk
tos jo mokslinio palikimo trys pla
čios studijos: '1. “Lietuvos Statu
tai”, 2. “Baudžiavų istorija Lietu
voje”, 3. "Ūkio istorijos pagrin
dai” ir 4. Jo sudarytas “Lietuvos 
ištiri jos terminų žodynas”.

„Visos čia minėtos studijos yra 
didžiulis prof. K. Avižonio indė- 
liS^Lietuvos istorijos mokslan. Jų 
prieš savo mirtį autorius išleisti 
nesuspėjo. Šis pomirtinis istori
ko Avižonio raštų antrasis to
mas autoriaus giliu žvilgsniu į ke
liamas problemas ir mokslinio 
metodo grynumu yra vienas iš 
pirmaeilių istorijos veikalų* iš
leistų išeivijoje.

• LITUANUS, Volume 24, 
Number 1, Spring 1978. Lithua
nian Quarterly Joumal of Arts 
and Sciences. Žurnalą anglų kal- 
bW leidžia Lituanus Foundatioh, 
Ine. Praktiškai visą piniginių ir 
administracinių reikalų naštą 
jau daugelis metų neša Jonas 
Kučėnas. Jo pasišventimo ir jo 
darbo aukos dėka Lituanus eina 
metai po metų ne tik neišsikvėp
damas ir nepasendamas, bet net 
jaunėdamas redaktoriais ir ben
dradarbiais. Visa tai liudija, kad 
yra kas žurnalo puslapius pri
rašo. Būtina tik pačios visuo
menės didesnis dėmesys jo leidi
mui prenumerata sau ir kitiems 
bei aukomis. Žurnalo redakcijos 
ir'.administracijos adresas : Litu- 
arttis, 6621 S. Troy, Chicago, III. 
60629. Metinė įprenumerata — 
lftdol.

šis numeris yra redaguotas dr. 
Kęstučio Girniaus. Turinys: Al- 
frėd Erich Senn “Swiss Recogni- 
tion of Lithuania, August 1921”; 
Kęstutis Girnius “Morai Philoso- 
phy in Contemporary Lithua
nia”; Mirga Girnius “Some Prob- 
lėms in Contemporary Lithua
nian Epistemology”; Algis Mie
linas “Two Philosophers of Lit- 
buanian Origins —Emanuel Le- 
vinas and Alphonso Lingis”; An
tanas Škėma “Steps and Stairs” 
(Short Story); “Samizdat Docu- 
ųjęnt on Suslov’s Role in Lithu
ania”.

“ < VYTUS, 1978 m. kovo Nr. 3. 
Lietuvos Vyčių mėnesinis žur
nalas. Redaguoja Loretta I. Stu- 
kaa, 1467 Force Drive, Moun- 
tainside, N. J. 07092. Administ
racijos adresas: Vytis, 2524 W. 
45 St., Chicago, IL 60632. Me
tinė prenumerata — 8 dol.

Puslapiuose pirmauja velyki
nės ir šv. Kazimiero temos. Pla
ti Vyčių veiklos kronika paįvai
rinta nuotraukomis.

— ...........- ' '■ ■

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
GROŽINIAI RAŠTAI

(Tęsinys iš 6-to puslapio)

LIETUVIŲ POEZIJA IŠEIVIJOJE, antologija (1971 
m.) Redegavo K. Bradūnas ............  $:

LIKIMO ŽAISMAS, Henrikas Lukaševičius. Romanas.
L. Knygos Klubo leidinys. 1953 m. 232 pusi................

LUKŠIUJAI, Antanas Giedrius. Tai autoriaus gimto
jo kaimo istorija. Čia sunku atskirti, kur baigia
si realybė ir prasideda pasaka. 231 psl................

LŪŽIAI. Jeronimas Ignatonis. Romanas. Autorius prieš 
skaitytojo akis pastato naują žmogų, praėjusio karo 
išdavų išmestą už įprastosios ribos ir nejaukiai išgy
venantį dvasinį lūžį. Išleido Lietuv. Knygos Klubas 
1963 m. Minkšti viršeliai, 301 pusi..............................

LYRIKOS KRAITIS, Juozas Mikuckis,. Terros leidinys. 
1954 m. 180 pusi. ....»......................................................

MARIJOS ŽEME, lietuvių poetų Marijos eilių vainikas. 
Paruošė A. Tyruolis 23 autorių rinkinį apie Mariją. 
Saleziečių leidinys. Kieti spalvoti viršeliai, 63 pusi. 
1959 m..........................................................................................

MARTYNAS FIERRO, autorius Jose Hernandez, išvertė 
Antanas Vilutis. Ši populiari didžiojo argentiniečio 
epiko poema yra išversta į keletą Europos kalbų. 
Čia tos poemos I dal. ir yra vertimas į lietuvių kal
bą. Atspausta Argentinoje, "Laiko” spaustuvėje, 
1958 m. 82 pusi..........................................................................

MARTYNAS MAŽVYDAS VILNIUJE, J. Kralikauskas 
MEILĖ TRIKAMPY, Renė Rasa, Romane vaizdžiai pie

šiamas surizgęs dviejų šeimų gyvenimas, staigiais 
netikėtumais ir jausmais, tai vėl lygus, kaip upelio 
vanduo, 219 psl........................................................................

MĖLYNA SUKNELE, Bronius Daubaras. Išleido Daino
ra Daunoraite. Londonas. 1954 m. 154 pusi....................

MĖNESIENA. A. Baronas. Romanas. 202 pusi...................
METŲ VINGIAI. Alfonsas Tyruolis. Lyrikos rinktinė.

Liet Knygos Kl. leidinys. Minkšti viri., 176 psl.......
MIGLOTAS RYTAS, apysakos. Vincas Ramonas. Nepa

prastai gražaus stiliaus pasakojimai iš liet, gyveni
mo. Liet. Knygos Klubas, 1960 m. 166 pusi....................

NEMUNO SŪNŪS, romanas. Andrius Valuckas, I to
mas, 280 pusi. 1955 m. ,.................................................

NAUJŲJŲ METŲ ISTORIJA. Birutė Pūkelevlčiūtė. Pre
mijuotas romanas. Liet. .Knygos Kl. 1974 m., 355 p.

NEMUNO SŪNŪS, romanas, Andrius Valuckas, H to
mas, 1956 m. 430 pusi...........................................................

NUSIDĖJĖLĖ, Karolė Pažėraitė, apysaka, n laida, iš
leido Australijos Lietuvis, 1952 m.................................

NUSIKALTIMAS IR BAUSME. F. M. Dostojevskis. Ver
tė J. M. Balčiūnas, šešių dalių romanas su epilogu. 
Išleido Nemunas 1952 m. antrą leidimą. I-mas to
mas 302 pusi......................
H-ras tomas 256 pusi. 
Hl-čias tomas 300 pusi.

TOS DIENOS 36 psl........
'Į'

DĖMESIO
Prašome papigintų knygų są

rašą išsikirpti ir pasilaikyti, nes 
jo dažnai nekartosime.

o,
ORĄ PRO NOBIS. Jurgis Gliaudą. "Draugo” premijuotas 

romanas. 1953 m. L. Knygos Klubo leidinys, 448 p. 
OŠIANČIOS PUSYS, Halina Didžiulytė-MošinskieDė. No

velės. 176 psl.......................................................................... ..
PADANGĖSE, J. Sakalas ir Dasaitis, 125 psl......................
PAGAIRĖ, J. Gliaudą, 270 psl. IšL 1975 m.
PASAGA IR VYŠNIOS, Alb. Baranauskas. Eilėraščiai.

64 psl.....................................-....................... '............  •■•••
PASAKĖČIOS, A. Giedrius. 34 autoriaus ir 3 Krylovo 

pasakėčios. Lietuviškos Kn. Klubo leidinys 1959 m. 
Minkšti viršeliai. 176 pusi....................................................

PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS (HERKUS MAN
TAS), M. Springborn. Romanas iš didžiojo Prūsų 
sukilimo prieš kryžiuočius. Nemuno leidinys. Antras 
leidimas 1953 m., 198 pusi...............................................

PAVASARIS PRIE VARDUVOS, Paulius Jurkus, nove
lės. Liet. Knygos Klubo leidinys 1954 m., 176 pusi.

PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, Išvertė ir sudarė Po
vilas Gaučys. Knygoje randate net 15 Pietų Ameri
kos valstybių rašytojų gražia kalba išverstas nove
les. Argentinos — 4; Bolivijos — 2; Brazilijos — 6; 
Čilės — 7; Ekvadoro, Hondūras ir Guatemalos po 1: 
Kolumbijos, Kubos ir Salvadoro po 2 noveles; Meksi
kos — 4 novelės; Nikaraguog — 3 novelės, Peru — 5 
novelės; Urugvajaus — 7 novelės; ir Venecuelos — 
4 novelės. Viso 50 novelių. Vertėjas supažindina 
skaitytoją su autoriais, kurių yra net 41. Perskaitę 
šią knygą būsite jau gerai susipažinę su Pietų Ame
rikos rašytojais. 1953 m. L. Knygos Klubo leidinys, 
480 puslapiai .................... . ....... . .................................

PIRMASIS RŪPESTIS, J. Jankus. Gražiausių rašytojo 
J. Jankaus novelių rinkinys: Velnio bala, Dubinėlis, 
Pasitikėjimas, Tėviškė, Pirmasis rūpestis, Armoni
kėlė, Žmogus ir šuo, Draugai, Krikštynos, Paminklas, 
Tavo rankos švarios, Pabėgėliai, Žali velniukai ir Pa
saulio dailininkas. Viso 14 novelių. Viršelis ir aplan
kas dail. Viktoro Petravičiaus. Liet. Knygos Klubo 
leidinys, 1951 m. 214 pusi...................................................

PIRMOJI NAKTIS, Luigi Pirandello. Nobelio premijos 
laureatas. Novelės. Terros leidinys. 1954 m. 124 psl.

PLAUK, MANO LAIVELI. Petras Sagatas. Eilėraš 
čiai. 1962 m. Minkšti virš.. Įlipusi .........................

POPIEŽIAUS CELESTINO VI LAIŠKAI ŽMONĖMS. G.
Papini, vertė dr. P, Mačiulis, 216 pusi. Išleido Liet. 
Knygos Klubas, 1953 m.........................................................

PO VASAROS, Vitalija Bogutaitė, 94 psl...............................
PRAGARO VYRESNYSIS, Vytautas Volertas. Premijuo- 
PRINCAS IR ELGETA, Mark Twain. Apysaka, 192 p.

tas romanas. Lietuviškos Knygos Klubas. 273 psl. .. 
PRO VYŠNIŲ SODE, Vl. Šlaitas (1973( .............................

RUDENS SAPNAI, Kotryna Grigaitytė. Draugo premi
juotas poezijos rinkinys. Liet. Knyg. Klubo leidinys
1963 m., 80 pusi............................................................. ........

RYTŲ PASAKOS, Vincas Krėvė. Išleido Terra 1954. 220 
pusi. 1952 m. Išleido Liet. Knygos Klubas .................

SAPNŲ PĖDOMIS, V. Kazokas. Eilėraščiai. Išleido M.
Morkūnas 1953 m. 64 pusi.................................................

SAULES LAIKRODŽIAI. Poezija. Henrikas Nagys, 80 
pusi. 1952 m. Išleido Liet. Knygos Klubas ...........

SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE, P. .Sagatas. Eiliuoti 
kūrinėliai. 95 pusi. ...................................... ..............

SEPTYNI SAULĖS PATEKĖJIMAI, J. Švabaitė (1974) 
SIDABRINES KAMANOS. Kazys Bradūnas. Draugo 

dienraščio poezijos premijuotas eilėraščių rinkinys.
1964 m. Minkšti viršeliai, 94 pusi..................................

ŠEKSPYRO SONETAI, vertė Alf. Tyruolis .....................
ŠERKŠNO SIDABRAS. Mykolas Vaitkus. Poezija. Lietu

viškos knygos klubo leidinys. 1965 m. Minkšti virš., 
86 pusi..........................................................................................

ŠULINYS SODYBOJE, Petronėlė Orintaitė. Lyrika,iliust
racijos M. Šileikio. 1950 m., 96 pusi. .............................

SUŽADĖTINĖ, novelės. J. Tininis. Terros leidinys, 1957 
m., 180 pusi................................................................................

ŠILKO TINKLAI Aloyzas Baronas, novelės (1974) ........
ŠVENTIEJI AKMENYS, Faustas Kirša. Didaktiniai eilė

raščiai. Viršelis dail. T. Valiaus. Išleido prel. Pr.
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ŠVENTADIENIS US MIESTO, Marius Katališkis. Pasako
mai. 356 pusi. Išleido Knygų leidykla Terra 1963 m. 
Kieti viršeliai.............................................................................

TAMSIAUSIA PRIŠ AUŠRĄ. B. Raila. Žurnalistika. 
448 puslapiai ..................................................................

.TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ, P. Kesiūnas. 3-jų dalių 
romanas iš bolševikų okupacijos, išleido autorius, 
Chicagoje, 1953 m., 293 pusi...........................................

TAUTVILĄ Juozas Kralikauskas. Romanas. Lietuviškos 
Knygos Klubas, 1973 m., 205 psl.............. ......................

TĖVYNĖS SARGAS, žurnalas. 1951 — mt., Nr. 1, 1952 
IH t. Nr. 2, 1953 — IV ,t„ Nr. 1.......................................

TILTAI IR TUNELIAI, jaunųjų išeivijos poetų antol. 
(1969) .................................................................................

TOMAS NIPERNADIS. August Gailit, vertė H. K„ Ter
ros leidinys, 1952 m. 315 pusi...........................................

TREJOS DEVYNERIOS, Dr. S. Aliūnas. Eilėraščiai. Hu
moristine forma kalbama apie mūsų kasdieninius rū
pesčius ir negeroves. Spausdino “Draugo’ spaustu
vė 1961 m., 64 pusi.................................................................

TRYS ŽODŽIAI arba GYVENIMO MAGIJA. Juozas 
švaistas, Chicago, 1958 m., 178 pusi.............................

UPE TEKA VINGIAIS, Vytautas Volertas. Romanas. 
Liet. Knygos klubo leidinys, 1963. Minkšti viršeliai. 
332 pusi........................................................................................

UPE Į RYTUS, UPE Į ŠIAURĘ. Kazys Almenas. Roma
nas. Lietuviškos knygos klubo leidinys, 1964 m. 
H tomas. 325 psl. Minkšti virš.......................................... :

UŽKANDIS, Jurgis Jankus, novelės (1973) ..........................
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, A. Gervydas, 1950, "Draugo" 

spauda, 219 pusi...................................................................
VAIŠVILKAS, Juozas Kralikauskas. Romanas. Lietuviš

kos Knygos Klubas. 234 psl..............................................
VAKARAS SARGO NAMELY, A. Vaičiulaitis. Pasako

jimai. apsakymai .............................................................
VALENTINA, A. Vaičiulaitis. Romanas. 142 pusi............
VARDAI VANDENIMS IR DIENOMS, Jurgis Blekaitis.

Eilėraščiai. Terros leidinys 1954 m................................
VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Pranas Povilaitis 

Antrasis leidimas. I tomas, 1956 m., 382 pusi...........
kas. Antras leidimas. IV tomas, 1957 m. 350 psl.......

VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Pranas Povilaitis 
Antrasis leidimas, m tomas, 1957 m., 316 psl...........

VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Vikt. Kamantauskas. 
Antras leidisas. H tomas. 1957. 216 pusi. .................... .■

VARGDIENIAI. Victor Hugo, vert: Vikt. Kamantaus
kas. Antras leidimas. IV tomas, 1957 m., 350 psl......

VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Pranas Povilaitis 
Antrasis leidimas. V tomas, 1957 m., 382 psl.............

VASAROS MEDŽIUOSE, Dang. Sadūnaitė (1961) ........
VEIDU PRIE ŽEMES. Kotr. Grigaitytė. Novelės. 204 ppsl 
VERSMĖS IR VERPETAI, Bronius Raila. Akimirksnių 

kronikos. 349 psl......................................................................
VIDURNAKČIO VARGONAI, Česlovas Grincevičiaus ne

įtikėtinos istorijos. Išleido Liet. Knygos Klubas. 1953 
m. 132 pusi..................................................................................

VIENA PASAULYJE, Danutė Brazytė-Bindokienė. Roma
nas. Lietuviškos Knygos Klubas. 265 psl....................

VIENIŠI PASAULIAI, Alė Rūta. Romanas. Lietuviškos 
Knygos Klubas. 265 psl........................................................ !

VILNIUS LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOSE, Gražina Kri- 
vickienė-Gustaitytė. Lietuviškos Knygos Klubas. 
384 puslapiai ...................................... ...........................

VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE, 49 psl........................
VYNUOGES IR KAKTUSAI. Julija švabaitė. Poezija.

Išleido Lietuviškos Knygos Klubas 1963 m. Minkšti 
viršeliai, 96 pusi......................................................................

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE, reportažas iš kelionių Lietuvoje, 
A. Vilainis, 1952 m., Chicago, UI., 132 pusi................

ŽEME DEGA, Karo meto dienoraštis. Jurgis Savickis.
Terros leidinys, 1955 m. Kieti viršeliai, paauksuotos 
raidės. I tomas, 455 pusi................................................

žemė DEGA, karo meto dienoraštis. Jurgis .Savickis.
Terros leidinys, 1955 m. Kieti viršeliai, paauksuotos 
raidės. H tomas, 410 pusi....................................................

žemei .E ŠVENTOJI, Marija Radzevičiūtė. Vertė C. Pet
rikas, kalbą žiūrėjo Pulgis Andriušis. Žemaitijos 
knygnešių romanas. 184 pusi. Australijos Lietuvio 
leidinys 1962 m. 233 psl........................................................

ŽIOBRIAI PLAUKIA. Juozas Švaistas. Romanas iš lie- 
. tuv. spaudos draudimo laikotarpio. L. K. Klubo 

leidinys 1962 m., 233 psl.......................................................
ŽVAIGŽDES IR VEJAI, Aloyzas Baronas, novelės. Ventos 

leidykla, 240 pBl. Pati pirmoji Al. Barono knyga ....

VAIKU IR JAUSIMO LITERATORA

ĮVAIRŪS LEIDINIAI
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ANDERSENO PASAKOS, I d. J. Balčikonio vertimas. 
Nemuno leidinys, 1952 m., Chicagoje, 212 pusi. .. 

AUKSO KIRVIS, rinktinės mūsų žmonių pasakos. Stili
zavo J. Švaistas, spaudė "Draugas”, Chicago, 1952 
m., 224 puslapiai .............................................................

AIŠVYDO PASAKOS, Ant. Giedrius, 140 psl........................
BALTOSIOS PELYTES KELIONE Į MENULĮ, D. Bindo- 

kienė. Pasakos vaikams, 58 pusi......................................
BIRUTES RYTAS, J. NarūnS ...............................................
BR. GRIMŲ PASAKOS, vertimas St. Vainoro ir V. Ci- 

vinsko. Didelio fonnato. Iliustruota. Terros leidinys.
1956 m., 170 pusi......................................................................

BRAIŽINĖLIAI, Skruzdė, 89 pv. .............................. ...........
JAUNIEJI DAIGELIAI. J. Narūnė. Knyga skiriama vai

kams. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas 1960 
JAUNYSTĖS MARŠAS, Alfa Sušinskas (1956) .............
KIŠKUČIO VARDINĖS, Stasys Džiugas. Eilėraščiai vai

kams ir jaunimui. 60 pusi. Išleido L. K. Klubas 1953, 
H-ji laida 1976 m....................:..............................................

LIETUVIŠKOS PASAKOS, II laida. Viso 50 pasakų, ku
rios suskirstytos į šiuos skyrius: Gyvulinės pasa
kos — 5; Stebuklingosios pasakos — 30; Novelinės 
pasakos — 5; Realistinės pasakos — 5; Jumoristi
nės pasakos — 5. Gražios dail. A. Vaičaičio iliustra
cijos. Viršelis dail. P. Augiaus. Knyga, kuri patiks ir 
mažiems ir dideliems. Sudarė Dr. Jonas Balys. Iš- 
do Liet. Knygos Klubas, 1951 m., 230 psl....................

LITUANICA, Vl. Vijeikis. Dariaus Girėno paveikslė
lių rinkinys jaunimui. Dariaus Girėno testamentas 

NAKTYS KAR AUŠRIUOSE, Liudas Dovydėnas. Iliustr. 
Vyt. Igno. Įdomūs vasaros nuotykių prisiminimai. 
1955 m., 168 pusi..................................................................

OI, NEVERK NERINGA, Litą Lanka. Eilėraščiai vai
kams, 76 psl......................... .....................................................

SAULES VESTUVES, S. TomarienA Pasakos. 128 psl. 
II dal. — darbo baruose, 284 psl......................................

TU IR JI, Hardy Sohilgen, S.J., Jaunuolio santykiai su 
mergaite. 112 psl.....................................................................

UKEE — WAGŪU, Ant. Colbachini, SDB. Perrašė Pra
nas Gavėnas. Istorinė apysaka. Saleziečių leidinys.
1957 m., 216 psl.; iliustruota; spalvota; kieti virš.

TRYS SAKALAI. Alfonsas Vambutaa, Pasakos ir pa
davimai. Liet. Mokytojų S-gos Amerikoje 1957 m. 
premijuotas veikalas. Minkšti virš., 186 pusi...............

SAULUTE DEBESĖLIUOSE, Leonardas Žitkevičius. 
63 puslapiai ......................................................................

VAIDINIMAI. V. Frankienė. 1965 m., 214 pusi.............. ......
VILIGAILĖ, legenda. Petronėlė Orintaitė. Iliustruota P. 

Augiaus. 1951 m.. 46 pusi .... .....
VTTRAKIŲ VAIKAI, Balė Vaivorytė. Apsakymai Jau-
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Buvo
ALBUMAS, P0RTF0U0, 66 Photographs, A. Kezys, S.J. $3.00 
ATSIMINIMAI, Vysk. P. Bučio, red. J. Vaišnora, I dal. — 

pasiruošimas darbui, 320 psl............................................ $3.50
ATSIMINIMAI. Vysk. P. Būčio, red. J. VaišnorasJI dalis. 

Darbo Baruose, 279 pusi.................................................... $3.50
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 1944-1964. Prel. 

J. B. Končius. Atspausta Draugo spaust. 1966 m., 
404 psl. Kietais viršeliais ................................................ $6.00
Minkštais viršeliais ............................................................. $5.00
1951 m. išleido J. Bachunas, 128 psl............................. $1.50

DIALOGAS SU LIETUVIAIS, Br. Raila. Akimirksnių 
kronika. 560 pusi...................................................................... $7.00

DR. KAZYS DRANGELIS, Jo gyvenimas ir darbai. Red. K. 
A. Girvilas, 1971 m., 214 psl...........................................................

FOTO KOMPOZICIJOS. Algim. Kezys. SJ. Išleido M. Mor
kūnas Chicagoje 1972 m., 65 psl.............................

FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLŲ. Andrius Ryliškių. 
Atsiminimai. Spaudė Draugo spaustuvė 1974 m. .... 
530 puslapių. Minkšti viršeliai 
Kieti viršeliai .......................

IŠBLOKŠTASIS ŽMOGUS. Dr. Pr. Gaidamavičius. Benamio 
likimo perspektyvos. Venta, 1951 m., 278 psl................$2.50

JAUNASIS AKORDEONISTAS. V. Oetkauskas. Vadovėlis. 
163 psl...........................................................................................

IŠBLOKŠTASIS ŽMOGUS. Dr. Pr. Gaidamavičius........
IŠ PASKENDUSIO PASAULIO, Br. Raila. Žurnalistika, 

448 puslapiai ................... ..............................................
KELIAS Į PASISEKIMĄ. J. Grabauskas. Auklėjimo vado

vėlis. 1953 m.. 144 psl............................................................... $2.00
KRIKŠČIONIŠKOJI DEMOKRATIJA, M. Krupavičius. 

163 psl.......................................................................................................
LIETUVA, žurnalas ................1................................................
LIETUVIS VARGONININKAS IŠEIVIJOJE. Juozas Žile

vičius, 304 puslapiai ..............................................................
LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. L. Dambriūnas 

35 puslapiai. .................................................................
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. J. Ambraška ir J.

Žiugžda. Fonetika ir Morfologija, 1966 m.. 181 psl. .. $2.00 
LIETUVIAI HAMILTONE, K. Baronas ir S. Dalius. 250 

paveikslų, 202 pusi. ......................  $5.00
LIETUVIŲ ŠVIETIMAS Vokietijoje ir Austrijoje 1944- 

1950 metais. 640 psl. su daugybe fotografijų moky
tojų ir mokinių. V. Liulevičius ...................................$12.50

LITHUANIAN ART IN EXILE, 78 pusi.............................. $2.00
LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Variakojytė-In- 

kenienė. Labai gera knyga padovanoti tiems, kurie 
mokėdami anglų kalbą nori mokytis ir lietuviškai. 
146 psl..................'...........   $2.00

LITHUANIA AND W0RLD WAR H, Prof. Kazys Pakš
tas. Lietuvių Kultūros Instituto leidinys. 1947 m. 
80 psl..................................  „.................. $.0.50

OUTLINE HISTORY OF LITHUANIAN LITERATURE 
by A. Vaičiulaitis. 1942, Chicago, 54 pusi.....................$0.50

PENKTOJI LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ TAUTI
NIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ. Išl. 1976. Red. D. Bindokienė $2.50

RAUDONŲJŲ STOVYKLOSE, Kun. J. Hermanovičius, 
M.IG., 359 psl. Misionieriaus atsiminimai ir patirtis 
Sovietų Rusijos kalėjimuose ir vergų stovyklose 

1948 — 1955 m. ...........................................  $5.00
ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS, Dr. Juozas Dauparas, 287 

psl., 1967 m............................................................................... $5.00
MYKOLAS SLEŽEVIČIUS. Terros leid. Streipsnlal-pri- 

siminimai: Juliaus Butėno, Mečiaus Mackevičiaus, 
Kazio Škirpos, Andriaus Valucko, Birutės Novlckie- 
nės, Jono Kardelio, Antano Novickio, Liudo Šmulkš
čio, Jono Bildušo, Juozo Audėno, Juozo Mikuckio.

Didelio formato, minkštais virš. 1954 m. 344 p. $3.00 
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dosto

jevskis. Vertė V. Andriukaitytė. Antras leidimas. 
Nemuno leidinys. 1955 m. I tomas, 266 pusi............ $2.50

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dosto
jevskis. Vertė V. Andriukaitytė. An taras leidimas. 
Nemuno laeidinys, 1955 m. H tomas, 290 pusi..... $2.50

POVILAS MATULIONIS, jo gyvenimas ir darbai. Prof.
A. Rukuiža. 82 pusi.....................................................   $1.50

ŠVIESA IR KELIAS. Prel. J. Albavičiaus gyvenimo lr 
veiklos bruožai. A. Baronas. 155 psl. .......................... ....$1.00

ŠVIESOS IR ŠEŠĖLIAI. Alfa Sušinskas. Atspaudė Tėvai 
Pranciškonai 1973 m., 198 psl........................................... $3.00

IV. KAZIMIERO SESERŲ KONGREGACIJA (1907-1932).
Kun. Dr. J. B. Končius, 1932 m., 329 psl. Kietais virš. $3.00 
Minkštais viršeliais ........................................................:.... $2.00

TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ, Br. Raila. Žurnalistika, 
502 puslapiai .............................................................

TAUTOSAKINES BAGATELES. Vadovėlis pienu mokytis. 
J. Zdanius, 28 pusi.............................................................  $1.50

TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE, V. Cižiūnas, 220 p. $1.50 
THE BOOK OF OUR PILIGRIMAGE, by Adam Micke- 

wicz, tranai ated by J. K. Tautmyla, printed in Chi
cago, 1950, 63 pages ......................................................... $0.75

THE FIRST MARIAN READER (Folktales, legenda, and 
short stories translated from the Lithuanian lan- 
guage) 1951, Chicago, 96 pageB....................................... $1.00

THE PAST FIFTY YEARS. By Paul Gabris. Tai istori
niai Tėvų Marijonų kongregacijos bruožai, įsisteigimo 
ir veiklos 50 m. laikotarpy (1913 -1964) J. Amer. 
Valstybėse ir Argentinoje. Išleido Tėvai Marijonai, 
1964 m. Minkšti viršeliai, 120 psl...................................... $1.25

TREMTINIO PERGYVENIMAI, K. Baras, 1942 met. 
"DRAUGAS”, 80 pusi............................................................ $0.75

VETERINARINE MEDICINA NEPRIKLAUSOMOJE .... 
LIETUVOJE. Dr. Stasys Jankauskas. Atsiminimai .. 
Lietuvių Veterinarijos Gydytojų Draugijos leidinys. 
1973 m. 338 psl.............................................................. ••......... $6.00 $4.50

GJOZAS TUMAS VAIŽGANTAS. I tomas. A. Merkelis.
Išleido J. Karvelis. 1955 m. Kieti viršeliai. 398 pusi. .. $6.00 $4.50 

VARPAS, Nr. 9 — 1969 m. Žurnalas tautos ir žmogaus
laisvei ir tautinei kultūrai, 206 psl..................................$2.50

VERSMĖS IR VERPETAI, Br. Raila. Akimirksnių kro
nika. 352 pusi...........................................   $5.00

BYTAUTAS THE GREAT - GRAND DŪKE OF LITHU
ANIA. Kan. dr. J. B. Končius. Kruopščiai surinkta 
dokumentuota istorinė medžiaga apie Vytautą Didįjį 
Lietuvos kunigaikštį ir to laikotarpio TJetuvą, Žalgi
rio mūšį ir t. t. Tekste yra nemažai iliustracijų, že
mėlapių ir nurodomi istoriniai šaltiniai, kuriais buvo 
remtasi. Spaudė Franklin Press 1964 m. 211 pusi. 
Minkštais viršeliais ...............................-....................... $2.00

VIENGUNGIO ETIKETAS, P. Mieliulis. Humoristinė
- novelė.

TĖVYNĖS
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Kultūros ^žurnalas, 51, 53, 54 m...$2.00

MUZIKA
Buvo

V. K. Banaitis, Mišriam chorui 15LIAUDIES
dainų. Išleido kun. P. M. Juras. 19 psl..................... ,t.....

LIETUVOS HIMNAS. Gaidos vienam balsui, 3 pusi.......
ALBUM LITHUANIAN DANCES, 17 pusi..........................
50 VIENETŲ ĮVAIRIŲ GAIDŲ. St. Šimkaus, J. Gailevi-

čiaus, Gruodžio, V. Banaičio ir kitų įvairių autorių

$2.00
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GRAMATIKA IR 
AKROBATIKA

Niekas negal užginčyti, kad 
balandžio 1-ji nėra teisingųjų 
diena. Žmonės tą dieną sako tei
sybę, bet gaila, kad ne visi tei
sybe tiki. Iš viso žmogus nenori 
teisybės girdėti, jam labiau pa
tinka melas, nors neaišku, kas 
yra melas Ir kas teisybė. Pavyz
džiui žmogus nori išlikti jaunas, 
bet jei kas jį pavadina nesu
brendėliu, tai tuoj supyksta. ■

Iš viso balandžio pirmosios 
proga esame linkę sakyti teisy
bę. todėl, pagal balandžio pir
mąją, įvyks daug nuostabių at
sitikimų. Pvz. visi aiškiai maty
sime, kaip Altos pirm. dr. K. 
Bobelis su ašaromis akyse kvie
čia LB pirm. Algį Gečį priimti 
Vasario 16-sios aukas. Abu tie 
siog mušasi, negalėdami vienas 
kitam įkišti pinigų.

St. Barzdukas su didele meile 
bus apkabintas altininkų, o alti- 
ninkai iš meilės grįš nuo reor
ganizuotos prie pirmosios mei
lės senosios bendruomenės........

Ak, džiaugsis sau kiekvienas, 
Ir pažiūros bus plačios, 
“Akiračius” "Naujienos” 
Mylės, kaip save pačios.
Matysime — Stravinskas 
Su Raila melstis eina, 
O Broniui Nainiui Altas 
Dainuoja meilės dainą.

Alsuos visi iš laimės, 
Visi ims meilės dušą, 
Iš meilės Antras kaimas, 
Matysim, Kairį muša.

Visi bus vieno skonio, 
Džiaugsis menu susėdę, 
Galerijos Čiurlionio 
Matysim eina “steady”.

Iš karčiamos pro langus 
Giesmė aidės be krašto, 
“Tėvų nameliai bangūs” 
Gulės prie švento Rašto.

Kovingas mūsų būdas 
Nuo meilės keistis ima, 
SurengB šaunus Alvudas 
Rūkoriaus pagerbimą.
Kas buvo ir pražuvo, 
Visi į darbą ryšis,
Ir nebebus lietuvis 
Vien Vytautas didysis.

Ak, daug nuostabių dalykų 
vyks. Pavyzdžiui, išeis Marijam
polės gimnazijos monografija, 
apie kurios komiteto veiklą gir
dėjom dešimtį metų. Visi "Sau
jos skatikų” priešai sudės de
šimt tūkstančių dolerių, kad 
būtų parašyta ir išleista ne sau
ja skatikų, bet "Maišas dole
rių”.

Visi "Gimtojo krašto” palai
kytojai, bendradarbiai ir pa
reiškimų davėjai vyks į Sibirą 
ir išleis atostogų ten ištrėmime 
esančius lietuvius.

Patriotai pradės reikalauti už 
darbus ne doleriais, o litais, 
kad taip būtų sustiprinta patrio- 
tybė, o tie, kurie mėgsta saky
ti "Dabartinė Lietuva”, pada
rys žygių, kad kur nors būtų 
imamas ir rublis.

Nuostabūs dalykai galima 
pastebėti balandžio 1-sios pro
ga, ir jei kas kuo nors dar abe

joja, tai iš viso nepripažįsta 
balandžio 1-sios reikšmės.

Žinoma, bus ir tokių atvejų, 
kada nežinosim, ar čia balan
džio pirmosios tiesa ar melas, 
nes kartais žmona skundžiasi, 
kad vyras jos nemyli, nes ne
bemuša. Taigi kartais balandžio 
pirmą dieną gali kilti teisybę ir 
melą jungiantis teigimas:

— Iš meilės LB ir Altą viena 
kitai kaulus laužo. L. G.

• /

PATI SAVE GIRIA

Kritikas Pr. Naujokaitis “Tė
viškės Žiburiuose” kovo 18 d., 
vertindamas J. Narūnės atsimi
nimus, rašo:

"Literatūrinių atsiminimų au
torius M. Vaitkus stengdavosi 
save sukuklinti, lyg ironizuoti, 
ne save, o vaizduojamus žmo
nes pastatyti į pasakojimo cent
rą. Deja, J. Narūnė tos dorybės 
neturi, ji pati save spalvina, 
gražina, ryškina. Gal tai ir nėra 
didelė blogybė”...

Manytume, kad P. Naujokai
tis be reikalo priekaištauja: 
kas moterį pagražins, jei ne ji 
pati: pasipudruoti ir pasispal- 
voti reikia.

įšoko oželis 
į rūtų darželį, 
Nei LB, nei Altą 
išvyti negali.

PIGI NUOMA

“Nors Chicagoje tebesitęsia 
rekordinio sniego žiema, daug 
Jaunimo centro lankytojų palie
ka ir užmiršta savo pirštines, 
švarkus, megztinius. Kadangi 
šiuos radinius Jaunimo centras 
turi šildyti, prašo vieno cento 
per dieną už palaikymą”.

“Mūsų Žinios”

Vargu ar atsiras tikrai geri gorsetai, kad suvaržytų per daug išsipū
tusią ponią Infliaciją

“Jei ir man pačiam kada nors 
būtų reikėję susidurti su tokia 
kad ir dalyvių mokslo ‘raidžių 
keitimo akrobatika*, kokia 
šiandien peršama išeivijos net 
pradinių mokyklų mokiniams, 
vargu bau ‘laisvai lietuviškai’ 
kalbėčiau. Būčiau nusikamavęs 
iš pat jaunų savo dienų... ‘Pra
timuose* pusdalyvio ir daly
vio mokslui skirti 39 puslapiai 
(81-120)! Nepriklausomos Lie
tuvos mokyklose teturėjom pa
lyginti lašelį”.

Stasys Barzdukas 
“Mūsų kalba”

KĄ VALGO PAGYYVENĘ

— Kas dirbo su pagyvenu
siais, tas gerai žino, kokių ožių 
kai kurie jų būna prisivalgę.

Dr. J. Adomavičius

Aūkšt. lit mokyklos mokiniai 
buvo apklausti, klek jie pažįsta 
žymesnius asmenis. Čia patei
kiame dalį mokinių atsakymų. 
Po kiekvienos pavardės skai
čius rodo, kiek mokinių tą as
menį pažino.

Vytautas Marijonus (3) —s- 
dirigentas; rašytojas; Marijo- 
šiaus sodas.

Simas Kudirka (40) — jis 
buvo belaisvis Lietuvos ir tada 
čia atvažiavo, mėgino pabėgti 
iš Lietuvos. Vėliau Amerika jį 
čia prileido; nušoko nuo laivo, 
dėl laisvės.

Darius Lapinskas (31) — 
kompozitorius, pianistas; Teat
ro ir muzikos direktorius; mo
kytojas; dirigentas; senas dri- 
gentoras; dabar čia Chicagoje 
gyvena; Margučio kalbėtojas su 
P. Petručiu.; fotografas.

Sofija Barkus (34) — radijos 
programininkė; ji turi progra
mą ant radijos; Margučio pra
nešėja; artistė; operos daini
ninkė; dailininkė.

Bernardas Brazdžionis (27) 
— rašytojas ir poetas; rašė pa
sakas; kūrėjas; dailininkas; tu
ri krautuvę.

Antanas Smetona (40) — pre
zidentas; pirmas Amerikos pre
zidentas.

Dama Stankaitytė (32) —

Jaunųjų žodynėlis
duobė skylė; iškasta skylė; 

maža skylė; gili ir didelė skylė; 
skylė kelyje.

skylė —- duobė; duobė kur 
nors; kur žemė nuslenka že
myn; tuščia vieta kur nors; įdu
bimas; duobė stale ar rūbuose; 
maža išgręžta vieta; duobė, ku
ri nebuvo žmogaus iškasta; ma
ža iškasa žemėje.

vadovėlis — trumpas aprašy
mas; knygelė, kurioje yra visi 
įdomūs dalykai surašyti (dainos 
arba įstatai, bet ne abu); maža 
knyga apie tą įvykį.

karvelis — paukščiukas, ku
rk skrenda į tolimus kraštus, 
dažniausiai su pririštais laiš
kais; paukštis, kuris visą laiką 
skraido apie statulas; mažiukas 
gyvulys, randamas daugiausia 
ūkyje, ėda žolę; saldainiai; šo
kis.

lynoti — daryti linijas, 
liniuotė — lazda, kuri tiesia; 

stovėti linijoje.
AUSTRALIJOS MUSfcS

"Malonu ir šilta, tik kiek mu
sės įkyrios. Jos nesikandžioja, 
o tik žmogų padaro gyvesnį”.

V. Bacevičius

"Be lietuvių kalbos, gimtosios 
kalbos gero mokėjimo bandyti 
įkvėpti jaunam lietuviukui tau
tinę sąmonę tai tas pat, kas 
galvą įkišus į vandenį burbu
liuoti”. Pr. Razminas

“Nebūtinai reikia, kad dra
mos pabaigoje triumfuotų suk
čiai, o teigiamieji herojai būtų 
išguiti į nykią naktį” Pr. V.

Kas yra tas ir kitas? 
dainuotoja; aktorė; turi radijo 
programą; lietuvė, kur mes pa
sirašėm išlaisvint ją.

Petras Petrulis (21) — jis 
turi programą ant radijos; 
"Margučio” radijo valandėlės 
pirmininkas; “Margučio” kal
bėtojas; kalba ant "Bartkienės 
radijo; radijo ir televizijos di
rektorius; dainininkas.

Dr. Kęstutis Valiūnas (9) — 
Vliko pirmininkas; daktaras; 
medicinos daktaras; rašytojas.

Bronius Nainys (14) — Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas; priklauso Bend
ruomenei; lietuvių politikos vei
kėjas; lietuvis advokatas, daly
vavo S. Kudirkos išlaisvinime; 
rašytojas; skautininkas.

Povilas žumbakis (12) — ad
vokatas; rašytojas ir meninin
kas; skautų vadas.

Stasys Yla (15) — rašyto- 
jas; mokslininkas; kunigas.

Aloyzas Jurgutis (23) — ra
šo muziką; pianino grojikas; 
muzikos direktorius; turi savo 
chorą; mokytojas; veda radijo 
programą; fotografas; “Neries” 
"coach”.

Viktoras Petravičius (9) — 
menininkas, grafikas; mokina 
meną; senos Lietuvos operos

Neišsilavinusi moteris turi ir kai kurių privalumų, ji virdama pietus 
gali gaminti juos tokius, kad greičiau taptų našle

KAIP ELGTIS SU "IŠSIVADAVUSIA” MOTERIMI!
Kruopštusis J. Venckus, SJ, 

Valentino dienos proga surado ir 
■išsivertė iš “Sunday Family 

Weekly”, leidžiamo Lowell, Mass., 
fragmentą, kurį patalpino “Laiš
kuose Lietuviams” (1978.11) ir, 
štai, kokie tenai patarimai yra 
vyriškiems individams.

“Pirmiausia prieš susidraugau
damas turi sužinoti, ar mergaitė 
nepriklauso išsilaisvinimo sąjū
džiui (Women’s Lib.). Jeigu taip, 
tai tavo elgesys turi būti štai 
koks: neprašyk jos pasimatymui, 
nesakyk jai, kad ji esanti graži, 
nes tada ji tikrai užsigaus — juk 
tokiu būdu tu ją vertini pagal 
lytį. Nevadink jos jokiais malo
niniais vardais (doll, baby, ho- 
ney), nes tai galėtų atrodyti, kad 
tu ją laikai tik malonumo objek
tu; ją tiesiog vadink tik vardu. 
Išsivadavusi moteris nenori atro
dyti per daug moteriška.

“Jeigu tu nori su mergaite 
draugauti, nekviesk jos per tele
foną, jieškok pripuolamos pro
gos. Kuris kurį pirmas turi kvies
ti? Tai visai nesvarbu. Kas pir
mesnis, tas geresnis. Vyrui patar
tina neparodyti, kad jis ima ko
kią nors atsakomybę už ją, nes 
ji tai gali palaikyti paternalizmu.

“Išsivadavusi moteris mėgsta 
daug kalbėti. Klausyk jos. Jeigu 
nutarsite drauge pavalgyti, leisk 
jai parinkti vietą. Jeigu tu pa
rinksi, ji manys, kad tu nori do
minuoti. Išsivadavusi moteris ne
nori, kad vyriškis užmokėtų sąs
kaitą —mokėkite abudu per pu
sę. Niekados diskutuojant nesa
kyk jai, kad vyras labiau vado
vaujasi protu, o moteris intuici

— Kai kiškis miega, tai ir srar 
gė greita.

Tarybinė karvė, kaip vaizduoja “liesa”, nepripažįsta pasiųstos valdžiai 
pieno ataskaitos, o Bylių kolchoze liko nenuplauta 117 ha. vikių ir avi
žų mišinio, bet ataskaita duota

dainininkas.
Henrikas Nagys (4) — ra

šytojas; mokina pianiną; Lietu
vių Bendruomenės pirmininkas; 
tautinių šokių grupės vedėjas.

“Kaip mes, kalifomiečiai, 
žiūrime į savo mokslininkų pra
našystes dėl žemės drebėjimo. 
Visi sako, kad jis bus, bet nie
kas nesako kada. Gal rytoj, o 
gal ir už šimto metų”.

R. Kl. VidUūnienė 

ja; taip gali kalbėti tik atsilikė
liai. Nekviesk išsivadavusios mo
ters pietų tik tam, kad su savo 
draugais turėtum įdomią kompa
niją. Ji pamanys, kad norite pa
sidžiaugti tik moters grožiu ir 
kitomis jos ypatybėmis, kad ją 
laikote tik silpnesniąja lytimi. 

Nesakyk moteriai, kad ji gražiai 
apsirengusi, kad tau patinka jos 
papuošalai — juk to nesakytum 
vyrui, tad neturi sakyti nė jai. 
Neatidaryk jai durų į automobi
lį, neuždek cigaretės, nepaduok 
palto, nes tai daroma tik toms 
moterims, kurios dar nėra išsi
laisvinusios iš vyrų valdžios. Pa
žink moterų sąjūdžio istoriją, ži
nok, kas buvo Elilabeth Cady 
Stanton. Jeigu nežinai — pasi
skaityk. Ar žinai, kas buvo Emma 
Goldman, Elizabeth Blackwell? 
Turėtum būti susipažinęs su Kate 
Millet’s “Sexual Politics” ir Be- 
tty Friedan “The Feminine Mys- 
itique”. Moterims labai patartina 
pasiskaityti ir kitą medalio pu
sę —Marabel Morgan “The To
tai Woman” ir “Totai Joy”.

Paruošė pr.alš.

“Ką padės, sakysim, tokio 
mokytojo burbuliavimas apie 
tėvynės meilę, jei net jis pats 
tautos reikalų pakankamai ne
pažįsta”. Pr. Razminas

— Norint kurį nors žmogų 
pažinti, reikia bent sykį su juo 
susibarti. Alf. Grauslys

VILNIUJE
Atvykęs į Vilnių svečias:
— Turiu visą valandą laisvo 

laiko!
— Eik valgyklon valgyti! 

Dar ir pritrūks • ••

“Kaip jau žinoma nuo šv. Pet
ro atlaidų Čedasuose, vienas 
mato ant vežėčių ienų barankų 
virtines, kitas choristę velniškai 
trumpu sijonu*'

Liudas Dovydėnas

BALYS PAVABALYS

Ne žlugdyti, bet ugdyti I

Kadaise nuoamūids. 
Dabar lnffladja.
Kas čia besmokst 
Tegu tik plečia ją! 
Tegu infliacija 
Gyvuoja knygoj ir mene! 
Tegu Ji iškelia mane. 
Ir nuopelnus tegu padidina! 
Tegu pasiūto stiklą sklidiną 
Protingiem kritikam 
(Gal ir politikam), 
Idant jiem galvos išsipūstų 
Ir nesiskirtų nuo kopūstų!

SU ĮTARTINU PONU
Turtingas direktorius įsižiūrė

jo į savo sekretorę, nusivedė ją 
kelis kartus į gerą restoraną pa
pietauti ir priėjo išvados, kad ji 
tiktų jam į žmonas. Tačiau jis 
dar panorėjo apie tą merginą 
šį tą daugiau sužinoti, tai pa
samdė seklį, kuris po poros sa
vaičių jam atsiuntė tokį prane
šimą:

"Kalbamoji mergina turi ko 
geriausią vardą. Ji yra kilusi iš 
puikios šeimos, turi aukštuome
nėje daug draugų, ir apie ją vi
sų nuomonė yra ko gražiausia, 
bent buvo iki šiol, kol ji prieš 
keletą savaičių nepradėjo išei
dinėti į restoranus su įtartino 
charakterio biznierium”.

JAV PREZIDENTAI

Savaitraštis “Newsweek” ra
šė: Rooseveltas įrodė, jog prezi
dentūra gali būti profesija vi
sam amžiui. Trumanas — kiek
vienas gali tapti prezidentu, Ike
— Amerikai prezidentas visiš
kai nereikalingas, o Kennedy
— Amerikai pavojinga turėti 
prezidentą.

GYDYTOJŲ GRETOSE

PAŽANGA

— Ką man daryti, daktare, kad 
naktį galėčiau gerai miegoti?

— O, bandykite išgerti, prieš 
eidama į lovą, stiklinę šilto pie
no ir užkrimsti kiek obuolio.

— Betgi prieš šešis mėnesius 
tamsta man patarei, kad imtų 
miegas, papasninkauti?

— Taip, ponia, bet medicinos 
mokslas nuo to laiko gerokai pa
žengė.

DANTYS

— Tamsta turite infekciją sa
vo organizme. Galimas daiktas, 
reikės ištraukti kai kuriuos dan- 
tlS. rvyo

— Štai čia jie visi, daktare, — 
išsiėmęs savo dantų protezą, at
sakė pacientas.

VIŠČIUKO OPERACIJA -

Garsus chirurgas buvo pa
kviestas pietų į turtuolio namui. 
Seimininkė paprašė gydytoją prie 
valgiais apkrauto stalo papiaus- 
tyti keptą viščiuką. Bet vos Jis 
ėmėsi darbo, viščiukas nusprūdo 
nuo stalo, tiesiai ant ponios ke
lių.

— O tai tau, daktare, — su
burbėjo ponia, — nežinau, ar aš 
patikėčiau, ar ne tamstai opertt- 
dją.

Chirurgas pasipūtė iki savo pil
nos didybės.

— Jūs, ponia, — atrėžė jis, — 
esate ne viščiukas, o višta.

NUOSPAUDA

— Liaukis, tamsta, mojavęs 
rankomis ir daręs grimasas. Kam 
tai, juk dar nė nepaliečiau dan
ties, — sudraudė dantistas paci
entą.

— Aš žinau, kad nepalietei, 
daktare, bet užmynėt mano ko
jos nuospaudą.

— Parodyk man vyrą, abiem 
kojom stovintį ant žemės, o aš 
tau parodysiu vyrą, kuris negali 
nusimauti kelnių.

"Chicago Sun-Times”

— Jeigu nori žinoti tikrą mo
ters amžių, klausk kitos moters.


	1978-04-01-PRIEDAS-DRAUGAS 00000069
	1978-04-01-PRIEDAS-DRAUGAS 00000070
	1978-04-01-PRIEDAS-DRAUGAS 00000071
	1978-04-01-PRIEDAS-DRAUGAS 00000072
	1978-04-01-PRIEDAS-DRAUGAS 00000073
	1978-04-01-PRIEDAS-DRAUGAS 00000074
	1978-04-01-PRIEDAS-DRAUGAS 00000075
	1978-04-01-PRIEDAS-DRAUGAS 00000076

