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Kertine paraštė 
Algirdinių metų angoje 

1 naujuosius 1977 metus gali- būtų tinkama proga pagrindinai 
me žengti su mintimi, kad jie 
mums, lietuviams, turės būti iš
skirtiniai, sukaktuviniai metai. Jie 
turės priminti mums "tuos di
džius laikus", kada susidarė baig-
tinai Lietuvos Didžioji Kuni
gaikštija (LDK) ir jos didžiau
sias kūrėjas didysis kunigaikštis 
Algirdas mirė lygiai prieš 600 
metų. Tada su jo mirties sukak
tuvėmis galėsime minėti ir jo, ga 
Ii sakyti, kūrinį — LDK 

Kai minėsime Algirdą ryšium 
su LDK kūrimusi, mes tuo pačiu 
įstatysime jį į savo laiko rėmus, 
tariant, pažvelgsime į jį iš pla
čios istorinės perspektyvos. Iš jos 
žvelgdami, turėsime itin pažymė
ti, kad LDK steigėsi, pirmauda
ma rytų Europoje, slavų apgy
vendintoje, juos organizuodama tieji lietuvius krikštytis 
ir savo valdžiai palenkdama. 
LDK kūrėsi prieš Maskvos Di
džiosios Kunigaikštijos baigtinį 
įsisteigimą. Kai anoji įsisteigė, ji 
netrukus pastojo kelią LDK plės
tis. Abiejų didžiųjų kunigaikšti
jų santykiuose darėsi padėtis, ve
dusi prie jų varžytinių ir vėliau, 
po šimtp su viršum metų, prie 
atvirų karų. Algirdas, tarsi at
spėdamas tolimą ateitį, rašė Kon
stantinopolio patriarchui, kad 
Lietuva turi du priešus: Vokie-
kiečių Ordiną ir Maskvą. Gal tai 

The Planeta in their stations i 
list'ning stood. 
John MUtoo, "Paradise Lošt" 

Gal prasmingiausias JAV 200 
metų nepriklausomybės atžymė-
;:mas — sėkmingas dviejų erdvė
laivių nuleidimas ant Marso 
planetos. Tai epochinės reikšmės1] 
žygis, rodąs, į kokias technologi
nes aukštumas JAV pakilo per 
tuos 200 metų kieto ir kūrybin
go darbo. 

Nėra lengva ant Marso nu-! 
leisti robotinį erdvėlaivį. Rusai 
tris kartus bandė, bet jų pastan
gos tragiškai pasibaigė. Blogiau
sia, kad dėl didelio atstumo, kurį 
radijo signalas šviesos greičiu 
nubėga per beveik 20 minučių, 
negalima leidimosi proceso regu
liuoti iš žemės. Kapsulė pati savo 
kompiuteriais turi pasitikėti. 

Amerikiečiams ši operacija 
puikiai pavyko. Jau birželio mėn. 
vidury, kaip ir buvo numatyta, 
Vikingas 1-sis įėjo į orbitą aplink 
Marsą. Orbita buvo gana ištęsta. 
Erdvėlaivis sukosi aplink planetą, 
priartėdamas prie jos iki 938 my
lių atstumo ir nutoldamas net 
20255 mylių. 

Taip besisukdamas aplink pla
netą, Vikingas 1 fotografavo jos 
paviršių, o raketinių variklių 
laboratorijos (Jet Propulsion La-
boratory) Pasadenoje, Kaliforni
joj, mokslininkai rūpestingai ty-

gaunamas fotografijas, 
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aiškinti ateinančiais jo sukaktu 
viniais metais. 

Neišleistinas iš akių ir Algir
do politikavimas vakarinėje LDK 
pusėje. Čia jis, drauge su Kęstu
čiu ir kitais broliais, kovojo su 
Lenkija dėl buvusios Haličo —I rinėjo 
Volinės valstybės palikimo, kai Į ieškodami tinkamos vietos misi 
joje pasibaigė valdžiusi Riurikai-
čių dinastija. Prie pietvakarinės 
LDK dalies jis prijungė ir dide
lius Podolės plotus, atėmęs juos 
iš totorių. Algirdas su Kęstučiu 
vedė derybas su imperatoriumi 
Karoliu IV dėl Lietuvos krikšto. 
Algirdo metu, kada kovota su 
Lenkija dėl Haličo — Volinės, 
Lietuvos krikšto klausimas buvo 
pasiekęs net ir Romą. Yra išlikę 
keli popiežiaus laiškai, raginan-

leisti. Mokslininkų noras buvo 
nutupdyti Vikingą 1 liepos 4 die
ną, per pačią 200 metų nepri
klausomybės šventę. Bet nutup-
dymui vieta pasirodė esanti rizi
kinga. Teko ieškoti vietos kitur. 
Pagaliau Vikingo 1 kapsulė nu
sileido liepos 20 dieną 8 vai. 12 
min. 7 sek. rytiniu vasaros laiku 
Chryse rajone Nusileidimo vie
toje Marso laiku tada buvo 4 vai. 
30 min. po pietų. 

Tai buvo didelė šventė. NASA 

> > • . r»j«»lSSĄe ; 

• I 

~ -»aeš^< 

^ ' - - ' & ' 
- 3 į * - • _ § ' ^-- • 

2į — - -
į 

-
. 

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ((1873-1911) Žvaigždžių sonata. Andante 

Kaip matome, Algirdo viešpa- pareigūnai džiūgavo, kaip vaikai, 
tavimo laikotarpis paženklintas Anot spaudos pranešimų, kai ku-
žymių įvykių LDK. Lietuvių rių akyse žibėję džiaugsmo aša-
Istorijos draugija yra užsimojusi ros — pirmą kartą nuo sutuok-
kai kuriuos jų paryškinti ir kar-1 tuvių momento. Patsai preziden
tu pavaizduoti kelis Algirdo vieš- j tas Fordas skambino telefonu Vi-
patavimo aspektus. Ji nusistačiu- ! kingo projekto direktoriui James 
si keturioliktą savo leidžiamo \ S. Martin, Jr., sveikino jį ir visą 
žurnalo "Lietuvių tautos praei
tis" knygą jam skirti. Bet tam 
reikalui žurnalo redakcijai reikė
tų turėti talkininkų. O jie ne
lengvai sumedžiojami. 

Kai Algirdo sukaktuviniai me-
nurnanydamas, jis ir įsteigė labai'. tai seka tuojau po Liudviko Rėzos 
savaimingą ir tiesiog niekur ne
girdėtą vyriausią valdžią — di-

(1976), kuris buvo paminėtas 
renginiu Chicagoje ir ilgu straips-

archiją, kai pasidalino didžiosios niu dr. V. Maciūno "Draugo1 

kunigaikštijos valdymą su Kęstu 
čiu. Algirdas politikavo daugiau 
LDK rytuose ir pietuose ir pir
mas Lietuvos kunigaikščių susi
kibo su Maskva. Kaip tai atsitiko, 
turėsime progos kitais 
svarstyti. 

kultūriniame priede, tai pravar
tu priminti ir šio labai iškilaus 
Mažosios Lietuvos tautiečio atsi
liepimus apie Algirdą. Jis randa
mas jo istoriniame veikale (nedi-

metais j deliame), pavadintame "Apie 
krikščioniško tikėjimo pradžią 

mokslininkų štabą. 
Nors ir nepavyko kapsulės nu

leisti liepos 4-tąją, bet ir liepos 
20-j i yra sukaktuvinė data. Tą 
dieną lygiai prieš septynerius me
tus astronautas Neil Armstrong 
žengė pirmą žingsnį ant menu-

lio paviršiaus. ] no "the Midas Muffler rock", at-Į komplikuoti eksperimentai 
Praėjus keletui valandų po | seit automobilio duslintuvas. Ki- j Pirmą kartą Vikingas 1 kasė 

žemę liepos 28 d. Tos dienos va
kare, 9 vaL 45 min. gauti pa
veikslai, rodę kasimo eigą. Kas
tuvas, paėmęs kiek jam reikia 
Marso žemių, paliko mažą grio-

Vikingo 1 nusileidimo, metereo-ltas panašus į mažą automobilį, 

Lietuvoje". Veikaliukas yra retas 
ir tyrinėtojų liko beveik nepaste
bėtas. Rėzos istoriją užtiko Greif-
svaldo (Vokietijoje) universitete 
M. Biržiška ir jos ištrauką at-

Lietuvos vyriausi valdovai pagal į spausdino "Lietuvių praeities" 
įsigyvenusį Vakaruose paprotį trečioje knygoje (1961). Pateik-

A'.girdo diarchija neskaldė 
LDK Jos vieningumą patvirtino 
ir Vokiečių Ordino šaltiniai, ku
riuose kalbama apie abu (Lietu
vos) karalius (ambo regės), kaip 

vadinti. 
Algirdas buvo pirmas Lietuvos 

kunigaikštis, pasinešęs kovoti su 
Maskva, ir net du kartus daužė 

toje ištraukoje Rėza apie Algirdą 
šiaip byloja: "Algirdas... Lietuvos 
didysis kunigaikštis, kariška tvir
tybe įžymus, prieš iš visur spau-

laimingai kovojo, kad imperiją 
nuo Baltijos jūros pakraščio iki 
Juodųjų marių pirmatakų iš
plėstą, naujpmis pergalėmis pa
jėgiausiai sutvirtino. Dargi dva
sios didybe ir romumu Algirdas 
kitus viršijo. Algirdo totorių per
galėmis visa Europa išlaisvinta 
yra"(Per victoriam Olgerdi totą 
Europa a tataris liberata est). 

Kaip ir dėl ko Rėza sužiedė Al
girdą su Europos išlaisvinimu 
nuo totorių jungo, turėtų būti 
aiškinama. Šiuo kartu tegalima 
tik pastebėti, kad panašus akcen 

loginės grupės vedėjas Seymour 
Hess galėjo padaryti pirmą oro 
pranešimą iš Marso. Vėlą Marso 
popietę pūtę lengvi vėjai iš rytų. 
Po vidurnakčio vėjo kryptis pasi
keitusi. Jie jau pūtę iš pietvaka
rių. Maksimalus vėjo greitis bu
vęs 15 mylių per valandą. Tem
peratūra svyravusi nuo -122 laips. 
F tuoj išaušus iki -22 laips. F. Į 
įsidienojus. Bet tai nelaikoma j 
aukščiausia tos vietos temperatū- ! 

ra. Atmosferinis spaudimas bu
vęs pastovus, 7.70 milibarų. 

Tačiau įdomiausia buvo moks
lininkams pamatyti Marso pa
viršiaus fotografijas. Jų ilgai lauk
ti nereikėjo. Pasirodo, kad ant 
Marso nusileidęs amerikiečių ro
botas besąs didelis foto mėgėjas. 
Vos 25-kioms cekundėms prabė
gus nuo to momento, kai Vikin
go I-jo trys plačiai išsiskėtusios 

tad ir pavadino "Volkswagenu". 
Iš pradžių susidomėjimo sukė

lė televizijos paveiksluose, trans
liuotuose Vikingo I-jo, keistos fi
gūros, primenančios grubiai nu-į-velį 7 inčų ilgio, 2,5 inčų pločio 

ir 2 inčų gylio. Šis griovelis nu
stebino mokslininkus. Buvo tikė
tasi, kad Marso paviršių dengia 
purus, vėjo supūstas smėlis. Bet 

brėžtas raides B, G ir skaičių 2. 
Mokslininkai atidžiai tyrė nuo
stabius ženklus, bet greitai paaiš
kėjo, kad tai tik šešėliai nuo ak
menų. 

Spalvotos nuotraukos parodė, 
kad Marso paviršius besąs rudai 
raudonas. Visos uolos ir smėlis, 
manoma, aptraukti limonitu, ku
ris ir teikia Marsui rausvą at
spalvį. Padangė irgi šviesiai raus
va. Reiškia, atmosferoje plauko 
daug dulkių, kurios išslaido sau
lės šviesą ir teikia skliautui raus
vumo. 

Atmosferą kapsulė ėmė tirti, 
vos patekus į ją leidimosi proce
se- Marso atmosferom sudėtis at-

lojos palietė svetimą paviršių, rodo tokia: 95 proc. anglies dvi 

so. S. m. rugpiufio 7 d. jis pasie
kė raudonąją planetą, įėjo orbi-
ton aplink ją ii tuoj pradėjo fo
tografuoti Marso paviršių, ieš
koti vietos nusileidimui. 

Jau Vikingo l-jo orbitos kap
sulė rugpiūčio mėn. viduryje dvie
jose fotografijose nufotografavo 
rūką žemose planetos vietose. O 
Vikingas 2, būdamas orbitoj, pa
stebėjo dar didesnę vandens garų 
veiklą. Jis nufotografavo debesis, 
susispietusius aplink keturis di
džiausius Marso ugnikalnius, ki
toje vietoje keistas debesų for
macijas, lyg sūkurius, susuktus 
stiprių, gal kokių 140 mylių per 
valandą vėjų. Taip pat pastebė
ta, kad rūkas buvo pripildęs di
džiuosius tarpeklius ir kai kuriuos 
kraterius. Tos fotografijos dar 
kartą patvirtino, kad Marse esa
ma vandens, ir kėlė viltį, kad ga
linti būti gyvybė. 

Viking 2 nusileidimui parink
ta vieta, vadinama Utopia Pla-
nitia. Tai šiaurinė Marso dalis, 
pusiaukelėj tarp pusiaujo ir šiau
rės ašigalio, jau ledų sritis. Tiki
masi, kad ten bus daugiau van
dens, tad ir daugiau galimybės 
gyvybei užtikti. 

Rugsėjo 3 d. buvo pasiųstas 
signalas leistis, ir Vikingo 2 kom
piuteriai pradėjo leidimosi opera-

i cijas. Leidimosi kapsulė sėkmin-
| gal nusileido Utopijoj visai, kaip 
} planuota, 6 vai. 58 min. vakaro 
j rytiniu vasaros laiku. Tai jau an-
I tras amerikiečių erdvės triumfas 
j septynerių savaičių laikotarpy. 

Utopijoj mokslininkai taip pat 
tikėjosi daug vėjo supūsto smė-

į lio, ant kurio būsią minkščiau, 
į saugiau kapsulei nutūpti. Bet 
į koks buvo nustebimas, kai pirmo 
Į šios fotografijos parodė ne smė
lio kopas, o vėl aplink išmėtytus 
akmenis, kaip ir Vikingo l-jo vie
toje. 

Akmenys aplink Vikingo 2 
kapsulę esą dviejų skirtingų ge
ologinių kilmių. Vieni korėti, 
lyg kempinės, atrodo, išmesti S 
Marso ugnikalnių. Kiti kampuo
ti, lyg atlaužos iš Marso plutos. 
Jie, greičiausia, meteoritų stip
rių smūgių, kurie suformavo kra
terius, išmėtyti aplink. O gal tie 
akmenys yra tekėjusios lavos iš
laužti iš ugnikalnių žiočių ir iš
nešioti. Be to, pirmosios panora
minės nuotraukos rodo, kad Mar
so paviršių suformavęs proce
sas, kuriame dalyvavęs vanduo 
ir ledas. Prie pat nusileidusios Vi
king 2 kapsulės besąs vingiuotas 
griovys. Mokslininkai tiki, kad griovelio krantai likę statūs, kraš

tai aštrūs, nematyt jokio nuby-Į t a i ga'isbūti išdžiūvęs upelis. 
rėjimo. Atrodo, kad Marso žemė 
yra gana limpanti, lyg šlapias 
smėlis, panaši į mėnulio. Giliau, 
po paviršiaus sluoksniu, žemė at
rodo daug tamsesnė. 

Tačiau pats pirmasis Vikingo 
2-jo atradimas yra tas, kad pa
dangė viršum Utopijos esanti 
tamsesnė, kaip viršum Chryse 
dykumos, kur tupi Vikingas L 

Iškastoje Marso žemėje rasta Vikingo 2 nuotraukos primenan-
daug vandens. Tiek daug, kad jis j čios saulėlydį žemėje, kada dan-
net trukdęs duomenis analizuoti. į gus būna tamsus, o palei hori-
Bet nerasta komplikuotų organi- į zontą rausva. Manoma, kad Uto-
nių molekulių. O jeigu jų nėra,' pijos rajone atmosfera turinti 
tai kaip su gyvybe? i mažiau dulkių. Bet jų šiek tiek 

Msrse egzistuoja sąlygos pri-. yra. Jei visai nebūtų, jei atmosfe-
mityviai mikrobų pavidalo gyvy-; ra būtų gryna, tai padangė at-

foto aparatai su dideliu entuziaz- deginio, 2 - 3 proc azoto, II - 21 ^ į Pradžioje testų duomenys iš rodytų juoda, išskyrus horizon-
mu ėmėsi šaudyti nusileidimo j proc. argono, apie 0.3 proc. dego 
aplinką ir radijo pagalba per or
bitoj esantį Vikingo 1 erdvėlaivį 
transliuoti nuotraukas žemėn. 

Pirmosios nuotraukos parodė, 
kad visa aplinka esanti nusėta 

nies. J>m^ atmosferoje tuo tar
pu turime 78 proc. azoto, 21 proc. 
deguonies. 1 proc. argono ir ne
žymų kiekį kitų dujų. 

Daugiausia dėmesio susilaukė 
tas dar nebuvo plačiau svarsto-j akmenimis. Tarytum kažkoks Marso žemių tyrimai Jais aorė-
mas. Šiaip ar taip, tai būtų aiš
kintina problema, kurioje Lietuva 
gali išryškėti kaip skydas, den-

Kremliaus sienas. Kaip ir dėl ko Į ūžiančius priešus, k. a. kryžiuo-j ges Va<carų Europą. 

yk pM u i į ttq m Ma$kva,įčius» totorius, rusa k Ifcą iaiii 

pirmojo ir vėlesnių kasimų lyg į tą, kur susidaro pakankamas kie-
ir sukėlė vilčių, kad tokia gyvy-į kis oro padangei nuspalvinti 

milžinas būtų ėjęs ir saujomis, ta nustatyti, ar yra gyvybė Mar-
barstęs didesnius ir mažesnius t se ar ne. Speciali rankena — kas-
akmenis. Jų formos gana įvai- tuvas kasė planetos žemę ir po 
rios. Vieną pailgą, tūbos pavida- j atitinkamą žiupsnelį pylė į spe- j Fla. 1975 m. rugsėjo 9 d., jau bu-
lt akmenį rHrc^rkri pavadi- i daliai indus, kur buvo atjMW»Tm i yo. 2.7. milučiu* myliu, nuo Mar- i 

bė galinti ten būti. Bet testų re
zultatai turi ir nebiologinį išaiš
kinimą.. Tad nieko konkretaus 
gyvybės klausimu iš Vikingo 1 

žinota. 
Kai Vikingo I kapsulė leidosi 

ant Marse paviršiaus, Vikingas 
2. iššautas iš Cape Caneveral, 

Jau minėtas dr. Seymour Hess 
pranešė, kad antradienį, rugsė
jo 7 d. Utopijoj buvę -114 laips. 
F temperatūros nakties metu, o 
aukščiausiai temperatūra pakilo 
4 vai. po pietų, Marso laiku iki 
-23 laips. F. Vėjai lengvi ir ne
patvarūs. Dabar ten esanti vasa-

. N baisai ; l a*U| 
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VIKINGŲ ŽYGIS 
Į MARSĄ 
(Atkelta iš 1 pat) 

ra . Reikia gerų kailinių net per 
pačius "karščius". 

Vikingo 2-jo nusileidimo kap
sulė tris kartus kasė Marso žemę 
biologiniams eksperimentams. 

Pirmą karta kasė rugsėjo 12 cL 
o trečią kartą spalio 25 d. Tais ka
simais Vikingas 2-sis tarytum 
sliekų ieškojo Marse. Nuritina f 
šalį netoliese gulintį akmenį ir 
iškasa žemių žiupsneli iš tos vie
tos, kur akmuo gulėjo. Taip da
rė dėl so, kad Marso atmosfera 
neturi ozono sluoksnio ir nesulai
k o saulės ultravioletinių spindu-
jos. O ji pavojinga gyvybei. Ta
čiau akmuo, gudėdamas nepaju
dintas vienoje vietoje milijonus 
metų, apsaugo žemę, esančia po 
juo. nuo ultravioletinių spindit-
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Marso panorama. Viena iš pirmųjų Viidngo i fotografiių.Vien tik akmenys ir ajc&eays. Prieky matyti nusileidusio Viidngo 1 dalys. 

j jie padės^ J. Rėklaitienei sudaryti 
] visą programą. 

Gautas, pranešimas, kad Bal
tiška lustituifct (The Baltic 
Scientific Institute in Scandina-
via) rengia savo ketvirtąją studi
ja konferęjjciją' Stockholme 1977 
m. birželio" 10-13 d. Norintieji 
dalyvauti su moksliniais prane
šimais (maximum 20 minučių) 
turi pranešti siūlomą temą iki 
1977 m. sausio 15 d. P.O. Bos 
16 273, S.-r03 25 Stockholm. 

Lituanistuos premija 

Sekančiame LI suvažiavime 
1977 m. numatyta įteikti litua
nistikos premiją vienam savo 
mokslo darbais pasižymėjusiam 
lituanistui. Premijos mecenatas 
yra LI narys kun. dr. Juozas 

šias atradimas, tai vandens ledas Į strigo. Mokslininkai palaukė St-
šiaurės ašigaly. Taip pat aiškiai 
nustatyta, kad vanduo kadaise 

i gausiai tekėjęs Marso paviršiuje, 
hu. Jei taip, tai bent po akmeni-1 6 p a t i k s ) i n t a M a r s o a t m o s f e r o s 
rms galėtų egz.stuoti ,ei ne g y v y - j s t r u k t _ r a ^ s u n k 

bes formos tai nors organiniai j d ^ { e i d ž i a ^ k o k i a 

jonginiau Deia, « is po akmenų, b u ^ . M a , m o s f e r o s evoliu-
iškastų žemių analize nedavei .. n , . v . . , , i cna. Preliminariniai skaičiavimai konkretaus atsakymo, ar yra gy-i , , . , i v . . . . . . rodą, kad planeta anksčiau ture-vybė Marse, ar n e Organinių 
junginių nerasta. 

Daug dėmesio susilaukė Vikin
ga 2 orbitoje likusi kapsulė. Ji 
rugsėjo antroje pusėje savo apa
ratais nustaiė. kad Marso šiaurės 
poliaus baltoji kepuraitė esanti 
ne kas kita. kaip vandens k»d«. 
O b uvo manyta, kad tai ang-

jusi bent 10 kanų daugiau at
mosferos. Be to, išaiškinta 
žemių sudėtis t o « vietose, 
kur Vikingai 1 ir 2 nusileido. Tai 
toks kol kas Vikingi} žygio į Mar
są balansas. Kurį metą abu Vi
kingai 'ilsėjosi*. Jokių eksperimen
tų nedarė, nes Marsas nuo lap
kričio 25 d. buvo konjunkcijoj su 

lies dvideginio, vadinamas sau- Į saule, taigi, nematomas. Jis ūž
iąs ledas. Sis atradimas laikomas į bėgo už saulės ir pastaroji mums 
įrodymu, kad kadaise buvusios 
sąlygos, palankios gyvybės for
moms egzistuoti. Spekuliuojama, 
kad tos gyvybės formos dabar ga
linčios būti užšaldytos šiaurės 
poliaus leduose. Mokslininkai su
taria, kad vandens ledo užtiki-
mas šiaurės poliuje ir retųjų 
sunkių duju (kryptonas, kseno
nas) suradimas atmosferoje nu
kreipia gyvybės ieškojimą \ polia
rine sritį. Be to dr. Hugh Kieffer 
mano. kad ir pietų polius galįs 
būti pedengtas vandens ledu. 

Reiškia, vandens, nors ir ledo 
pavidale, Marse yra. Bet kiek jo 
ten yra? Vienas NASA moksli
ninkų, tiriančių Marso atmosfe
rą, Crofton B. Farmer tiki, kad 
Marsas turįs dešimt kartų mažiau 
vandens, negu žemė. Be! Marsas 
yra mažesnis, tad jame vandens 
atsargos, reliatyviai kalbant, esan
čios tos pačios. 

jį užstojo. Negalima buvo palai 
kyti rafdtjo kontakto. Reikėjo pa
laukti, kol Marsas išsivaduos iš 
Saulės glėbio ir bus palankesnė; į gė saugikliai, kurie tiekė energi 

čiausio Marso dienos meto, ir po 
keletos pasiųstų signalų ranke
na ėmė normaliai veikti. Spėja
ma, kad šalna galėjusi instru
mentą paveikti. 

Vikingas 2-sis turėjo komuni
kacijos problemų paties leidimo
si metu. Kurį laiką mokslininkai 
nieko nežinojo, kas su juo darėsi. 
O kapsulė pati viena puikiausiai 
nusileido, tik neperdavė apie sa
ve žinių. Programos direk. Ja
mes Martin išsireiškė, kad Vikin
gas 2 visai mūsų nereikalingas. 

O buvo taip. Vikingo 2 leidi
mosi kapsulė radijo bangomis per
davė savo leidimosi eigą orbitos 
kapsulei, kad šioji persiųstų in
formacijas žemei. Bet kaip tik tuo 
metu oibitos kapsulė neteko pu
siausvyros, antena nusisuko į šo
ną ir NASA centras negavo jo
kių žinių. Paaiškėjo, kad perde-

. - I 
l J ^ : , -- _ H * Njanistikos instituto 

i o nariu veiktos i r 

1 / prezidiumo darbai 

Prunskis. Premijos dydis: 1000 
dol. Kandidatą premijai parinks 
tam reikalui sudarysima jury ko
misija. Bus paskelbta spaudoje, 
kada ir kam - siūlyti kandidatus 
premijai. 

II narių rinkimai 

Visi LI nariai gali rekomen
duoti kandidatus į Lituanistikos 
instiiutį savo skyrių vedėjams 
iki 1977 m- sausio 10 dienos, nu
rodydami kandidatų mokslines 
kvalifikacijas ir adresus. Skyrių 
vedėtai parengs siūlomų kandi-
datų sąrašus ir iki sausio m. 31 d. 
persiųs juos LI prezidiumui. Nau
ji nariai bus renkami iš tų sąra
šų LI tarybos (13 asmenų) slap
tu balsavimu. 

(Nukelta į 3 paL) 

KT įikzt - J - •• J buvo pasiusta LI nariams profe-
Naujasls prezidiumas turėjo du i 

mą Lietuvoje, parūpinta VLIKo, 
nariams profe-

d. \Vorceste- i >ona™ . v a s a n o
J
 2 d ' J i e

£
b , u v o 

ryte ir lapkr. 7 'd. Arlingtone. fi. į paprasyu panaudou tuos faktus 
jf^tj.**! A , D \jK.iš-Z: .~L~ .V savo akademinėje aplinkoje. 

LI archyvas nuo 1950 iki 1975 į 
dirrinkui dr. R. Misiūnui teko at 
važiuoti apie 100 mylių iš Wii 
liamstowno, kiti trys gyvena ar-

taL PB R-3229 
DR. ANNA 8ALIUNAS 

AKTŲ, AUSŲ. NOSIES TB 
GERKLfiS LIGOS 

2858 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

~DR. K. 8. BAIMAS 
Akušerija tr moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija 

•149 So. Puiaski Boad (Crawford 
i sudėtas į 39 bylas ir pasiųs- į Medksal Boilding). TeL LB 5*6446 

pozicijoj. Dabar NASA duoda sig
nalą, ir Vikingų instrumentai 
vėl atgijo. 

\ o r s abiejų Vikingų skridi
mas į Marsą ir ypač kapsulių nu
sileidimas parinktose vietose vy
ko laikrodžio tikslumu, tačiau jų 
misijos neišvengė ir nesklandu
mų. Kai kurie instrumentai buvo 
sugedę, užstrigę. Juos visus pasi
sekė pataikyti, išskyrus vieną — 
Vikinz I seismometrą. Kad būtų 
apsaugotas nuo vibracijos kelio
nės metu ir nuo leidimosi smū
gio, jis buvo tvirtai surakintas. 
Kai kapsulė nusileido, seismomet-

ją žiroskopui. palaikančiam erd
vėlaivio pusiausvyrą. 

Buvo bėdos ir Vikingui 2-Jam 
su jo rankena — kastuvu. Kai 
rugsėjo 12 d. kasė žemes ir prisi
traukęs ėmė berti po žiupsnelį į 

• »-i v ' T „ „ . J tas Instituto a«chyvarui C. Grin-ciau Bostono, ir tik V. Trumpa i . v . . , \1 . . ,. 
1X. JJ *.'. -x \i;„„u- i ceviciui saugoti Pasaulio hetu-

negalejo atvykti iš Washmgtono. i . , ® .. . , 
Antrafame nosėdvie i alvvavo ir I V , ų a r c h y v e Čikagoje. Arcayve y-

I r a M . Biržiškos, V. Krėvės V kitų du LI skyrių vedėjai: dr. S. Goš
tautas ir A. Mažiulis. 

Pirmininkas pranešė apie savo 
pasitarimus Chicagoje spalio 23-
24 d. su LI leidinių redaktoriais 
ir skyrių vedėjais J. Dainausku ir 
dr. J. Puzinu. Spalio 24 d. LI įga
liotinio dr. T. Remeikio namuo
se Kyko posėdis su Lietuvių fon
do dr. K. Ambrazaičiu. Apkarti 
LI darbo planai ir centrinio lietu
vių archyvo reikalas. 

Harvardo universiteto redak
cinė komisija (pirm. Ann Orlov) 
rengia "Harvard, Encyclopedia 
of American Ethnic Groupa 

tyrimu aparatus, tai vienas apa- R e d ^ j a ; paprašius, U pirmi 

Farmerio tnanymti. dide*i ledo 
kiekiai buvę ištirpdyti seniau vei 
kusių Marso ugn i kalnių. Upės 
gaivalingai tekėius**. fšgręžda-
raos gilias vingiuotais vagas. Vė
liau vanduo bnvęs Marso žemes 
absorbuotas ir » n giliai galfs 
būti sušalęs. Kitas vanduo išga
ravęs ir susikondensavęs poliari
nėse srityse. 

Kada vanduo galėjęs upėmis 
tekėti Marso paviršiumi, dar ne
są galima pasakyti. Gal prieš ko
kia 100 milijonų metų, o gal ir 
prieš 3 bilijonus. Bet kad vanduo 
tekėjo, tai neabejojama. 

Vikingo 2 orbitos kapsulė vie
nu metu praskrido pro Marso na
tūralų satelitą Phobos tik 545 my
lių (beveik 880 kilometrų) at
stu ir nufotografavo jame dau
gybę didelių ir mažų kraterių, 
dar iki šiol nematytų. Ta i kra
teriai su centrinėmis viršūnėmis 
ir antrinių kraterių grandinės. 
Be to, šios fotografijos parodė, kad 
Phobos besąs ištisai sluoksniuo
tas. Aiškiai matyti paraleliai bėgą 
sluoksniai per visą satelitą, ta
rytum liniuote taisyklingai nu
braižyti brūkšniai. Paotografija 
tokia ryški, kad mažiausias ob
jektas, kurį galima įžiūrėti, yra 
apie 40 metrų skersmens. Kiek 
valiau, rugsėjo 15 d., orbitos kap
sulė nufotografavo ir kitą Marso 
satelitą Deimos. 

Reziumuojant, gelima pasa
kyti, kad Marse organinių che
minių junginių nerasta. Tad ir 
gyvybfs kol kas nerasta. Rasta 
žemėse gan daug vanden:. tik, V-
noma. ils wiak- j ledą. Didžiau-

instrumentas brangus ir nepap
rastai jautrus. Kiekvieną suvirpė-

lj imą galėjo padidinti milijoną 
kartų. 

ratas gavo savo dali, o kai reikė
jo kitam, rankena užstrigo. Nei 
pirmyn, nei atgal. Buvo galvoja
ma, kad akmenukas pakliuvo į 
rankenos mechanizmą, bet nega
lima buvo to patirti, nes ranke
na sustojusi tokioj pozicijoj, kad 
neįmanoma ją nufototgrafuoti. 
Tada duotas 'signalas prailginti 

ras neatsirakino. Nepavyko jo iš- į rankeną dar 16 inČu. Dabar jau 
laisvinti ir tiek. Ta ip ir liko ten galima buvo fotografuoti, tinka 
suveržtas. Jokios naudos iš jo. O 

Bėdos buvo ir su Viking 1 10-
ties pėdų ilgumo rankena — že
mių kastuvu. Ją galima ištiesti, 
pagal reikalą pailginti ir vėl pri
traukti. Kelionės metu rankena 
irgi buvo suspenduota. Nusilei
dus, ji buvo bandymui ištiesta 6 
inčus tolyn. Bet kai reikėjo at
gal įtraukti, nė iš vietos. Užstri
go. Inžinieriai suko galvas, kas 
galėjo atsitikti. Buvo prieita išva
dos, kad 3 inčų ilgumo kaistu- laivių sutrikimus pataiso? Tai ga

mai apžiūrėti. Pasirodė, ne ak
menėlis Įstrigęs, o vienas jungtu-
vėlis sugedęs ir sustabdė ranke
nos veikimą. Tam tikru būdu ga
lima buvo jungtuvėlį apeiti, ir 
rankena operavo normaliai. 

Jeigu Vikingų ant Marso nusi
leidimus ir ten jų daromus eks
perimentus laikome technologi
niu t r^mfu . tai ir čia minėtų 
sugedimų pataisymus radijo ban
gomis už daugiau kaip 220 mil. 
mylių irgi turėtume laikyti 
nemažesniu triumfu. Ir kyla įdo
mus klausimas, kaip erdvės inži
nieriai taip toli esančių erdvė-

ninkaš pateikė bibliografinių ' 
duomenų apie lietuvius Ameriko- j 
je ir gavo padėką. Tas ryšys pa
laikomas. — LI sekr. dr. Užgi-
rienė parūpins prašomų informa- į 
ei jų bibliografiniam katalogui, j 
kur} rengia Institute in Plura-
lism and Group Identity Bostone 
su American Jewish Committee.; 
— Ryšius su AABS palaiko R. j 
Misiūnas. — The Association 
for the Study of Nationalities, į 

LI steigėjų laiškų. 

Suvažiavimai 1977 metais 

VI-sis Lituanistikos instituto 
suvažiavimas įvyks kartu su III-
-ju Mokslo ir kūrybos simpo
ziumu Chicagoje lapkričio 24-
27 d. Instituto suvažiavimo 
mokslinė programa sutaps su M. 
-K simpoziurr.c h u m a n i t prog
ramos dalimi. Programos koordi-

; na tore yra LI atstovė M-K simp. 
komitete dr. Janina Rėklaitienė. 
Antrasis LI atstovas yra dr. J. 
Puzinas, o visos simpoziumo 
mokslinės programos pirminin
kas yra dr. K Ambrozaitis iš 
Lietuvių gydytojų sąjungos. JAV 
LB Krašto valdyba remia simpo
ziumą finansiškai. LI prezidiu
mas pritarė savo atstovų nutari
mu i Įsijungti į oficialiai inkorpo
ruojamą Lithuanian Symposium 
on Arts and Sciences. Inc. 

IlI-įo Mokslo ir kūrybos sim
poziumo vedamoji tema bus 
"Dabartinė Lietuvos sąvoka 
mokslo ir kūrybos šviesoje'', iš-

Prtima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti S74-3004 
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1407 S. 49tb Coort. Cicero 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
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DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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DR. WALTER J. KIRSTUK 
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W2S We«st 59th Street 
Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. tr 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir «- • 
»»L vak. Tred. Ir Seitad. tedaryta 

Inc., pirm. S.M. Horak iš Eastern j Pučiant tą sąvoką ir išeivijai 
Illinois univ. kviečia U dalyvau
ti konferencijoje New Yorke 
1977 *n. pabaigoie ir surengti 
atskirą sesiją lituanistikos temo
mis. 

ELTA Press Release informa-

Ton temon derinsis ir LI šuva 
žiavimo paskaitos, bet viena ar 
kita sesija galės turėti ir kitokias 
temas. 

LI nariai, norintieji skaityti 
paskaitas suvažiavime, prašomi 

ciia apie intelektualų persekioji- j kreiptis į savo skyrių vedėjus, o 
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kas, H'K kokia vinelė, iaiku neiš
krito ir neleidžia rankenai susi
traukti. Pasirodė, kad diagnozė 
buvusi teisinga. Reikėjo rankeną 
dar kartą truputi pailginti, kad 
kaištuko skylutės susilygintų ir 
pro jas kaištukas iškristų. Taip 
ir įvyko. Rankena toliau veikė 
normaliai . 

Kai pirma kartą Vikingas 1 ka
sė žemes liepos 28 d. ir jo ranke
na dalijo po žemiu žiupsnelį at
skiriems tyrimų aparatams, bio
logijos ir neorganinės chemijos 
aparatai gavo pakankamai žemiu, 
bet vadinamasis GCMS (Ga<; 
chromatograph — mass speetro-
meter) , kuris turėjo ieškoti orga
ninių junginiu, atrodė, jog ne
gavęs žemių. Kai žemiu prisipil
do iki tam tikro lygio, aparatas 
automatiškai pradeda tvrimus. 
Bet GCMS. ir Marso dienai bai
giantis, dar neturėjo žemių. Vė
liau ir tai buvo sutvarkyta. 

Kai rugpiu&o 3 d. teko antrą 
kart* kasti žem^s, ta pati ranke

na komplikuotas reikalas ir visos 
procedūros neišstudijuosi. Gali
me pasakyti tiek. kad specialistai 
turi didžiulę trijų inčų storumo 

knygą, kurioj surašė visus gali
mus Vikingo kapsulių sugedi
mus, užstrigimus ir kaip ;uos pa
taisyti Šią knygą jie panaudojo 
tada, kai Vikingo 2 orbitos kap
sulė neteko pusiausvyros ir NASA 
centras negavo jokių žinių, kaip 
vyksta Vikingo 2 kapsulės leidi
mosi operacijos. 

Be to, erdvės technikai turi dar 

Atrt 
n a vcl užkliuvo. Vėl kažkaip ui- ' Cia u* dalininką p*ainvfc 

a Mmo pavirstam vatrooįaatis VUdafu S. Staitojs* 
šratui 

po vieną atsarginę orbitos ir nusi
leidimo kapsulę. Kai tik sagenda 
kas nors ant Marso paviršiaus 
stovinčioje' arba aplink planetą 
orbitoje skriejančioje kapsulėje, 
jie lygiai taip pat sugadina savo 
turimą kapsulę ir tada ieslco būdų, 
ka 'p pataisyti. Savotiškas žaidi
mas. 

Vikingas 3, jei projektas bus 
patvirtintas, judės Marso pavir
šiumi, jo trys kojos, vietoj dabar
tinių lėkščių, turės motorizuo
tus vikšrus. Galės nušliaužti tru
putį daugiau, kaip 30 mylių. Di
džiausias greitis bus vos viena 
dešimtoji mylios dalis per valan
dą. Tad vieną mylią tenuva-
žiuos per 10 valandų. Ir visai su
prantama. Juk Marse nėra asfal
tuotų greitkelių. Jis taip pat tu
rės patobulintus biologinių eks
perimentų instrumentus ir apla
mai galės atlikti daugiau sofisti-
kuotų tyrimų. Mokslininkai dar 
nenori tikėti, kad iš viso Marse 
nebūtu gyvybės, nors abu Vikin
gai jos ir nesurado. Juk jie apžiū
rėję vos vieną dešimtm Ui joninę 
Marso paviršiaus dalį. Tai būtų 
lygiai tas pats, kaip pasižiūrėjus 
iŠ lauko į namo slenkstį, padary
ti iSvadą, kad name niekas ne
gyvena, nes ant sįaaks&o ne** 
na gfvgi dvasios. 
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Tiziano - didysis Vt ei jos daiiininkas VLADAS ŠLAITAS 

Minint 400 metų sukaktį nuo jo mirties 

SAULĖ JAUTOKA1TĖ 

Renesanso laikais šalia dviejų!portretai, kad jis pasikviečia jį į 
pagrindinių meno centrų Romos 
ir Florencijos taip pat svarbią 
vietą užėmė Venecija. Venecijos 
renesansinis menas daug kuo 
skyrėsi nuo anksčiau minėtų Ro
mos ir Florencijos, nes šiuose 
flviejuose miestuose dirbo beveik 
tie patys menininkai, kai tuo tar
pu veneciečiai tiktai namie dir
bo ir gyveno visą laiką. Venecija, 
įsikūrusi prie Adrijos juros, buvo 
uosto miestas, kuris jungė Vaka
rus su Rytais. Joje, kaip papras
tai uosto miestuose, atsispindėjo 
pirklių, karių, avantiūristų, pi
ratų veržlumas, bei dinamika, 
jausminis išprusimas, spalvingu
mas. Šie bruožai įtakojo ir Ve
necijos meną. 

Pats didžiausias tuolaikinis Ve
necijos menininkas buvo Tizia
no, apie kurį nėra išlikę daug 
žinių. Nežinoma net jo tikroji gi
mimo data. Manoma, kad jis gi
mė tarp 1477-1576 m. Nors tų 
laikų menininkų biografas Gior-
gio Vasari savo knygoje "Meni
ninkų gyvenimai" rašo, kad Ti
ziano gimė 1480 m. Veccelli šei
moje, vienoje iš kilniausių toje 
apylinkėje. Kaip ir daugelis Ve
necijos menininkų, Tiziano ne
buvo gimęs Venecijoje. Jis gimė 
Cadore, mažame miestelyje, pen
kias mylias nuo Alpių kalnų pa
pėdės. Mažas Tiziano, augęs 

karališkuosius rūmus. Čia daili
ninkas tapo karalius, princus, ka
ralienes, princeses, kunigaikš
čius, didikus. Už jų portretus dai
lininkas gauna stambias sumas 
pinigų. Imperatorius Karolis V 
paskiria jam nuolatinę pensiją ir 
suteikia grafo titulą. Dabar Tizi
ano yra gerai finansiškai aprū
pintas visam likusiam gyve
nimui. 

Pagaliau Tiziano nuvyksta į 
Romą, kur jis tapo popiežių, kar
dinolus, Romos kunigaikščius, 
didikus, turtuolius. Čia jis pirmą 
kartą susitinka su skulptoriumi 
Michelangelo, kuris, pamatęs 
vieną iš Tiziano meno kūrinių 
mitologine tema, susižavi jo ta
pyba, tik apgailestauja, kad Ve
necijos menininkas nepasidaro 
pirma škicų, o tiesiai tapo ant 
drobės be jokių pradinių planų. 

Tiziano meno kūriniuose pa
stebimas skirtumas tarp jo anks
tyvesniųjų ir vėlesniųjų darbų. 
Ankstyvesniuose kūriniuose jau
čiama Giorgone įtaka. Jis savo 
kūrinius atlieka su dideliu į 
kruopštumu, švelnumu, detalė
mis, į kuriuos galime žiūrėti iš 
labai arti ir iš toli. Paskutiniuose 
dailininko kūriniuose jaučiamas 
technikos pasikeitimas. Jis tapo 
su savimi pasitikinčia ranka — 
potėpiai grubūs, vieną spalvą de-

DEIMANTO ŽIEDAS IR GRANDINĖLĖ 

Deimanto žiedas, 
kurį Rusijos caras dovanojo penkiolikmečiai Šopenui 

Varšuvoj, 
liko istorijoj. 
Viskas lieka istorijoj. 
Deimanto žiedas, 
arba vėliau mano meilė, 
kuri kartą tik tau priklausė, 
liko istorijoj. 
Tol, 
kol esu plačiame pasaulyje, 
tol dalyvauju istorijoj, 
o po mirties pasiliksiu tik deimanto žiedas istorijoj. 
Deimanto žiedas, 
kurio niekas nepasigenda ir neprisimena. 

Vecelli Tiziano (italas, 14777-1576) Bachas Ir AriadnS (Valstybinė galerija Londone) 

Esu meilės nelaisvėje, 
tačiau savo nelaisvės 
aš nekeisčiau į pačią didžiausią pasaulyje laisvę. 
Tavo meilės auksinė 
ir skaimti grandinėlė 
nuolat spaudžia ir glaudžia vienatvėje mano širdį. 
Gera būti vienui vienam tavo meilės nelaisvėje. 

LAIMINGAS BERNIŪKŠTIS 

Kodėl jūs nuolat man kalbat apie senatvę? 
Mano žodyne nėra žodžio "senatvė". 
Ir kai gulėsiu mirties patale, 
gvazdikėlių draugystėje, 
lygiai nebūsiu nei senas, 
nei griūvantis vyras, 
o tiktai mielas, 
gražus 
ir laimingas berniūkštis. 

• 

geroje aplinkoje, dešimties metų i da tiesiai ant kitos, stori dažų 

Iš Lituanistikos instituto 

ir jo narių veiklos 
buvo išsiųstas į Veneciją pas dė-
'dę, kur jis praleido visą savo ilgą 
gyvenimą. Tiziano, būdamas de
šimties metų, jau žinojo, kad 
nori būti meniniku, todėl dėdė jį 
įtaisė pas brolius menininkus 
Giovanni ir Gentile Bellini. 
Vėliau Tiziano mokėsi kartu su 

sluoksniai nekreipia dėmesio į de
tales, kas tuo laiku buvo didelė 
naujiena mene. Šiuos kūrinius 
reikia žiūrėti iš tolo. Pagrįstai 
meno istorikai jį todėl vadina 
impresionizmo pradininku. Savo 
portretuose Tiziano pozuotoją at
skleidžia ne tiktai jo dvasinėje 

kitu Venecijos garsiu menininku nuotaikoje, bet taip pat parodo 
Giorgione, iš kurio išmoko ne Jo materialinį stovį, paskandin- d r a u g i ]-a (&{ §j0l į a m tik "non-

(Atkelta iš 2 pat). 

Statuto pakeitimai 

LI teisinis patarėjas adv. P. 
Žumbakis ir LI įgaliotinis dr. T. 
Remeikis perredagavo LI statutą, 
kad galėtume įsiregistruoti Illi
nois valstijoje kaip "tax-exempt' 

tik piešimo metodą, bet pasisavi- I damas jį prabangiuose rūbuose 
no ir jo stilių, kad kai kurie jo i Dailininkas meistriškai atvaiz-
'dailės darbai buvo net painioja- Į įjuoj* iliuzinį dsabužių tikrumą. 
mi su Giorgione. Abudu meni
ninkai dirbo tuos pačius projek
tus, o mirus jaunam Giorgione, 
Tiziano daug jo projektų užbai
gė, todėl dar ir dabar kai ku
riuos kūrinius meno istorikai ne
žino kuriam jų priskirti. 

Mirus broliams menininkams 

Žiūrint į jo portretus, galima 
jausti tiesiog kailio turtingą 
minkštumą, šilko švelnumą ar 
plaukų šiurkštumą. 

Menininkas Tiziano nepamirš
ta ir savęs — jis nutapo kelis sa
vo autoportretus. Vienas iš vė
liausių kabo šiandien Madrido 

-profit" kategorijoje). LI statuto 
komisija: pirm. dr. A Plateris, 
nariai d-rai K. Jurgėla ir D. Kri
vickas, kartu su prezidiumo na
riu V. Trumpa, visi \Vashing-
tone, peržiūrės pasiūlytąją statu-

Bellini ir draugui Giorgione, P r a d o muziejuje. Cia dailininkas 
Tiziano palikęs vienas, bet tuoj save atvaizduoja seną, ilga barz-
isgarsėjo kaip geriausias Veneci- <H rankoje laikydamas teptuką, 
jos dailininkas. Popiežiaus Leono savo žvaliomis 
X pakviestas atvykti į Romą ir 
pamayti jos dailės kūrinius bei 
susitikti su jų kūrėjais Rafaeliu, 
Michelangelo ir kitais, Tiziano ties autoriaus kapą Venecijoje, 

dabar esantis ten meno akademi
joje, dramatiškoje nuo kryžiaus 
nuėmimo scenoje, pats dailinin-

vii dar žiūrintis i ateitį. Savo 
paskutiniame meno kūrinyje 
"Pieta", kuris turėjo puošti pa

to redakciją. Naujasis tekstas 
(anglų kalba) bus pateiktas vi
siems LI nariams balsuoti 

Instituto leidiniai 
Prof. Vaclovo Biržiškos knygą 

"Studentai iš Lietuvos užsienio 
universitetuose XV - XVIII a." 
išleis Lituanistikos instit. LI Is
torijos skyriaus vedėjas prof. Pu
zinas išrūpino $3000 paramą tam 
veikalui išleisti iš Devenių Kul
tūrinio fondo. 

Tyrinėjama galimybė išleis
ti kitą Vacį. Biržiškos darbą 
"The American - Lithuanian 
Press. 1875 - 1910". Dar ne visą 
rankraštį turi J. Damauskas. 
Lietuvių fondo finansuojamoji 
"Lietuvių išeivijos spaudos bib
liografija, 1970 - 1974" jau sure
daguota ir perrašinėjama spau
dai. LI 1975 metų Suvažiavimo 

Sulaukęs gilios senatvės, Tizia
no gyveno vienišus metus. Se
natvės vienatvę dar labiau paaš-

apsisprendžia pasilikti Venecija-

Pirmajam savo klientui Fer-
rara kunigaikščiui Alfonsui jis! kas save atvaizduoja suklupusiu 
atlieka užsakytus graikų klasi- į seneliu, laikančiu Kristaus ran
kinėmis ir mitologinėmis te- da
momis tokius paveikslus kaip 
"Auka Venerai", "Bachą ir Ari-
nadę", ''Bakchanaliją". 

Poetui Pietro Aretino atvykus 
K Romos į Veneciją ir čia apsi
gyvenus, jisai susidraugauja su 
Tiziano. Šita draugystė meninin
kui išėjo į naudą, nes poetas sa
vo plunksna, kur tik pasiekė jo 
raštai, išgarsino Tiziano, kaip 
menininko, vardą. Tokiu būdu 
Tiziano buvo supažindintas su 
tuometiniais kitų kraštų valdo
vais, kurie, kada tik keliaudavo 
pro Veneciją, pasikviesdavo dai
lininką nutapyti jų portretus. 
Dailininkas, anksčiau nutapęs 
daugybę religinių paveikslų į-
vairoms Venecijos bei jos apy
linkių bažnyčioms, nutapęs gau
sų skaičių kūrinių mitologinėmis 
temomis, dabar pasižymi ir kaip 
puikus portretistas. Tarp jo port
retų randame imperatoriaus Ka
rolio V ir jo sūnaus Pilypo II ke
lis skirtingus atvaizdus. Impera
toriuj taip patiko Tjsaoa tapyti 

trino, žmonat senai mirus, jo 
dukters mirtis. Likę jo du sūnūs 
teikė jam daugiau skausmo ir rū
pesčio negu paguodos. Kaip tik 
šioje senatvės vienatvėje meni
ninkas Tiziano dar intensyviau 
tapė, sukurdamas vis geresnių j Darbai, suredaguoti dr. B. Ma 
meno kūrinių, kurie dabar yra j čįuikos, užtruko spaustuvėje Ad-
laikomi jo dailės, viršūne. Tizia
no buvo vienas iš tokių meni
ninkų, kurio talentas, pasireiškęs 
jaunystėje, tęsėsi per visą gyveni
mą iki pat gilios senatvės - mir
ties. 

Kiek metų sulaukęs mirė nuo 
siaučiančio maro, taip mes ir ne
žinome, bet mes žinome, kad 
dailininkas Tiziano buvo vienas 
iš didžiausių Venecijos meno kū
rėjų, jeigu ne pats didžiausias. 

tautos ir valstybės istorija, m da
lis. Skirta lituansitinių mokyklų 
XI skyriui. Chicago, 1975, 207 p. 

A. Pakalniškis: Metai praeityje. 
Prisiminimai. Chicago 1975, 296 
P-

I.K. Skrupskelis (ir F. Bowers) , 
suredagavo The Works of Wil- ' 
liam James: The Meaning of 
Truth. II t. Harvard Univ. Press, 
I975į XLVI — 328 p. 

J. Žilevičius parašė lietuvių 
muzikų biografijas Riemann Mu-
sik-Lexicon, kurio paskutinis to
mas, L - 2, išspausdintas Vokie
tijoje. 

Parengta spaudai 
St Goštautas pasiuntė Bolog-

na universitetui Italijoje užsaky
tą studiją "Dos Humanistas Es-
panoles del Sigio XVI en Italia, 
Polonia y Lituania: Antonio A-
gustin y Pedro Ruiz de Moros". I 
dalis, 71 n. 

J. Puzinas turi užbaigęs dviejų 
knygų rankraščius: "Prof. med. 
dr. Petras Avižonis" ir "Pabaltijo 
universitetas Pinneberge". 

A. Šešplaukis parašė bibliogra
finį darbą "Lituanica in the 
Westem European research lib-
raries" ir pasiuntė Alberta Univ. 
Press leid. 

V. Žemaitis parašė Zanavykų 
monografijos etnografinę dalį. 

Ant. ir Anast Tamošaičiai 
užbaigė rankraštį anglų kalba a-
pie lietuvių tautinius drabužius, 
su iliustracijomis. 

R. Vaštokas gavo užsakymą iš 
Kanados valdžios parašyti knygą 
apie lietuvių tautą ir jos išeivius 
Kanadoje. 

LI narių darbai ir 
viešos paskaitos 

Dr. Juozas Girnius gavo Liet 
katal. mokslo akademijos 1975 
metų mokslinę premiją už knygą 

ministratorius T. Remeikis in
formuoja, kad knyga jau laužo
ma ir daromos paskutinės korek
tūros. 

LI leidinius galima užsisakyti 
šiuo adresu: LI c-o K Girvilas. 
2422 West Marquette Rd., Chi
cago, II. 60629. 

Naujos LI narių knygos ir 
lituanistiniai straipsniai 

V. Liulevičius (red.): Lietuvių 

ežtas Paulius DD su įįm\imiH*h Kristus vainil 
t*ta>4r4<» wte»Įbtoi kotakcita Mm 

imas erikMių vainiku 

"Pranas Dovydaitis". Mecena
tas: dr. J. Prunskis. — UCLA 
Baltic Languages and Cultures 
kurso paskaitos vyksta kas savai
tę. Dėsto UCLA prof. M 'Gim
butienė ir kviesti profesoriai, jų 
tarpe LI nariai J. Kuprionis ir R. 
Silbajoris. M. Gimbutienė supa
žindina Los Angeles jaunimą su 
senaisiais lietuvių papročiais: pa-

I vasarį buvo Joninės, o spalio 30 
: d. "Derliaus šventė" su insceni-
• zacija (rcž. R. Zelenytė) —Dr. 
II. Maziliauskienė pirmininkau
ja Montrealio lietuvių Akademi
niam sambūriui. — Prof. R Mi
siūnas gavo Fulbright — Hays 
Faculty Research grantą šešių 
mėnesių istorijos šaltinių studi
joms Lenkijoje (1976 metų pra
džioje). — VVisconsin — Madi-
son univ. biblioteka rengia 1977 
m. sausio — birželio m. parodą 
"430 years of Lithuanian books: 
The development of national 
culture", kuriai bus panaudota 
LI garbės nario prof. Alfr. Senno 
padovanotoji lituanistinė biblio
teka. — Dr. Br. Vaškelis pakel
tas į (full) profesorius Laffayett* 
College, Penn. 

Lietuviškų Studijų savaitėje 
Chantilly, Prancūzijoje, rugpjū
čio m. 1—8 d. skaitė L Damb-
riūnas ir R. Krasauskas. 

Kituose lietuvių suvažiavi
muose ir klubuose, be jau minė
tųjų, paskaitas skaitė: Gidžiūnas, 
Jonikas, Kviklys, Maciūnas, Mi
siūnas, Nagys, Šilbajoris, Trumpa, 
Vaičiulaitis. — LKMA X-me su
važiavime Detroite skaitė LI na
riai: Cukuras, Girnius, Keblys, 

j Klimas, Matulis, Misiūnas, Slavė-
i nas, Skrupskelis, Tamošaitis. — 

Kitataučių renginiuose pastebė
jome šiuos paskait-ninkus: 
Prunskis (Wright College Cika-

įgoje), Goštautas ir Gimbutas 
(Boston Public Library). 

In Memoriam 

Kalbininkas Leonardas DAMB-
JRIONAS, 70 metų, mirė 1976 
j metų lapkričio m. 24 d. Wa-
į shingtone, D.G Lituanistikos 

instituto narys — steigėjas nuo 
1951 metų. Buvęs Kalbos sky
riaus vedėjas. 

Redaktorius Ignas SAKALAS 
(Sakalauskas), 83 metų, mfrė 
1976 m. spalio m. 19 d. Chicago-
je. Lit instituto Bibliografijos 
sk. narys — talkininkas 
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Vladą Jakubeną atsisveikinant 
V l a d a s J a k u b e n a s , žyraus kompozitorius, muzikos pedagogas 
Ir kritikas, mirė š. m. gruodžio 13 d. Chieagoje. Buvo gimęs Biržuose 1904 m. 
Visa lietuviškoji visuomenė jo netekimą išgyveno skaudančia širdimi, gau-

£ pašarvota velioni lankydama ir palydėdama j kapus. Paskutinė velio-
pagarba ypač buvo pareikšta gruodžio 17 d. vakare Jaunimo centro di-

joje salėje, šio atsisveikinimo organizacinio komiteto vardu žodį tarė Pet
ras Petrutis, artimų bičiulių vardu muzikas Algis Šimkus, muzikų vardu Leo
nardas šimutis, Jr„ žurnalistų vardu kun. Juozas Vaišnys, Kazys Bradūnas 
fferskaitė velioniui skirtą eilėraštį. Jaunimo centro vardu atsisveikino kun. 
Ąlg. Kezys ir Lietuvių Bendruomenės vardu Bronius Nainys. Religinę atsi-
įveikinimo dalį atliko Ir kalbėjo kun. Stasys Neimanas, kun. Povilas Dilys, 
kun. Jonas Josupaitis ir latvis kun. Austi* Sudars. Protarpiais įsiterpdami, vo
kaline atsisveikinimo dalį atliko solistai Dana Stankaltyte ir Algirdas Brazis 
bei Dainavos ir Cheagos Lietuvių operos chorai. 

Po to karstą perkėlus j lietuvių evangeliku liuteronu Tėviškės parapi
jos bažnyčią, ten gruodžio 18 d. ryte buvo gedulingos pamaldos, dalyvaujant 
kunigams Povilui Diliui, Stasiui Nefananui. Ansui Trakud, ir giedant Tėviškės 
parapijos chorui. Po pamaldų prof. Vlado Jakubėno karstas didelio būrio kul
tūrininkų ir gausios visuomenės buvo palydėtas Į amžino poilsio vietą — i 
Lietuvių tautines kapines. "Draugo" kultūrinio priedo puslapiuos velionį at-
tfsveikindanu, skaitytojams čia pateikiame šermenų dienų nuotraukinį mon-

•jmmmmmi^mmmms 

eliooio Vlado faY11hs~» artimieji gedulingose laidotuvių pamaldose lietų
jų evangelikų huteronir Tėviškės parapijos bažnyčioje, Cnfcagoje. Iš kairės 
dešine: dr. Julius Slavėnas, Halina Dffiene, Olga Jakubemene ir Erfica Hoi-

enderiene. Nuotr. M. Nag* 

r-mam 

tažą. Velionis Vladas Jakubenas, pašarvotas laidojimo koplyčioje, Marųue 

Vladas Jakubenas pašarvotas Jaunimo centro didžiojoje salėje, Chieagoje. Atsisveikinimo žodį taria muzikas Algis 
Šimkus. Nuotr. V. Noreikos 

į ^ ^ v y ^M*,**urTitni 
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itodi tofaMtoi karstas gedu-...^- mfmmTįmįį metu lietuvių evangelilcą linte-
/lado Jakubėno piano studijų mokiniai atsisvaikina savo mokytoją: ronų Tėviškės parapijos bažnyčioje. Prie karsto kunigai (iš kair. J dešinę): 
m -elytė, Renata Variakojyte ir John Kolodziejczyk. kun. supt. Povilas Dilys, kun. gen. supt, Stasys Neimanas ir kun. senjoras 

Nuotr. V. Noreikos Ansas Trakis, Naotr. M. Nagi* 
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• AIDAI, 1976 m. gruodžio 

meru, Nr. 10. Mėnesine kultū
ros žurnalas. Redaguoja dr. Juo
zas Girnius, 27 Juliette S:., Bos
ton, Mass. 02122. Literatūros 
apžvalgų ir techninis redaktorius 
Leonardas Andriekus, O.F.M., 
Kenebunkport, Maine, 04046. 
Žurnalą leidžia lietuviai pranciš 
konai. Administruoja Ben. Rama
nauskas, O.F.M., 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207^Žur
nalo metinė prenumerata 15 dol. 

Paskutinis šių metų "Aidų'* 
numeris pradedamas P. Vytenio 
straipsniu, skirtu laisves kovų 

ididsvyrio Juozo Lukšos 25 metų 
' mirties sukakčiai. Straipsnyje 
daug istorinės, bet plačiajai vi
suomenei mažiau žinomos me
džiagos, pvz. atidengiant ir Vil
niaus univeriteto prof. Juozo Al
bino Markulio "nuopelnus", kaip 
rezistencijon infiltruoto rusų 
agento, vieno iš judošiškiausių, 
lemtingiausiai ir kruviniausiai 
prisidėjusio prie lietuvių partiza
nų naikinimo. 

Istoriniu ir dabarties žvilgsniu 
Antanas Girnius žvelgia į mū
sąja planetą straipsniu ''Žemės 
pavidalas ir dydis". Spausdina
mi nauji Vlado Šlaito eilėraščiai 
ir Prano Dom. Girdžiaus išvers
tos kinų rašytojo Lin-Yutangui 

[mintys. Stasys Raštikis stabtelė
ja prie pernai išėjusios Kazio 
Škirpos knygos "Sukilimas", labai 
dalykiškai ir istoriškai Žvelgda
mas į knygoje iškeltus faktus. 
Spalvingą praeities iškarpą duo
da dr. Povilas Reklaitu akylai 
paruoštame straipsnyje "Anta
nas Tamošius Bukota — lietu
vis filosofas, Paryžiuje miręs 
prieš šimtą metų". 

Apžvalginėje žurnalo dalyje ra
šoma apie šaų metu Nobelio 
laureatus, ypač apie rašytoją 
Saul Bellow; minima Lietuvių ra
šytojų draugijos 30 metų sukak
tis; teik:<*mi įspūdžiai iš Ameri
kos lietuvių R. katalikų Kunigų 
Vienybės seimo; supažindinama 
su <*Vtkiafų,> kelione į Marsą. 

Vlado Jakubėno karsta Lietuvių tautiaiuoose kapuose, Chkagoje. Nuotr. M. Natrio 

recenzuojama A Kairio "Trys 
komedijos" ir Vlado Požėlos "Jau
nystės atsiminimai", suregistruo
ta ir mėnesinė kultūrinės veik
los kronika. 

Žurnalas iliustruotas dailės 
darbų, žmonių ir įvykių nuotrau
komis. 

• l LAISVĘ, 1976 m gruo
džio mėn. Nr. 68. Žurnalą lei
džia Lietuvių Fronto bičiuliai 
tris kartus per metus. Šį numerį 
redagavo Vytautas Vaitiekūnas. 
Redakcijos adresas: 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Administracijos adresas: 
7034 Hartcrest Drive, Ran.'ho 
Palos Verdes, Calif. 90274. Me
tinė prenumerata JAV, Kanadoj 
ir Australijoj 7 dol., kitur - 5 
dol. 

Puikus darbštaus žmogaus 
(iki pat savo mirties) pavyzdys 
yra a.a. Leonardas Dambriūnas. 
Kaip žinome, jis mirė š.m. lap
kričio 24 d. O Štai naujasis "I 
Laisvę" numeris pradedamas dar 
Leonardo Dambriūno įžvalgiai 
parašytų straipsniu '"Dabartinė 
Lietuvos būklė ir keliar, į atei
tį". Šiandienines aktualijas svars
t i Vytautas Kutkus rj'c "Bend 
ruomenlnės proble"-.,., tr jq prie
žastys". SrK'.'^'.^vias reasten-

Žymanto (jaū mirusio) bene 
paskutinis straipsnis apie irgi jau 
mirusį rezistentą Praną Padalį-
-Padalskį. 

Apžvalginiuose "Idėjų ir dar
bų" puslapiuose antraštės tokios: 
"Dailininkas Vladas Žilins apie 
padėtį okupuotoje Lietuvoje", 
"Pogrindžio 'Aušra' bendravimo 
klausimu", "Sovietinė tvarka 
mokslo laipsniui olupuotoje Lie
tuvoje", "Jaunimo svarstybos" 
(LFB studijų ir poilsio savaitėje 
Dainavoje), ''Lietuvos Steigia
masis Seimas", "Jaunimas PLB 
ir Vlikas", "Geras receptas" (tau
tinės veiklos ir spaudos ateičiai), 
"Apeliacija į jaunimą" (nepasi
tenkinti vien tik Šokiais) ir k t 

• LIETUVIU TAUTOS PRA
EITIS (Lithuanian KIstorical 
Review). Tomas III, knyga 4, 
1976 m. Istorijos ir gretimųjų sri
čių neperiodinis leidinys. Leidžia 
Lietuvių istorijos draugija. Re
daktorius — Juozas Jakštas. Vi
ceredaktorius — J.A. Račkauskas. 
Techniniai redaktoriai — Juo
zas Slabokas ir Clemente Dede-
lė. Leidinys didesnio formato, 
128 psl. Sppusdino M. Morkūno 
spaustuvė Chieagoje. 

Lietuvių istorijos draugija, mi
nėdama Siu metų paoaigoje savo 

jos istorijai re įmingąs Stasio fyvavimo dvidešimtmetį, išleido 

vienu metu riet dvi "Lietuvių 
praeities knygas". Tai, sakytume, 
pats vertingiausias sukakties pa
minėjimas šitokiu darbu. 

Čia aprašomo trečiojo tomo 
ketvirtoji knyga skirta Žemaičių 
vyskupo Motiejaus Valančiaus 
šimto metų mirties sukakčiai 
(1801-1975). Knygoje yra Šios 
studijos: Juozo Jakšto "Vyskupas 
Motiejus Valančius savo laikuose 
ir dabar", Pauliaus Jatulio ''Vys
kupas Motiejus Valančius: nau
ja medžiaga iš Vatikano archy
vo ir laiškai (1850-1868)", Juo
zo Tumo-Vaižganto "Motiejus 
Valančius, Žemaičių vyskupas, 
Maskoliams katalikus persekio
jant" (perspausdinta). 

• UFTUVIU TAUTOS PRA
EITIS, Tomas IV, knyga L 1977 
m. Redaktorius —Juo2as Jakš
tas. Viceredaktorius —J.ARač-
kauskas. Leidžia Lietuvių istori
jos draugija. Leidinys 200 psl. 

Šios naujausios "Lietuvių tau
tos praeities" knygos turinys: 
Jonas Puzinas "Pabaltijo univer
siteto 30 metų sukaktį minint" 
(Žiupsnelis faktinės medžiagos 
iŠ archyvinių dokumentų ir pri
siminimų); Juozas Jakštas "Le
onas Karsavinas, istorikas-filoso-
fas ir Europos kultūros Istorijos 

(Nukelta j 5 puai.) 
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(Atkelta iš 4 pusL) 

ąjtfcu£us^ Ęrich Fraiu Sommer 
'\Ąpie viano rusų metafiziko gy
venimą ir mirtį — Leono Kar
savino pavėluotas nekrologas — 
UJS. 

'Jono šjiupo pirmieji žingsniai 

krologinio pobodžio rabiną B 
šiam dailininkui Albertui Veš-
čiūaaui prisimiatu 

Nemažai puslapių tenka gra
žinei literatūrai. Be anksčiau mi
nėtų eilėraščių, poezijos dar duo-

M F LIETUVOS ISTORIJA LIETUVOJE 

•TT. 12*\ Juozas lakštas [ da Jurgis Btekaitis ir Jonas Zda-
nys. Naujais .beletristikos gaba-

Amerikoje" (Minim jo 90 metų : »a^ skaitytoja pavaišina net trys 
sukaktuves nuo atvykimo i Ame- s autoriai: Kazimieras Barėnas, Al-
riką); Tadeusz Gorsky •'Paskuti- girdas Landsbergis ir Petras f l t k 
nis Vilniaus vyskupas'Jurgis Ma- nikas. Apžvalgos ir kritikos pus-
tulaitis-Matulevičius < 1918- i lapiuose Julius P. Slavėną* stab-
-1925); P.J. Kušneris (Knyše- telėja prie temos *'\"acionaliz-
vas) "Apie medinius antkapius rnas ir internacionalizmas isturi-
ir kai kuriuos laidojimo .pamink- n ^ J e perspektyvoje", 
lus Pietryčių Pabaltijo ter i tor i ja Žurnalo numeris iliustruotas 
jė"; P. j . Kušneris (Knyševas) Sigitos Kondrataitės, Lino Kaii-
"Seniausios istorinės žinios apie n ° * Irenos Mitkutės ir Alberto 
Pietryčių Pabaltijo tautas"; Ri-! VeŠčiūno dailės darbų nuotraii 
chard T . Tarvid "Captain Alex-
ander Bielaski: A Profile"; Ali
cija Rūgytė "Lietuvių istorijos 
draugijos 20 m. veikimo t rumpa 
apžvalga". 

Apžvalgų puslapiuose: Didžiau
sia Lietuvos istorijos monografi
ja: Konstantinas A\"ižonis '4Ja-
* • 

jorai valstybiniame Lietuvos gy
venime, Vazų laikai". Kataliku 
dvasininkijos vaidmuo lietuvių 
tautiniame judėjime: Rymantas 
Vėbra "Lietuvos katalikų dva
sininkija ir visuomeninis judėji
mas"; Lietuvių spaudos draudi
me svarstybos prieš jo pana iki T 
nimą, Lietuvių spaudos byla; 
Švėkšna amžių slinktyje ir 
švėkšniškių prisiminimuose. 

Knygų recenzijos: Sergei G. 
Pushkarev compu, Dietionary cd 
Russian Historieai Terms from 
the .Elevemh Ceniury to 1917 
asad A Source Book for Russian 
History from Early T imes to 
1917; R. Batūra, Lietuvių tauta 
kovoje prieš Aukso Orda nuo 
Batu antplūdžio iki mūšio ipne 
Mėlynųjų Vandenų. Andrius Bal
tinis, Vyskupo Vincento Borisevi-
čiaus gyvenimas ir darbai ; F. 
Sliesoriūnas, 1830-1831 me tų su
kilimas Lietuvoje. 

Knygos gale prisimenama mi
rusieji Lietuvių istorijos draugi
j a nariai: prel. J. Bičiūnas, A n t 
Gintneris, J. M. Laurinaitis, A 
Ružancovas-Ružaniec, Pr. Pau
liukams, dr. J. Remeika, K- Gu
daitis i r P. Dirkis. 

komis. 

J. DAINAUSKAS 

T . . u M pabalyje K/ve- ' c ~ , x r i -r «i 
Laisvajame p a s a u s e $ve/-,į £ąp ^udąrgą, Vuo to laiko pilys. 

"DRAUGO" 1976 METŲ KULTŪRINIO 
PRIEDO TURINIO IR PAVARDŽIŲ 

RODYKLĖ (INDEKSAS) 

nantiaj: lietuviai Lietuvo.s istorijai 
mažai besidomi, o Lietų\ojfe I ' 
tuvos praeitis. r\acrin£;an:ą :ik da
bartinės Liet^v^s "istorijoj" pa
raštėje. G ; didiugą senosios ,įį<į 

t^rų matyt, daugiau ir nebeatsta-
-tytos. Si' žinią siejama ?u Žemai
t y didiko Sudargo vardu, kuris 
yra gyvenęs XIII' a. pabaigoje ir 
XTV a. pradžioje. Jo vardas rašy
tiniuose šaltiniuose (Scriptores 

bet ir e-. • ir kultuįos plot- j Rerum Prųssicarųm, t. I, p. 174) 
mėse) sisteminga; eliminuojama -pirmą kaną' minimas 1308 m., o 
iš lietuvio atminties be* sąmones, i ;>a:< ulini ^artą '.317 m. (ten pat, 
Lietuvoje, Xję1įįįfafS^Exfc\\- Į'P» 183). Atsižvelgiant į tai, kad 
simais vis mažiau'ir rria$*u pasi- Nemunas nebuvo administraci-
rpdo knygų," s*udi)ii. L'žia: pil- i nė riba dar ir XVI a., kada Sudar
da šitokių: "Kolūkhiės santvar- j gas priklausė Jurbarko valsčiui, 
kpš yvstvrnasis. f^rybu Lietąivo- , :ovardį siedinti su 
re aštuntojo penkmečio'. .mėtąis"",'] minėtu asmenvardžiu, :ačiau ką 

fel&B&M R)& Vp *i*}i '••• .?\ 

• METMENYS, 1976 m. , Nr. 
32. Kūryba ir analizė. Redaguo
ja Vytautas Kavolis Dickinson 
College, Carlisle, Permsylvania. 
Leidžia "Metmenų" bendrovė. 
Dailės priežiūra Vytauto O . Vir-
kau. Techninė redaktorė — H e n 
rieta Vepštfenė. Administruoja 
M. Paškevičienė, 3308 W . 62nd 
PI., Chicago, 111. 60629. Keturių 
numerių prenumeraca 10 dol., 
šio. numerio kaina 3 dol. , gar
bės prenumerata 15 dol. 

N u o 1959 metų einantys '"Met
menys" savo netrumpuose eta
puose buvo įpratę vis angažuotis 
ir idealogine prasme, nevengda
mi ne t kampuotesnių pasisakymų 
vienu ar kitu adresu. Pastaruoju 
metu, atrodo, jog tie visi aštru
mai pradeda kažkaip lyg ir sa
vaime išsilyginti, akcentą skel
biamoje medžigoje dedant ant 
grynai kūrybinių — lituanistinių 
spustelėjimų. Šito ryškus pavyz
dys ir naujasis žurnalo numeris. 

Leidinys pradedamas Josifo ažiago? 
Brodskio eilėraščiais, dedikuo- ' 
tais Tomui Venclovai ir lietuvių 
kalbon iiverstais Jurgio Blekai-
čio. Tuoj pat eina Rimvydo $il-
bajorio straipsnis "Balys Sruoga 
ir simbolistai''. Ji seka Rasos Ši-
lėnaitės eilėraščiai ir Austės Pe-
čiūraitės poetiniai siurrealistinė 
apjbraiža "Sinbadas". 

Senuosius lietuvių kultūros 
klodus — mitologiją ir rbUdorlr 
tiką liečia du dėmesio verti 
straipsniai: A. J. Gre imo "Vul-
canus Jagairbis" (Ugnis szwen-
ta, Feuer-Gott) ir Marijos Gim
butienės "Šviesos ir nakties dei
vės lietuvių mitologijoje". 

Spausdinamos (K. Ostrausko 
parengtos) Henriko Radausko pa
stabos apie Antaną Škėmą. Vin
cas Trumpa svarsto temą "Lie
tuva Justino Marcinkevičiaus tri
logijoje". Si kartą užgriebia tik 
pirmąją trilogijog daifc dramą — 
poemą "Mindaugą". K. Janulis 
pateikia įdomiai sumegztą r.e-

įvadu duodam? kun. Kazimie
ro Pugevičiaais paruoštą informa
cija apie šiandieninę Lietuvos 

[okupaciją aplamai. O po to duo-

• C H R O M C L E O F THE 
C A T H O L I C C H U R C H IN U -
T H U A N I A No. 13. A Struggle 
for human rights. A. Tmaslation 
of the Complete Lithuaniap Ori-
ginal Documenting the Struggie 
for H u m a n Rights in Soviet-
-Occupied Lithuania. Translated 
by Jūratė Norvilą. Edited by Rev. 
Casimir Pugevičius. Publishes by 
the Lithuanian Roman Catholic 
Priests" League of America, 64-
09 56th Road, Maspeth, N.Y. 
11378. U.S.A. 

Tai angliškai leidžiamos Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni-

"Tarybų Lietuvos, bendraiarbią-
vimas su kitomis tarybinėmis res.-
pHblikpmis, atkuriant ir vystant 
Tar /bų Lietuvos - energeiiką 
(1940— 1965)", "Lietuvos va>-
tiečių dalyvavimas revoliucinia
me ir antifašistiniame judėjime 
1927 metais", '"Vokietijos..agrari
nio protekcionizmo politikos pa
dariniai Lietuvai 1925-192S m." 
ir net šitoks rašinys ''Antitary-
biškurnas ir Tarybinis koogul'a-
ras Hamburge 191? m. lapkričio 
revoliucijos Vokietijoje metu". 
Visi čia išvardinti "rašiniai*' pa
skelbti "Lietuvos TSR. aukštųjų i 
mokyklų" mokslo darbų' fstorija 
XV 2 sąsiuvinyje (Vilnius, leidyk
la MOKSLAS, 1975, 5 — 70 p.) , j valakų reformos metu", "Rusijos 

(Atkelta iš 6 pusi.) 

Beletristika 

BARĖNAS, Kazimieras. Geltonieji 
jazminai 8. 22 

CIBAS, Daumantas. Vieni du tarp 
rykliu 3. 13 

GLIAUDĄ. Jurgis. Viena diena 
pensininkės Stankuvienės gy
venime 7. 3, 10. 17 

SPALIS. R Dvidešimt keturios va
landos 9. 4, U . 1& 

PRUNSKIS. Juozas "XX Amžiaus" 
«ukaktis 7. 11; i 7. 14 

" M Našus kultūrininkas (P. Gau-
čys) 72. 4 

RAILA. Bronys. Mūsų literatūros 
veteranui Jaozui Švaistui 85 
metai 3. 13 

RAZMINAS, PT. f "Ateities" nuei
tą kelią žvelgiant. Žurnalo 65 
metu. sukakties proga 16. I b 

ROCIŪNAS, V. Stasio Barzduko 
70 metų sukakč>ai 1, 24 

TOLIUŠIS, Juozas." jvykis su pabai- | SLAPELYTS-SIRUTIĘNĖ. G. L 
ga 1. 17 

VAIČIULAITIS. A. Mamos Mar
celės sūris 6. 26 

Istorija 

DAINAUSKAS, J. Lenkai apie ne
tolimą Lietuvos praeitį 7. 17 

'' Kelios naujos lenkų knygos 
Lietuvos praeities klausimais 
11. 6 

'* Apie Lietuvos istoriją Lietu
voje 12. 31 

JAKŠTAS, }. Lietuva kryžiaus karų 
poezijoje 8. 14 

KVIKLYS, Bronius. Išeivijos istorija 
kalba tūkstančiais ekspona
tu 3. 27 

LIULEVICIUS, Vincentas. Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimas lyginamoje Pabaltijo is
torijoj* 2. 14 

" Lietuvos nepriklausomybės 
praradimas lyginamoje Pabal
tijo istorijoje 6. 12 

Sų ir siektos ginčai dėl Ž e m ė s ' R I M S E U 5 ; 
— f _!-.., '• - n . . - : : J . I P 8 5 I 

Tai Lietuvos TSR Aukštojo ir spe
cialiojo vidurinio mokslo ministe
rijos leidinys. Iš 8 tame sąsiuvi-|no darbininkų mityba 1940 
nyje tilpusių rašinių vien 3 pas
kutinieji nagrinėja Lietuvos pra
eiti liečiančius klausimus: 6) D . 
Butėnas "Dvaro šeimynos Lietu
voje XVII amžiuje'^, 7) Guda
vičius "Pirmojo Lietuvos Statu
to baudžiamosios teisės bruožai 
ir 8) P. Kulikauskas "Sudargo 
piliakalniai"'. 

D.Butėnas (71 — 8 3 " į ) ban
do nagrinėti iki šio! Lietuvos is
torijoje per mažai nušviesta "ne-

Mokslų akademija ir lietuvių 
spauda 1865 — 1904 m " , '"Kau-

kos tryliktasis" numeris. Ledinio j laisvos šeimos" klausimą. Nelais-

darna visa dokumentinė medžią-į jokiais tapė dėl ekonomkiių prie 
ga, liečianti P. Plumpos, P. Pet 

vųjų atsiradimo keliai buvo įvai- f rrrijoje XVTI a. pradžioje", "Vo
rus, bet jų pradinę grupę sudarė 
karo belaisviai, karo , grobis. Su 
laiku buvo atsiradę ir nelaisvieji j 

žasčių. Ptasidėjus. valakų refor-
ronio, V. Taugelfo, į Stašaičio mai (15o< m.) nelaisvosiosšeimy-
ir A. Patriubavičiaus bylas, ros palaipsniui mažėjo ir paga

liau XVII a. antroje pusėje visari 
• KARYS, 1976 m., Nr . 9. išnyko. 

Pasaulio lietuvių karių — vete- E. Gudavičius (85" — 103 p-) 
ranų mėnesinis žurnalas. Reda-j nagrinėja I-jo LS (1529 m.) bau-
guoja Zigmas Raulinaitis. Admi- ' džiamuosius nuostatus, kur pa-
nistruoja Leonas Bileris. Metinė ! grindiniai nusikaltimo sąvokos 
prenumerata 10 dol. Pinigus siųs-1 požymiai yra skriauda nukentėju-
ti šiuo adresu: Karys, 341 High-įsiam ir žala valstybei. '"Nubaudi-
landBlvd . Brooklym, N.Y. 11207. mo" už "nusižengimą", "skiria-

Be kita ko, šiame numeryje ' mo teisės" suvok* jau tandamfi 
1388 m. Vytauto privilegijoje 
žydams, o "rmsikartimo*' termi-

J. V. Sūduva s rašo apie Lietu
vos kario veidą istorinėje pers
pektyvoje Algirdas Budreckis lie- j n a s jau yra 1447 metų Kazimie~ 
čia Lietuvos valdovą Traidenį ir j ro privilegijoje. Išvadose auto
jo laikus, A. Rėklaitis pateikia j nus, tarp kita ko, pabrėžia, kad 
daug istorinės medžiagos apie nie- I - j a m e LS jau yra susikr:?taliza-
kais nua|usiąs vokiečių pastangas j vęs nusikaltimo siryokimas, Q 
suorganizuoti lietuvių SS legijo- j ry^us kompozicijų k jų lydėti-
ną ir daug kitos apžvalginės bei \ n į ų _ bauanių sitnetriškumas 

1941 metais (Etnografinių tyri
nėjimų, medžiagą^", "Archyvų 
pertvarkjTnas Tarybų Lietuvoje 
1940 — 1941 metais", "Socializ
mo kūrimo dėsningumai ir jų 

-•pasireiškimo specifika Tarybų 
Lietuvoje" ir "Lietuvos TSR kai-

'mo gyventojų išsimokslinimo ki
limas išsivysčiusioje socialistinė
je visuomenėje (1959—1970 
metais)". Publikacijų skyriuje 
yra : "Dėl medicinos ir teisės ka
tedrų įsteigimo Vilniaus akade-

tuanistas dr. Petras 
8. 7 

VISVYDAS. Pr. "Žema»'T antolo

gijos 25 m. išleidimo sukaktį 
minint 11. 27 

Atsiminimai 

CIBAS. Daumantas. Jis regėjo atei
tį (Alb Herbačiauskas) 12. 
24 

DAINAUSKAS. J. Andre Mak«ux 
prisimenant 12. 18 

GRINCEVICIUS. Česlovas. Valan
dos su Julijonu Būtėnu. Keli 
prisiminimai iš laisvąjo Kau
no ir "XX Amžiaus" dienu 
5. 8 

Motina pasakoja apie a. a. prof. 
Zenona Ivinskj 5 15, 22: 6. 
12 

jPUZINAS. Jonas. Dešimtmetis be 
prof. Alfonso Jurskio 7. 31 

Jonikas į RIMŠELIS. V. MIC. Kovoje dėl lie
tuvių kalbos ir knygos. Dr. 
Jurgį Šlapelį prisimenant 4. 17 

.nojs konkretesnio apie tai pasa-
Įkyta nejmanu. 

Gal kiek geriau atrodo turinys 
"Lietuvos Istorijos Metraščio, 
1974 .meta;, .Lietuvos TSR Moks
lų Akademijos Istorijos Institu
to, LTSR Istorijos Probleminės 
Mbksiįhės Tarybos leidinio (tai 
ketvirtas iš <iilė>), 1976 m. leidyk
los MOKSLAS išleisto Vilniuje 
(221 p.L k\ir "Straipsnių ir pra
nešimų"" skyriuje yra šie raši
niai: "Enkolpionas (antkrūtini
ais kryžius) iš Maišogalos pilia
kalnio" ,' Vaito rinkimas Kauno j Pr. J. Pokalbis apie mūsų kūrybingą 
magis t ra te (XVI — XVIII a.) "", istorikę (V. Sruogieene) 11. 
"Didžiojo kunigaikščio valstie- _ „ */w. , , . . . ^ 

J 6 I O T M « » T I « y # MIC. Arkivysku-
Jurgia Matulaitis ir Lietu

vos Bažnyčia 12. 18 
Sukaktys 

ALSĖNAS. Pranys. A. Tamošai
čiui 70 metų slenkstį peržen
gus 3. 6 

b. r. "Brangiausio pėdo" kūrėjos su
kaktis (Gakna Lukauskaitė 
Poškienė) 1. 3 

AGDANAVIŠIUS. V. Kun. Juo
zo Mačiuliorrio. M I C 50 me
tų kunigystės sukaktuvių pro-
ga 1. 3 

BARONAS, Aloyzas. Jaunai rašan
tis sukaktuvininkas. Jurgio 
Gliaudos jobfflejaus proga 
7. 3 

BARZDUKAS. Stasys. Leonardui 
Dambriūnui 70 metų 4. 10 

BRAZDŽIONIS, B. Tau rė midaus 
už rašytoją ir bičiulį Antaną 
Vaičiulaitį, 70 m. sukaktį mi
nint 6 26 

GRINIUS, Jonas. Profesoriui Ere
tui 80 metų 11. 27 

KASNIŪNA& Vytautas- Mū»ų ii 
Lietuvos Juzė Daužvardienė 
3. 27 

KLIMAS, Antanas. Septynios de
šimtys metų Jurgio Jankaus 
gyvenimo kelyje 7. 24 

krp. Paminėta 'Žemės'' antologijos 
25 metų išleidimo sukaktis 
12. 11 

LABUTIS. J. Algitdinhi netų an
goje 12. 31 

MACEINA. Ant. LaiSkaj prel. 
Pranciškui Jurui. Jo 85 metų 
proga 7- 10 

ATOSTOGOS FLORIDOJE 
Naujas "lietuvių verslas — motalis. Jau priimame užsakymus žie
mos atostogų sezonui. Arti jūros ir kanalo (Intereoastal). Vėsina
mi ir šildomi butai bei kambariai, pilnai apstatyti, moderniai įreng
tos virtuves. Televizijos priimtuvai, šildomas maudymosi basei
nas (pool). Arti apsipirkimo centro, šventovės, golfo, iuvavirao 
tilto ir uosto. Galima išsinuomoti laivą žvejoti jūroje (deep sea 
fishing). Rašyti ar skambinti 

THE C0L0HIAL RES0RT APARTMENTS 
3226 N.L 121h Street 

P0MPAN0 BEACH. FLA. 33062 
Antanas ir Birutė Matulaičiai Telef. (305) 942-5530 

A U T O R E P A I R 
Motor tune-up, motoro, stabdžių, vairo 

ii automatinių transmisijų remontas. 
Starteriams ir altenatoriams duodame ilgalaikes 

garantijas. TEXACO gazolinas. 

IGNAS DUBAUSKAS ir PETRAS PIŠKYS 
5759 South W*stern Avenue — Telef. 137-3988 

kronikinės karinio pobūdžio me-

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADUO ŠEIMOS VALANDOS 

ii WOPA. 
kasdien nuo pirma 

dienio fld penktadienio 12:30 — 
1:00 ral. popiet. — Sestadienj b 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto. 

Ttfaf: HEmlock 4-Z411 
1490 A M. 

71SS So. MAH£WOOD A V t 
CJncAoo. nx 00029 

įikietij'os generalinio įgaliotinio Ue-
l'tuvai memorarKiumas a-pie poli
tinį darbą 1918 m. lapkričio — 
1919 m. birželio mėn. laikotar
piu". Tas E. Zimmerle memoran
dumas pateiktas (109 — 124 p.) 
originalo kalba, drauge su gana 
grubiai ir ne visai tiksliai atliktu 
vertimu į lietuvių kalbą. Tas 
dokumentas yra (Rytu) Vokie
tijos centriniame archyve, Pots
dame (Buero des Reichs praesi-
denten. Das Bakikum, l i tauen, 
Akten — Nr. 713. s. 1 — 11). At-
rodo4 kad tą memorandumą pa
skelbė dėl jo baigiamųjų sam
protavimų, kurių paskutinis 

J skamba šitaip: "...7. Žvelgiant į 
praeitį, Lietuvos atsiskyrimas nuo 
Rusijos ir valstybinio savarankiš
kumo pripažinimas Lietuvai po
litiškai buvo nenusisekusi prie
monė. Dabartinei Vokietijos būk
lei būtų daug naudingiau, jeigu 
lietuvių tautinis judėjimas nebū
tų išaugęs iki valstybinės nepri
klausomybės siekimo, o būtų bu
vęs nukreiptas i kuklesnį tikslą: 
sukurti savivaldą arba autonomi
ją Rusijos valstybinėje federaci
joje"... 

Verta susidomėti ir 

PASSBOOKI 
SAVINGS 

(Lietuvos kaimynų teisėje to n ė 
ra!) akivaizdžiai rodo Pirmojo 
Lietuvos Statuto baudinio siste
mos originalumą. 

P. Kulikauskas (105 — 124 p.) 
rašo apie Sudargo piliakalnių ar
cheologinius tyrinėjimus, darytus! (185 - 188 p.) disertacijų istori-
1970 metais. Seniau buvo many- jos mokslų (4) daktaro ir (14) 

j ta, kad Sudargo (pietiniame Ne--j kandidato laipsniams apginti 
įmuno krante, Šaiių apskr.. prie | Doktormės temos skamba ši' 

Sąrašu 

f—% 

tjitbestvtftyto 

us for 

AT OUft 10W RATU 

| o« r t e r l j r 
OUft SAVINOS 
C « m F I C A T I t 7 ^ * 

IAANUPT0 

& 

1 

Mutual Fedelal 
Savinas and Loan 

22B WEST (ZSMAK IOAO CBICAGO, HI1NOB 

BDOSSi ftaa.ttM»rri.9-4 «Irar.»-a S a t . t » l 

SER7ING CHICAGO JU© SUBURBS SIHC£ 1905 

ttiiiiimiiiMiunimi 

pat sienos su Vokietija) apylinkė
je yra vienas piliakalnis. Tyrinė

tai p : ''Agrarinis klausimas Lietu 
voj ir Vakarų Baltarusijoj (1861 

jant rasta, kad jų buvo keli. Buvo t —1905)", "Lietuvos KP veikla, 
tyrinėti: "Žydkapiai". "Balnakal-| stiprinant darbininku klasės ir 
nis" ; Burgaičių "Piliakalnis" iri valstijos sąjungą (1944 — 
''Vorpilis". Tie tyrinėjimai paro- į 1965)", "Agrarinė reforma ir so-

_iiiH!iiininiiiininnminiimiiintnmHį į dė, kad Sudargo gyvenvietė yra į cializmo statybos pradžia Lietu-
s ' ' • " v 5 ' • ' " *• 'vos kaime 1940 — 1941 m. ir "I 

| Tf A U r i L K d i l u O U n O | kalniai ten jau yra įrengti maž-
TY»EWRITE»S, | į daug prieš 2000 metų. Vėliau, 

AD5T?;C MACHINES S kovų su kryžiuočiais metais, t en 
AND CffECKWRrTER3 § į įrengtų pilių pagrindinė užduo-

Nuoaioja, Parduoda, Taiso S &* buvo sulaikyti besiveržiantį į 
Virs 50 metų patikimas jumt 5 Į krašto gilumą priešą. Grei-

— ^Ičiausiai jos ir buvo kryžiuočių i mo "įtaką" į įvairias Lietuvos 
S j sunaikintos. Kronikitu^kay pe t - į g>,venimo sritis. 

patarnavimas 
>tao« - 581-4111 

Lietuvos Statutas" (pastaroji dok-
toratinė disertacija, esmėje, tėra 
vien kompiliacija žinių apie ra
šinius, liečiančius I LS). B 14 
kandidatinių disertacijų net 8 
"nagrinėja" Kompartijos ir reži-

5610 S. PidasU Rd^ Chkago 11 ras Dusburgietfe mfrrfv kad kry- f Greta to cia prasminga prim: 
g'Siuočiai 1317 m. vlyi&lĖir su4e-*ti "Lietuvos TSR Istorijos bibl 

prfmin-
io-

grafiją 1940 — 1965", LTSR 
Mokslų akademijos centrinės 
bibhotekos ir Istorijos instituto 
1969 m. išleistą Vilniuje, apiman
čią net 5456 pavadinimus knygų 
ir straipsnių, paskelbtų ne vien 
tik Lietuvoje, bet ir Rusijoje, Len
kijoje ir t. t.} neva liečiančių 
Lietuvos istoriją. Iš tu 5456 pava
dinimų n e daugiau kaip 2200 
pavadinimų gali būti priskaityti 
prie rašinių, liečiančių Lietu
vos istoriją. Kiti — tai Sovietų 
Rusijos, komunistų partijos liaup-j 
sinimo literatūra, papildyta' 
LKP "veiklos" mitų kūrimo 
' 'duomenimis". Greta to yra net 
labai daug rašinių, visaip nieki
nančių nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpio politiką, ekonomiką, 
kultūrą, socialinį, religinį gyve
nimą. O ir tie 2200 rašinių Lie
tuvos praeities klausimais, pilni 
Markso, Lenino ir kitų panašių 
"pažibų" citatų, ypač siekiant 
pasakyti kuo mažiau neigiamo 
apie carisiine Rusiją ir nutylint 
istorinį lietuvių antirusiškumą. 
Po 1965 m. Lietuvos istoriografi
joje dar mažiau randame leidi
nių apie Lietuvos praeitį. 

i IIIIIIUUUUIIIIIUIIIIIIIICIIHIIIIIIIIIIIIIIIII] 

A. TVERAS 
2648 W. 69th Street — TeL RE 7-1341 : 

Pardavimas ir taisymas 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES I 

• 
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C R A N E S A V I N G S 
A N D L O A N A S S 0 C I A T I 0 H 

& R. FHSKIETOCZ, Pres. 

25SS West 47th Street Tel. U 3-1083 
PLENTT OF FrUBE PARKING PLACE 

VALANDOS: 
PIRMAD. Ir KETVIRTAD. — 9 v. r. Iki S v. ». 
ANTRAD. ir PKNTCTAD. — 9 v. ryto iki S v. vaM. 
BĖŠTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d. — TTHTUMI. u*daryt» 

I 
7%% e 1 / ^ 

Uotams* ui 6 m. 
certiflkatas. 

SIM* 
sertifikatas. 

Minimam $1,000 

mokamas o i 
tBvestavtmo 
sąskaitas. 

PINIGAI iNEftTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai 
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Draugo" 1976 metų kultūrinio priedo 
turinio ir pavardžių rodykle (indeksas) 

„-si.fg.m^.1 IIU i ! • 

ii 

knygų 
Bendrybės 

A. T. Šių metų Frankfurto 
mugė 12. 24 

brd. k. Intelektualioji išeivija- Ry
šium su Jurašų atvykimu 
1. 31 
Sukultūrinkime kalėdines do
vanas 12. 4 

BRODSKĮ}, Josif. Poetas kreipiasi 
į amerikiečius, ieškodamas 
pagalbos Tomui Vendovui' 
3. 13 

GLIAUDĄ. Jurgis. Ketvirtas En-
cyclopedia Lituanica tomas 
1. 17 

" Katedra, pavirtusi soboru 4.' 
17 

" " Ignoruota deklaracija (VI. 
Baltuškevičlaus Saulės židi
nys) 5. 29 I 
Septintasis "Kontinentas'' 7.! 
17 
"Kont;nento'' žurnalui dvej 
metai 9. 25 

H. S- Arturas Milleris užtara To
ma Venclovą 4. 17 

JAKUBĖNAS. Vladas, į spūdy 
ž'upsn:a: iš Bra.z'jos 6 5 

JANKUTĖ, Nijolė LnVėjma- Mo
tinos d enai 5. 8 

M. J. Lset»viskoji ^una ameriketš-
koje žvak'ų šviesoje 4. 17 

MAKSIMOVAS. Vlad m'ras. Mask
va apgaud'nėja pasaulį mirti
na klasta. Sul etuvino J. La
butis 4. 3 

Mūsų jaunimas. Kronika ir kryžius 
3. 20 

p. Vatikano bibliotekoje atrastas 
meniškas le:dinys. parūpintas 
vysk. M. Valančiaus 11.6 

Pasaulio lietuvių jaunimo trečiojo 
kongreso nutarimai 2. 21 

Pasikalbėjimas su Žibute Brinkiene 
apie profesionalus ir lietuviš
kus įsipareigoj'mus, gyvuo- j 
sius įr mirusius lietuvius, kul
tūrą ir politką 1. 17 

Pokalbis su Algmanto Mackaus 
knygų leidinio fondo vadovu 
Gintautu V e ž u 7. 17 

PRUNSKIS. Juozas. Pogrindyje ra
šyta Lietuvos kron:ka 1. 31 
Amerikos lietuvaičių įnašas 
I. 331 

* Lietuviškoji tarybinė endklo-
ped'ja 6. 26 

RADŽ1US. A. Ameriikos Vikingų 
kelonė į Marsą 12. 31 

S. A. Apie lietuvius S. Kovaliovo 
teismo metu Vilniuje 3. 6 

SAKADOLSKIS. Romas. Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos už
daviniai 1. 24 

ŠATAS, Donatas. Encyclopedia 
Britanica klausimas vėl išky
la 3. 6 

TENISONAS, Al. 1975 metų latVų 
išeivijos knyoų derlius 7.31 

UMBRAŽŪNAS. Zigmas. Apsilan
kymas Libane 1. 31 

URBONAS. Ignas. Švyturiai prie 
Balt'jos krantų 3. 27 

V. Pr. Bičiuliškos pastabos, vartant 
tenykšte spaudą 2. 14 

Venclovui (Tomui) gresia psichiat
rinė 12. 11 

VENGRIS. Jonas. Žemės ūkio 
aukštais mokslas Amerikoje 
7. 17 

Vladą Jakubėną atsisveikinant 12. 31 

Relig'ja ir filosofija 

BAGDANAVICIUS. V. Prisikėli
mo tiesa žmonijos tradicijo
se 4. 17 
'Tavo įsčių vaisius"... ir Rai-
ner Maria Rilke 12. 24 

Bgd. Vyt. Žmogus anapus visuome
ninių sprendimų 2. 28 
Pro lapų kritimą žvelgiant 
II. 6 

GIDŽIŪNAS. Viktoras, Švento 
Prane škaus Asyžiečio aktua
lumas 11- 13 

RUBIKAS. A. Ką f lo«ofas gali pa-
sakyti ap'e religija A Macei
nos nau'a k-vgą sVa'ta-t 10 
2 P !-. 30 

VIDZGIRIS. Tu! u-
oer 6. 19 

' Mirė "nunrintos" teologi
jos prad'n nkas Rudolf Bult-
mann 9. 4 

Povilas Gaučys 

DAINAUSKAS. J. Sunkus lietuvių-
22 
nepriklauso-
27 
Tarp sava-
valstvblnės 

f . - ••-.. 

lenkų dialogas 5 
** " Kariuomenė — 

mybes laidas 11 
DRUNGA. Mykolas, 

rankiškumo ir 
kontrolės 6. 26 

Ga. Rytų Europa Amerikos jub L:e-
jaus rėmuose 6. 12 

krp. Pokalbis, su Chicagos universi
teto daktare Regina Micke-
vičlūte-Kul ene 11. 13 

LABUTIS, J. Naujosios "Aušros" 
spinduliai 7. 24 
Nesil aujanris šauksmas mil:-
jonams (LKB Kronika) 11. 
27 

Laiškas vaIstyb:nio akademin:o ope
ros ir baleto teatro d'rekto
riui VirgiHkr Nore ita V !-
niuje (Iš "Aušros" Nr. 3) 

-9. ia 
PABEDINSKAS Tonas Or^arvš-

kos valstybės krr'ma«? 7. 24 
PRUNSKIS. J. Sfrro I:etuviu la š-
* * ' kai, nuotraukos. ats-m:n:ma 

11. 20 
V. Pr. Ji mus pastnka, informuoja 

migdo 5. 29 
** " Olimpinė žmon:ų pakanti. 

7. 17 
Z. K. Pasaul'o rašytojai passako u? 

kūrybinę laisvę L'etuvoje 
10. 9 

ŽILIUS, Vladislovas. Dailininko 
šauksmas iš okupuotos Lie
tuvos 2. 14 

Kultūrinė veikla 

AMBROZAITIS, Kazys. Problemos 
ant pelno skirstymo stalo 
10. 23 

BARONAS, Aloyzas. Kaa svajonė 
tampa tikrove 10. 23 

brd. k. Be sėjos nebus ir derliaus 
5. 8 
Kur sukame 1 aikrodį: pir
myn ar atgal? 6. 5 

** *' Amerika — kultūrinės lais
vės avangardas 7. 3 

" " Kodėl nesiekti maksimumo? 
8. 28 

** ™ Nauja inic'atvva ir kūrybin
gas išradingumas 9.11 

" " KultSrinj interesą ugdant 
9. 25 

" ** Nelaukime senatvės, nė mir
ties 10. 2 

" ** Antrajam milijonui paspartin-
t« 10. 23 

DTMINSKIENĖ. E. Iš LKMF Chi-
cagos klubo veiklos 1. 10 

saulės 

savaitė 

akade-

Mart'n Heideg- ~ -

GLIAUDĄ, J. L-etuviškos 
protuberancai 1. 24 

Gr. J. Lietuviškųjų studijų 
Prancūzijoje 9. 18 

B Lietuvių katalikų mokslo 
mijos veiklos 1. 10 

% Lietuvių raivtojų draugijos veik
los 1. 31 

YLA, Stasys. Geriau kovoti savo 
tarpe 1. 17 

JASAITIS. Jonas Pradėkime vienu 
uždaviniu 1. 3 

JUODEIKA. Vladas. Turtai, kuris 
n'ekada nesensta. L'etuv'r 
katalikų mokslo akademijom 
darbai ir užmojai 2. 28 

KAVALIŪNAS. J. Lietuvių Fon
das — lituanistjro švierimo 

židinys 10. 23 
KAZIMIERAITIS. K Kultūrinia 

pagrėbstai iš Anglijos 12. 18 
LABUTIS. J. 'Šaltinis-'* — trigubas 

jubiliatas 12. 18 
** Norvegiškai ape Lietuva 

12. 24 
Lttoan'st kos Inst'tuto veikla ir in

formacija 1. 24 
Lituanist kos Inst'tuto s'dabrtn* su

kaktis. Pokalbis su L'tuans 
kos Instituto p:rm"ninku dr 
Jurgiu Gimbutu 2. 7 

NAKAS. Alfonsas. Pllnut'n'o iš
eivijos gyven'mo :eškant 4. 10 

Pasekime Rašytojų draugjos 
pavyzdžiu 2. 7 

V. Pr. Norom nenorom reikia at-
atsiprasyti 1. 17 
Radijas baltų kultūrai gar-
garsinti 1. 24 

rj. Kultūrinės apraiškos Kennebunk-
porte 9. 11 

Kalbotyra 

B. St. Letuvių kalbininkams skirtas 
vakaras Loyola of tbe Lakęs 
9. 4 

BARZDUKAS, Stasys. Su dr. Pra
nu Skardžium atsisveikinant 
1. 3 

BARZDUKAS, St. Dėl apostrofo 
vartojimo 9. 11 

D. L. Nauji lituanistiniai darbai 10 
16 

DAINAUSKAS, J. Ne gudų, ar va
karų rusų. bet kanceliarine 
slavu kalba 6 5 

DAMBRIŪNAS. L. Anarchija ka' 
bos oraktkoj 8. 21 

JONIKAS. P Ka'binmkas ltuanis 
tas Juozas Kruopas 2. 7 

KLIMAS. Antanas. Su kalb'ninkt; 
Leonardu Dambriūnu atts-
sveikinant 12. 11 

Menas, parodos 

ANDRIEKUS. Leonardas. L:etuvi 
dalės galerija New York 
5. 22 

BRADŪNAS. Kazys, Dailninkr 
Pov:lo Puzino darbų pamink 
line knyga 10. 9 

** Jaunas sukaktuvininkas Bro
nius Murinas 10. 30 

brd. k Juurgio Daugvilos jubiliejinis 
Amerikos bareljefzs 1. 3 

" ** Lietuviai dailininkai Cnica-
gos centrinėje bibliotekoje 
2. 21 

" " Vienišas mūsų dailėje. Juoze 
Mieliulio parodai Čiuriion'o 
galerijoje vykstant 3. 20 

" " V :dos Krištola;tytės paroda 
Ch'cagoje 4. 10 

" "• Kamerine muz'ka skambant 
grafika (Viesulo) 5. 22 

" " Ar aprėpta. kiek užsąnota 
(A. Variakojienės parodai 
U. 20 

" " Vlado Va'čaičio tapybos pa
roda 12. 18 

CHOMSKIS. Balys. Viktoras Pet-
ravič'us 2. 21 

CERKELIŪNIENĖ. Rima. Elenos 
Kepalaiiės paroda 3. 4> 

" " Penki kunigaikščiai švine 
10. 2 

D. A. Modernus religinis menas 8. 
14 

GAUCYS. P. čaurfiotrts — didysis 
nežinomasis 8. 14 

JANKUS, Jurgis. Kelionė ir v*ešna-
gė pas Tamošaičius 6. 19 

JAUTOKAITe, Saulė. Ape'gnio 
apdaro paroda Chicagoje 
1.3 

" " Savaitgalis Washingtone 9. 
25 

" ** James Ensor parodą aplankius 
12. 24 

" " Tiziano — didysis Venecijos 
dailin'nkas 12. 31 

JUODEIKA, Vladas. Meno burti-
1* 

i 

Etnograf ja 

Dainuojanti senof Amer:kos L;etu-
va (6 padainuotos Peansyi-
vanijos lietuvių dainos) 5. 22 

KLIMAS. Antanas. Konferencija et
niškumo ir švietimo klausi
mais Baltuose rūmuose 5. 29 

STASIENfi. Stefanja. Velykų tnar-
gučai pasaulio tautose 4. 10 

t*. Lietuvių tautosaka ir tautosaki
ninkai Amerikos folkloristų 
suvažiavime 11.27 

Visuomeninė ir politinė veikU 

brd. k Mažųjų išlikimo garanti'* 
U. 3 

L*'etuvių katal'kų mokslo 
akademijos X suvažav'ma° 

. 1 2 , 11, 18. 24 
pg. k. Sistemingai re'kalauk:me ir 

mes 1. 3 
Pokalb+s su Valdu Adamkum. 

"Margučio" d'rektorių vaidy 
bos pirmin'nk" 5. 1^ 

PRUNSKIS. J. Su n - '*• ii-tuviw ir 
savai kultūra* 2. 14 

PUZINAS. Jonas. Senosios lietuvių 
išeivijos parodą aplankius 
4 17. 24; 5. 1. 8 15 

RAZMA. A. Ar esame sukrėsti iki 
pat gelmių7 10. 23 

RMJS, VI. Pokalbs su L:etuvių 
Fondo tarybos p'rmininku dr. 
G. Batuku 10. 23 

STAKNIENĖ. Alina. Penktoji Pa-
behija studijų konferencija 
6. 12. 19, 26 

Steb. Nepasiekiama svajonė Lietu
vos iti)if.Mrmmfc«ii 1. ;y 

Z. J. 

brd 

roniškai. Mūsų teatro kriti
kos stiliai ir basos kojos 2. 28 
Antrasis baltų dramos antolo
gijos gimimas 11. 20 

fotografija 

k. Kaip technika ir meniškoji 
nuojauta bendrauja (foto pa
roda) II. 27 

JAKUBfcNAS, VI. L-eruviškas spal
votas filmas 'Sala'' apie Los 
Angeles 3. 13 
Paryžiaus "Le Monde" apie 
Joną Meką 7. 24 
VI. Kun. Algimantas Kezys 
fotografuoja Jimmy Carte* 
tėviškę 7. 10 

J. 
cmjs. 

Literatūra; isterija k krfeOu 

PdSTIENe, Aldona. Atsigrįžta 6. 5 
3rd k Poezijos dienoms Chicagoj? 

artėiant 5. 15 
DAINAUSKAS, J. Vienuoliktasis 

Oskaro V. M lašiaus b čiulių 
draugijos sąsiuvin s 8. 7 
Oskaro Vladislovo M:laJiau 
laiškai Christianui Gauc<" 
8. 2i 

GLIAUDĄ. J Ties letuvn ra'švtr* 
draug:ios sąrašu 12. 4 

H. S. Kūrybnė laisvė -- butinyb 
ar anarchiia 5. 22 

savaitTa! 

knyga išeivijoje 10 30 
ŠTMATnENfi, Aldona. D. Augie

nės "Močiutės dovanėlė" 12. 
U 

TRUMPA. Vincas. Bespalvis My
kolas Krupavičius. Petro 
Maldeikio parašytą monogra-
Pją perskaič'us 1. 10 

VIDŽIONIENĖ, Rūta Klevą. Na-
rūnės 'Va'kvstė" 7. 10 

VISVYDAS, Pr. Dabar g:musi po
ezija (Pautieniūtės) 4. 17 

" " Vyriškų silpnvbių ir pagun
dų heroika (M. KatiKškio) 
4. 24 

" " Kai norisi nakelt ir išlenkri 
(Aliūno "Alijošiaus lašai'") 
5. 29 

" " įvairių skersvėjų perpūsta 
knyga (V. Janavičiaus 'Ne
vykėlio užrašai") 7. 24 

" " Pro neteisybių, pro kančių 
audras. "Negestant: šviesa'" 
nežinomo autoriaus) 11 -6 

Poezija 

5 15 

J-

Jiedu atliks dideli darbą ateinančiuose 1977 metuose. Sčdi dr. Kazys Amb-
rozaitis, 1977 metų rudenį Chicagoje įvyksiančio Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo organizacinių darbų vadovas, ir kalba prof. dr. Rimvydas Šilbajoris, to 
simpoziumo mokslines programos planuotojas ir organizatorius. 

JV'uotr. V. Noreikos 

ninkės pasau'is i0. 23 
MTELIULIS. J. Zitos Sodeikienės 

piranvdžių ciklas t. 24 
NAKAS. Alfonsas. Aleksandra Ka-

šubenė pasakojo apie erdvės 
buveines 8. 14 

* ' DaTninkas Kajetonas Šklė
rius- Šklėris 10. 16 

"Valandėlė su Anastazija ir 
Antanu Tamošaičiais 11. 13 

Pasikalbėj:mas su dailininke Vida 
Krištolaityte 3. 27 

PECJGRA1TĖ. Austė. Apie Viktorą 
Petrav'Čių 2. 14 

Pokalbs su dalininke Zita Sodei-
kiene parodos proga 1. 10 

Pokalbis su dr. Marija Gimbutiene. 
Kai archeolo-iė r«»uįsikasa 
vien trk žemėje 5. 29 

Pokalbs su dagininku Vytautu Ka-
sul'u 9. 4 

PRUNSKIS. J Sukaktuvininko dai1 

Broniaus Mur no paroda 10.9 
T. Al. Vagių išgrobstomi Europos 

dailės turtai. 12*- 11 
VAŠKAITIS. Bronius. Lietuvis su

kūrė Amerikos muz-ejų 
Skulptorius Petras Vaškys 
nustebino milijonus 7. 3 

ŽOROMSKIS. K. KukH suvalkietė 
(N. Palubinskienė) 12. 4 

Muzika, koncertai 

BABICKAS. Rytas. ."Nerija" -
naujas vokalinis vieenetas 
3. 6 

brd. k. Trijų didžiųjų koncerto be
laukiant 1. 10 

Muzik nio 
tas 5. 1 
Kai širdis ir akis džiaugiasi 
j(šokJlų švcaUj 9. i 

gyvenimo srau-

CHOMSKIS. Balys. Andrius Kup-1 
revičius. Estetinis interpreta
cijos įvairumas 4. 10 

". Tiesiame ranką dvidš'mtme-
metei lietuvių operai 5. 1 

'* " Pasibelsta širdin — Vladas' 
Jakubėnas mirė 12. 18 

IVANAUSKAITE. M kasė, Tech- ; 

niškos pastabos V-ją taut'ni: 
šokių šventę prisimenant 9 
25 

JAKUBĖNAS. Vladas Po trijų d -
džiųjų koncerto 1. 24 
Danos Pomeranca'tės ir Yu-
ri Mazurkiev^č dviejų smukų 
koncertas 1.31 

T "Dvarionu • koncertas Chica
goje 2. 7 

" "Neriia Linkevičiūtė ir Ber
nardas Prapuolenis Jaunimo 
centre, Chicagoje 2. 14 

* " Netekome Broniaus Jonušo 
2.21 
Jaun'mo choro problemos ir 
koncertas 3. 6 

** " Pamario pasakos klausantis 
3. 6 

" Pranz Leharo "Grafas Liuk
semburgas'* lietuvškai 3. 20 
Vaclovas Verkait is ir Rimas 
Strima'tis "'Margučio'' kon
certe 3. 27 

" Clevelando "Grandinėlės'' pa-
s;rodymas Chicagoie 4. 3 

** " Clevelando vyrų okteto kon 
certas 4. 3 

" Religinės kūrybos pop etė 
4. 17 

m " Andriaus Kuprevičiaus forte
pijono rečitalis 4. 17 

" " Jono Žuko vargonų rouz'kof 
rečitalis 5 8 

" Lietuviškųjų operų premjeros 
5. 15 
Paskutinieji operų spektak
liai ir išvados 5. 22 

" " Penktos'os tautinių šokiu 
šventės įspūdž'atN 9. 11 

*' " La'svojo žanro da'n*ninkė« 
Violetos Karosaitės koncertą^ 

9. 18 
Romos Mastienės rečital s 
10.2 

*' "Dainuojanč;os studentės ir La
pinsko mišios 10. 30 
Praurimės Ragienės rečital ? 
11.6 
Jono Zdaniaus kūrybos po-
petė 11. 13 
Muzikn's savaitgalis Chlca 
goję 11. 20 
Da:vos Mongirdatės da'nv 

rečtals 11.27 
'' Jau turime styginių ir liau

dies instrumentų orkestrą 
12. 11 

** " Relignls koncertas 12. 18 
JOKŪBAITIENfc. Ona. Mūsų jau

nųjų muz'kų klausimą svars
tant 7 17 

Į LIEPAS. Stasys Dar dėl vargų su 
muzkos kritika 10. 9 
Sauliaus Cibo fortepijono re
čitalis Bostone 10. 16 

*' Lietuviškas šviesulas pabal-
tiečių koncerte 12. 4 

NAKAS. Alfonsas. Pokalbis su so
listais Chicagos lietuvių ope-
» 0 * w \ •'•y*-'*i-*ih-TT' _ f 

I 5 
Pokalbs su 

čiu 2. 
Pokalb:s su 

Liudu 

Vytauto 
1 
dainavo j 

muz'ku Alovzu Jurgu-
21 
"Grand'nėlės"' vadovu 
Sag'u išvykos Chica-

gon proga 3. 20 
Pokalbis su operos dirig<*ntu Vytau

tu Mar'jošium 4. 24 
RASTONIS. Vvtautas. 

Smetonos reč'tal's 5. 
S. St. Gina Čaokau^kenė 

New Yorke L 10 
' Ate'na jauna da'n:ninkė. Bi

rutės Onos Aleksa tės rečita
lis 4. 3 

' Pasveikinom ir pagerbėm Izi
dorių VasyHūną 5. 1 

SANTVARAS, St. Chicagos sėtu
vių operos dvidešimtmetis 
5. 22 

SKAISGIRYS. Kazvs. Mes mel
džiam Tave. Birželio 13 ren
ginio koncerto bruožai 6. 12 

Smuikininkė Dana Pomerancaitė-
MazurkieTOicz aoie savo ir 
jos vyro Yuri Mazurkjewicz 
likiminius nuosprendžius, me
nininkų sovierinę ir čionykš
tę tikrovę artėiančio jų abie
jų koncerto Chicagoje proga 
1. 17 

SLIŽYS, S. Kai gr}žtame patys j sa
ve. Čiurlioniečių koncertas 
Detroite 5. 29 

V. Pr. Dvarionų fortepionas ir 
smuikas 1. 24 

** Vargai su muzikos kritika 
2. 21 

"Lietuvių ir latvių muzikos aki
stata 12. 24 

VEBLAITIS. Julius. Bertold Brecht 
ir jo Trijų skat kų opera 
10. 2 

ZAILSKAITfe. Aldona. Lietuvis ir 
mišios. Dariaus Lapinsko nau
ją kūrinį pasitinkant 10 9 

Teatras 

brd. (Ant-

Juk-

Rū-

k. Veln'o tuzino sezonas 
ras kaimas) 11. 20 
Paminklas aktorei (D. 
nevičiūtei) 12. 4 

DIKINIS. Alg'mantas. Antanas 
kas Dariaus Lapinsko sceni
nėje mozaikoje 2. 7 

JANKUS. Jurgis. Antano Škėmos 
"Žvak'dė" Rochesteryje 7. 10 

JURAŠAS. Jonas. Lietuviškoji dra
ma Amerikos universitete 
6. 19 

JUODVALKYTE. Eglė. Pietinio II-
linojaus universiteto avangar
dinis teatras Jr lietuviai 4. 10 

krp. Jono Jurašo premjera Stamfor-
de 8. 21 

LANDSBERGIS. Algirdas. Jurašo 
debiutas ir sceninė rašysena 
8. 28 

LAPAS. Ra'mundas. Aktorių Stasį 
Pilką atsisveikinant 2. 14 

NAKAS. Alfonsas. Pastabos apie 
keturis Stratfordo spektak
lius 8. 28 

" " Paskutinį kartą Stratforde 9. 
25 

Pokalbis su Dalia Mackialiene. Po 
dramos konkurso 7.31 

p:ô <> RAILA, Bronys. C.gomškai, bet ba-J 

Dailės ir poezijos 
Toronte 4. lft . > 

K. Z. Juozo Grušo neramios šviešo? 
pasauliai 12-18 

Kalbamės su rašytoju Eduardu C:n-
zu 12. 11 

KAZIMIERAITIS. B. Onvelo pre
mija persekiojamam rašyto
jui Bacul kui 10. 9 

KRALIKAUSKAS. Juozas. Knyga 
o:na tautos gyvastį 4. 3 

MACIONAS, Vincas. 2velgant į 
Motejų Valanč'ų po šimto 
metų 2. 21. 28; 3, 6. 13, 20. 
27; 4. 3, 10 

** Liudvikas Rėza mūsų kūry
bos istorijoje 11. 20. 27; 12. 4 

MELNIKAS P. Junginiai, kontrastą-

ir problemos apsakyme 10. 30 
Mirė poetas Benediktas Rutkūnas 

1. 10 
MIŠKINIS, Jonas. Gabrielė Petkevi-

čaitė-Bitė 4. 24 
Mln. P. Pes'nrzmas ir idealizmas li-

teeratūroje 10 2 
Poetas apie pagrindinę Amerikos 

misiją (McLe'sch) 10. 30 
Pokalbis su rašytoju Juozu Krall-

kausku ryšium su konkur*.^ 
laimėjimu 3. 20 

Pokalbs su rašytoju Icchoku Meru 
išėjusios knygos p^oga 9. 2^ 

SAV. J. Mirė Agatha Christ e. pr 
ma numarinusi savo romanų 
herojų Poirot 2. 14 

SCRIB. Knyga ap:e nerusų literatū
ras Sovietiioje 5. 15 
SIRUTIENĖ. Gr. Marcelinas Šikš

nys. Apybraižinės nrntys. sa-
kakrims praėjus 1. 17 

TYRUOLIS, A. Lietuviai Sinclairo 
"Džiunglėse" 8. 7 

V. Pr. Metaforos apie ginklus ir 
kareivius 4. 24 

VIDŽIŪNIENĖ. Rūta Klevą. Cinzo 
žmogus dabar ir čia 4. 24 

Knygų recenzijos 

ANTANAITIS. Algirdas Titus. 
Knyga apie meno benaudis-
kurną Ir didybę (F. Jucevi
čiaus) l. 31 

BAGDANAVICIUS. Vytautas 
"Maldos virpulio pagauti'' 
(V . Balčiūno Šventoji Dva
sia") 11. 6 

Bgd. V. Komun'jos vadovėlis 7. 10 
g. v. Atsil ep'mai apie Sotženicino 

"Leniną Zueriche" 7. 24 
GALINIS. L. Jaunas lietuvis pabė

gėlis realybėje ir svajonėse 
(E. Narouche "The secret 
Hfe) 11. 6 

GLIAUDĄ. J. Anglų novelės ata
ka (P. Gaučio) 2. 14 

** Nauji pragaro llud;iimo pus
lapiai. Solfen:dno Gnlago sa
lynui plečiant's 5. 8 

GRINIUS. Jonas. Pam'nklas profe
soriui Pranui Dovydaičiu' 
11. 6 

JAKŠTAS.^J. Pora pastabų prie V 
Trumpos straipsnio 'Bespal
vis Mykolas Krupavičius" 
1. 24 

JONYNAS. V. A. Ape Martyną 
Mažvydą Vun'nk ir mumy
se" (J. Kralikauskor 8. 21 

KVIKLYS, Bronius. Žemaitijos gi
rių takais (A Tenlsono) 
10 2 

LABUTIS, J. L'etuva — tikėjimo 
žemė. kryžių žemė (Andre 
Martin) 6. 19 

Pokalbs su prof. Prano Dovydai
čio monografijoj autoriumi 
dr. Juozu Girnium 6. 5 

RAŠTIKIS. Stasys Lietuviškoji 
skautija (P. Jurgėlos) 8. H 

RUBIKAS. A. Pasikalbėjimas su 
Alfonso Grauslio knyga 
"Šviesa tamsoje' I. 24 

i Sk. Part'zaninis karas suliepsnoja 
romano puslapuose 11. 20 

iŠALTMIRAS. Vladas. Nauja poe
to Leonardo Andriekaus kny
ga ("Už vasaros vartą") 
1C.2 

ŠILBAJORIS. R. "Aš ooriu gyven-

Tarp 

se 

11 

AISTLS. Jonas. Katars's 
Serenada 6 5 

ANDRIEKUS. Leona-da« 
saulės ;r delčio* 2. 21 

AUGIENĖ. Danutė. Obels 12. 
AUGINĄS. Balvs. Pusiaunaktis 

nam'esty 8. 7 
"' " Gwen:mas m^a'ūroie 12 

BILAIŠYTĖ. Živilė. Eže-o Ir mir
ties peizažuose 7. 10 . 

BRADŪNAS. Kazys. Vyturio 
dž'auqsmas pavasari 4. 10 

BRAZDŠIONIS. Bernardas. Perma-
nent'nis kviet;mas 7. 17 

" " Bičulystė 9. 4 
" " De profunds 12. 18 

BRODSKY, Joos:f. Grįši į tėvynę. 
Išvertė P. Gaučys 9. 11 

BURAČAITĖ. Elenutė. Eilėraščiai 
12. 11 

BUROKAIT6, 
3. 6 

EUėraščiai iš 

Lolita. Vienuma 

pavergtos Lietuvos, 
dainos 2 

U''. Pirmoji Icchoko Mero 

Grandinėmis žvangančios 
28 

Eilėraščiai Iš literatūrinio Lietuvos 
pogrindžio 6. 19 

GIRNIUVIEN&, Mirga. Viešnagė 
namie 5. 29 

Iš mirusio poeto Benedkto Rutkūno 
rankraštinio palikimo 1. 24 

Iš amerikiečiu poezijos. Išvertė A. 
Tyruols 10. 30 

Iš "Žemės" poez'įos: J. Kėkšto. K. 
Bradūno. A. Nvkos N:liūno. 
V. Mačern o. H. Nagio e lė-
raščiai 11. 27 

Iš Sib'ro tremties bloknoto 11 20 
YLUVIS. Juozas. Tarnausiu. V e š -

pat'e 1. 31 
'' Man ta;o dž'ugu. man ta:p 

šviesu 12. 24 
KIRŠA. Faustas. Ežerei s 12. 18 
LUKAUSKAITĖ, Ona. Mama 2. 14 
MALERYTĖ. Jolanta. Šaltinio aša

ros 11. 6 
MIKAILAITĖ, Ona. Eilėraščiai 8. 

28 
" " Dievd-rbio niduo 10. 23 

MYKOLAmS-PUTINAS, V. Ma
no pasaulis 12. 18 

MILAŠIUS. Oskaras Vladislovas. 
Ištrauka iš "Meilės įvado". 
Išvertė Šaknis 9. 25 

NAGYS, Henrikas. Eilėraščiai 5. 
22 

PEGUI. Charles. M:egas. Išvertė 
P. Gaučys 3. 20 

RADŽIUS, Aleksandras. Medis 1. 
10 

* *' Gelmių spalva 12. 4 
RILKE, Rainer Maria. Eilėraščiai 

Vertė J. Juškaitis 12. 24 
SADONAITe. Danguolė. Pašauki

mas 3. 13 
Ką bandai padegti savo žy
dėjimu? 4. 17 
Jauna pavasario žolė 8. 21 

• ' Eilėraščiai 10. 9 
SAULAITYTĖ. Marija. Laiškai iš 

užjūrio 7. 31 
SUVAIDAIT£, Nijolė. , Marelės 

pasaulis 7. 24 

ŠLAITAS. Vladas. Vieną kartą. la
bai seniai 1. 3 
Ap:e nepriklausomybę 3. 27 
Brželio menes o dienos 6. 12 
Apie meilę senatvėje i - 14-

'* Deimanto žiedas ir grandinė
lė 12. 31 

šv. Pranciškaus sesers Saulės arba 
sutvėrimų g:esmė. Išvertė St. 
Santvaras 11. 13 

ŠVABAITfi. Julija. Parvežk man 
tėviškės žemės 4. 24 
Gėlės Julijonui 5. 8 

TYSLIAVA. Juozas. Mano deiman
tas 12. 18 

VAIČIULAITIS, Antanas. Bendra
vimas 6. 266 

VAIČIŪNAS. Petras. Skaidriajam 
kūrėjui a a. Kajetonui Šklė
rių! 10. 16 

VENCLOVA. Tomas. Eilėraštis 
apie žuvusį 2. 7 

VtNOKUR. Arkadijus. Eilėrašč ai 
5. 1 

*" Ne duonos ieškau — akmenio 

VISVYDAS. Pranas. Trys niūrios 
išpažintys 4. 3 

VmrTMAN, Walt Girdžiu Ame
riką dainuojant. Išvertė J 
Brd. 7. 3 

(Nukelta l 5 pusL) 
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