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Meškeriotojai, masalas ir duburys
Meškeriojimui masalas ir dubūrys pasirinkta labai geri. Šitaip sakome, perskaitę Vilniuje
leidžiamo mėnesinio
žurnalo
“Kultūros barai” 1971 m. gruodžio mėnesio numeryje Juozo Keliuočio vardu paskelbtąjį raštą,
adresuotą laisvajai lietuvių išei
vijai. Rašte nieko naujo, kas ne
būtų kartota iki
nuobodoumo
šimtus kartų visoje tarybinėje
periodikoje. O vis dėlto šį sykį prie
tos nuobodžių košės reikia stab
telėti su pagyrimu. Su pagyrimu?
Kam? Ogi okupaciniams meškeriotojams už puikų profesinį savo amato žinojimą.
Juk jeigu ant meškerės kabliuko būtų užmautas Sniečkus ar
kitas kuris į jį panašus, kas gi
ma ant jo ir kabintųsi. Kas kita
jau Juozas Keliuotis, kurį išeivijoje gi daug kas dar atsimena,
pakalba apie jo “viešnages” Si
bire ir aplamai apie jo taurią
dabartyje.
žmogišką laikyseną
Pagaliau ir raštas skelbiamas ne
“Tiesoje” ar “Komuniste”, o išei
vijoje labiausiai skaitomame ir
čia neblogai vertinamame žurna
le “Kultūros Barai”. Geresnio pa
sirinkimo masalui ir meškerės už
metimui negali ir būti.
— Tai kodėl taip ilgai neužsikabinat? — paklaus čia nekant
rus meškeriotojas. — Va, tik im
kit ir paskaitykit: “Valstybės su
skirtingomis
visuomeninėmis
■santvarkomis bei skirtingomis vy
raujančiomis idealogijomis sten
giasi ir neretai gan
vaisingai
bendradarbiauja, pavyzdžiui, kul
tūros, mokslo, technikos bei kitašė srityse, tuo tarpu žmonės,
susieti gimtosios kalbos, krašto
istorijos ir kultūros, bet vienų
ar kitų aplinkybių atskirti nuo
tėvynės, — neranda su ja bend
ros kalbos netgi kultūrinio bend
ravimo plotmėje.”
Kaltinimas sunkus. Bet kur
kaltininkas? Šią paraštę rašantis,
sakysim, labiausiai domisi groži
ne literatūra, aplamai knyga

kultūrinio pobūdžio periodika. Ir
jis visiškai nesijaučia, kad nuo
šios rūšies pasiekimų
tėvynėje
būtų atskirtas ar išjungtas iš kultūrinio bendravimo plotmės. Anaiptol! Gyvendamas Chicagoje,
jis visai laisvai ir be jokių pavojų
gali nuvažiuoti į čia pat esantį
Cicero, užeiti į Juozo Kreivėno
laikoma tarybinių leidinių kny
gyną “Spauda”, čia užsiprenume
ruoti,, kad ir tuos pačius “Kultū
ros Barus” ir šiaip nusipirkti visa,
kas tik Vilniuje yra išleidžiama,
pradedant Degutytės ir kitų poezijos rinkiniais, Baltušio, Sluckio ir kitų prozos knygomis ir
baigiant kad ir visais Lenino raš
tų tomais. O ar gali Lietuvoj gyvenantis nueiti į kokį nors pana
šų kioską Vilniuje ar kitur ir
laisvai užsiprenumeruoti išeivijoje leidžiamus “Aidus”, “ Metme
nis” arba kad ir “Draugo” kultū
rinį priedą bei nusipirkti Aisčio
ar Niliūno poezijos rinkinius, Alės Rūtos romanus ar Landsber
gio dramas? Jeigu ne, tai kas kal
tas, jei vilnietis negirdi čikagie
čio kalbos, — išeivijos lietuvis ar
okupacinį režimą tautai prime
tęs svetimasis?
Bet čia Juozu Keliuočiu meškeriojantysis, pro ūsą pūsdamas
dūmą, vėl taria: “Mes nuošir
džiai vertiname užsienyje gyve
nančių lietuvių pasiekimus me
no, mokslo, kultūros srityje, su
gera linkinčiu dėmesiu stebime,
kaip jų apsilankymai Lietuvoje
apvaisina jų kūrybą. Reikia dau
giau tokių abipusių kontaktų —
dainininkų, teatralų, muzikų ap
silankymų, dailės parodų. Žinoma, su viena sąlyga: bet kurie
kultūriniai ryšiai, kontaktai neturėtų būti nukreipti prieš Tarybų Lietuvą”.
Sakoma: “Mes nuoširdžiai ver
tiname”. Bet kas tie mes? Vi
suomenė ir žinovai ar tik okupaci
nio režimo favoritai? Nesiplės
dami čia į visas kultūrinio gyve(Nukelta į 2 psl.)
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DIDŽIOSIOS LIETUVOS KUNIGAIKŠTIJOS
1529 METU STATUTAS
I. Knygos konstrukcija.

1971 m. rugsėjo mėn. Algi
manto Mackaus Knygų leidimo
fondas Chicagoje išleido 261 p.
knygą, kurios tituliniame pusla
py įrašyta: “Didžiosios Lietuvos
Kunigaikštijos 1529 metų Statu
tas. Vertė Jonė Deveikė. Verti
mą spaudai parengė, įžangą ir
žodynėlį parašė bei bibliografiją
sudarė
Aleksandras Plateris.
Chicaga 1971”. Kaina $10.00.
Šios knygos turinį sudaro: 7p.
leidėjų žodis. 9—29 p. A. Platerio parengta to L. St. turinio ir
LDK teisės istorijos apžvalga. 31
—129 p. "... tekstas originalo
kalba”. 131—147p. "... skyrių ir
straipsnių sąrašas”. 149—241 p.
"... vertimas”. 243—249 p. to
“statuto vertįmo techninių ter
minų žodynėlis”. Gale pateikta
bibliografija, vardynas ir dalykų
rodyklė.
“Tekstas orginalo kalba” per
fotografuotas iš leidinio “Statut
Velikogo Kniažestva Litovskogo
1529 goda”, 1960 m. išleisto
Minske ir kurio redaktoriumi pa
žymėtas akademikas K. Jablons
kis. Perfotografuoto teksto pus
lapių turinys paliktas iš Minsko
leidinio, tik išmetus 99 ir 117 p.
pateiktus du fotostatus ir todėl
perfotografuotas tekstas apima
ne 101, bet 99 puslapius. Priedui,
padarytas techniškai nelengvas
darbas: vieton Minsko leidinio
puslapiuose esančių įrašų rusų
kalba ir paskirų statuto rank
raščių pavadinimų, ten įrašytų
kirilicos raidynu, perfotografuo
tame tekste tie įrašai padayti lie
tuviškai, gi pavadinimai transkri
buoti lotynų rašmenimis.
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kui, nepatikrinus to fakto, kar
tojamas ir Chicagos leidiny), nes
anas Firlejų egz., yra Varšuvoje.
Biblioteka Narodovva rankraščių
skyriuje — signatūra Baw. 952).
Toje pat bibliotekoje, Varšuvoje,
1948 m. buvo rastas dar vienas
egz. 1529 m. L. Statuto rankraš
čių, vadinamas Zamoiskių egz.,
kurio nežinojo I. Danilavičius.
Be šių keturių, rašytų kanceliari
ne slavų kalba, XVI a. kirilicos
rašmenimis, yra dar žinomi du
to paties statuto rankraščiai, jau
lotynų rašmenimis, vertimai:vienas jų vadinamas Svidzino ko
deksas, lenkų kalba ir vadina
mas Poricko—Pulavų kodeksas,
lotynų kalba. Savo turiniu,
straipsnių skaičiumi, — Firlejų
(I. Danilavičiaus manymu, se-

Minsko leidinio turinį sudaro:
3-—12 p. įžanga, kurioje pateik
tas to statuto išlikusių rankraš
čių aprašymas. 13—30 p. yra akademiko V. Pičetos rašinys
“Lietuviškas 1529 m. Statutas ir
jojo šaltiniai”. 31—131 p. to sta
tuto tekstas. 132—216 p. yra to
statuto vertimas į rusų kalbą.
217—223 p. yra “priedas: 1529
m. L. St. nežinomo rankraščio
antgalviai”. 224—251 p. yra “Žo
dynas—komentaras”. Kitaip ta
riant, Chicagos leidinys savo
konstrukcija kopijuoja Minsko
leidinį. Tik toks skirtumas, kad
Minsko leidinio šriftas veik 1,4
mažesnis, tad neperfotografuo
tuose Minsko leidinio puslapiuo
se tilpo daugiau medžiagos negu
atitinkamuose Chicagos 1971 m.
leidinio puslapiuose. Todėl pvz.
skyrių ir straipsnių atnraščių są
rašas, to paties turinio, Minsko
leidiny apima 7 puslapius, gi
Chicagos leidinyje net 17 p.
Chicagos 1971 m. leidinio
skyrelyje “Pirmojo statuto rank
raščiai ir leidiniai” (14p.) duo
menys apie to statuto išlikusius
rankraščius ir jų leidinius nepil
ni ir netikslūs. Žymiausiam Lie
tuvos teisės istorikui ir Lietuvos
statutų žinovui prof. Ignui Danilavičiui (1787 - 1843 m.), kuris ir
davė jo žinomų 1529m. statuto
rankraščių pavadinimus, buvo
žinomi trys rankraščiai “originaline”, kanceliarine slavų kalba,
būtent: Dzialynskio, Slucko ir
Firlejų (kuris nėra dingęs, kaip
rašoma Minsko leidinyje, o pas- Žiemą

J. DAINAUSKAS

Į visus tekstus transkribavus loty
nų rašmenimis, T. Dzialynskis
1841 m. išleido Poznanėje. Todėl
mokslinėje literatūroje yra žino
niausiąs, surašytas apie 1529m.),
mi: Dzialynskio kodeksas rank
Zamoiskių (surašytas tuoj po Firraštis ir Dzialynskio 1841 m. lei
lejų egz.), Dzialynskio (surašytas
dinys. 1854 m. Maskvoje, mūsų
gal apie 1540, bet ne vėliau 15laikų kirilicos raidynu, išleido to
63 m.) ir minėti du vertimai yra
statuto
leidinio pagrindu duotas
artimi. Slucko egz. neabejotinai
vadinamas “Vilniaus egz.”. Mat,
surašytas po 1566 m., o gal net
Maskvos leidinio leidėjai nesioir po 1588 m., turi 29 papildo
rientavo,
kad jų pavadintas to
mus str., kurių nėra anuose pen
statuto
“
Vilniaus
egz.” iš tikrųjų
kiuose rankraščiuose.
yra tas pats Slucko egz. (iki Vil
Tų rankraščių pilniausias (nes niaus univ. uždarymo jis buvo
jame netrūksta nė vieno lapo) to universiteto bibliotekoje, o po
yra
vadinamas
Dzialynskio 1832 m. buvp perkeltas į Petra
rankraštis, kurio pilną tekstą, pilį ir ten pradžioje buvo vadina
drauge su Svidzino bei Poricko— mas Vilniaus egz. vardu), tuo
Pulavų tekstais ir Slucko bei Fir-II įvedant ano leidinio išnašose
lejų egzempliorių skirtingumais,' daug painiavos ir netikslumų.
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Maskvos leidinio straipsniai, ku
rių nėra Slucko rankraštyje (nes
XIII sk. trūksta dviejų lapų), bu
vo paimti iŠ Dzialynskio 1841m.
leidinio, retranskribuojant jų
tekstą iš lotynų rašmenų atgal į
kirilicos rašmenis. Todėl doku
mentinė Maskvos leidinio vertė
yra dar mažesnė negu Dzialyns
kio 1841 m. leidinio. 1880 m.
Prahoje dr. Hermenegild Ireček
savo leidinyje “Svody Zakonov
Slovenskich” įdėjo ir 1529 m. L.
Statuto tekstą, perspausdindamas
jį iš minėto Maskvos leidinio.
1909 m. Chicagoje išleistas lie
tuvių kalba “Lietuviškasis Statu
tas Zigimanto I” yra dr. J. Šliupo
padarytas vertimas dalies kom
piliacijos iš visų trijų L. statutų,
parengtos 1800—1801 m. T.Čackio ir 1861 m. pakartotinai Kro
kuvoje šleistos. Šiandiena tai tik
bibliografinė pozicija.
Minsko 1960 m. leidinio pa
grindu (kaip apie tai įžangoje ra
šo leidėjai) paimtas Dzialynskio
rankraščio tekstas, iš fotokopijos
sulyginant jį su Zamoiskių egz.
foto ir Slucko egz. originalu. Gi
Firlejų egz. skirtingumai duoti
pagal Dzialynskio 1841 m. leidi
nį, retranskribuojant juos iš lo
tynų į kirilicos rašmenis. Svidzi
no ir Poricko—Pulavų rankraš
čiai, Minsko leidinyje, necituo
jami. 1971 m. Chicagos leidinio
“statuto tekstas”, kaip jau buvo
minėta, perfotografuotas iš to
Minsko leidinio. Tai būtų visi,
iki šiol žinomi, 1529 m. L. Statu
to rankraščiai ir leidiniai.
Kalbant apie bet kokį naują
1529 m. Lietuvos Statuto teksto
išleidimą, reikia skaitytis su fak
tu, kad nė vienas minėtų spaus
dintų leidinių neatitinka moks
lo reikalavimų, nes juose pa
skelbti 1529 m. L. Statuto teks
tai, transkribuojant juos į mūsų
laikų rašybą, parengti labai blo
gai ir turi daugybę klaidingų,
nepilnų įskaitymų.
Minsko leidinio įžangoje (10
p.) rašoma, kad tas leidinys buvo
parengtas, sulyginant skelbiamų
ginalais. Atrodo vis dėlto, kad šiginalas. Atrodo vis dėlto, kad ši
tai leidėjams nepavyko. Gavus
Dzialynskio rankraščio fotokopi
ją ir pačiam transkribavus to
rankraščio tekstą mūsų laikų ki
rilicos raidynu, veik kiekviena
me puslapyje buvo rastos abejo
nės dėl Minsko leidinio tran
skripcijos (mat, 16 amž. kirilicos
rašyboje raidės “y”, “i”, “k” bei
“suminkštinimo ženklas” yra ga
na panašios viena į kitą, nekal
bant jau apie kitokius rankraš
čio neaiškumus). Transkribuo
jant tokį rankraštį mūsų laikų
rašyba, net ir tuo pačiu raidynu,
ne tik reikia gerai pažinti tokių
rankraščių paleografines savybes,
suprasti rankraštyje pavartotus
sutrumpinimus, bet ir gerai pa
žinti kalbą, kuriąja transkribuo
jamas rankraštis yra parašytas.
Tik tada galima prileisti, kad tas,
o ne kitas teksto įskaitymas galįs
būti teisingas, o be teisingo teks
to įskaitymo negalima kalbėti apie teksto vertimo tikrumą.
Minsko leidinyje pateikti skir
tingumai kitų egžempliorių teks
tų Chicagos leidinyje visai ne(Nukelta į 2 psl.)
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DIDZ. LIETUVOS KUNIGAIKŠTIJOS
1529 METU STATUTAS
straipsnių eilinę numeraciją, gi
j rankraščio numeraciją davė be
reikalingi, nes juk vertimas api i skliaustų. Panašiai tie straips
ma tik Dzialynskio rankraščio
niai yra sunumeruoti ir to leidi
tekstą, gi pastabos ir išnašos, o
nio rusiškame vertime. Tuo tar
ypač kiek jos liečia Firleju egz.
pu Chicagos 1971 m. leidinio
(ktiriame irgi pora lapų yra iš
vertime duota tik eilinė nume
plėšta), yra nepilnos ir klaidin
racija, apleidžiant rankraščio
gos, nes Minsko leidinio leidėjai,
numeraciją, kas. jau visai neleis
kaip jau buvo minėta, to egz.
tina, nes tai yra skelbiamo teks
skirtingumus dėjo pagal Dzia
to keitimas. Chicagos 1971 m.
lynskio leidinio transkribuotą
leidinio (15 p.) nurodymas, kad,
tekstą, nesulyginus jo su origina
esą, J. Deveikė pakeitusi tų
lu. Gavus Chicagoje ir Firlejų
straipsnių numeraciją, nė kiek
egz. fotokopiją ir iš jos palyginus
nepateisina leidėjų. Pakartoju,
originalų tekstą su tomis spaus
įvedimas į vertimą numeracijos,
dintomis išnašomis, rasta daug
nesančios originale, yra origina
netikslumų, ypač įžangos ir sky
lo sauvališkas keitimas.
rių antraščių tekste. Pakartojimas
(Atkelta iš 1 psl.)

klaidingų, nepilnų išnašų dar la
biau nuvertino šį 1971 m. Chica
gos leidinį.
Pagaliau, manau, kad Chica
gos leidinio leidėjai žinojo, kad
turiu visų 1529 m. Lietuvos Sta
tuto išlikusių rankraščių fotoko
pijas (Dzialynskio egz. turiu net
3 mikrofilmus), gautus iš tų bib
liotekų, kuriose tie rankraščiai,
šiuo metu, yra. Tad perspaus
dinti originalų, o ne transkribuo
tą tekstą, pilną klaidų, buvo ne
sunku. Šių laikų spaudos tech
nika leidžia skaitytojui pateikti
“patį originalą”, atspausdinti jo
fotografiją, tuo visiškai eliminuo
jant visas transkribavimo klaidas.
Juk perfotografavimo išlaidos
vienodos (1971 m. Chicagos lei
dinio atveju originalo perfotografavimas kainuotų net pigiau,
nes jame nebūtų reikėję atlikti
papildymo transkribavimo lotynų
rašmenimis, įklijuojant į perfo
tografuojamą tekstą tuos trans
kribavimus), Vertimas apima tik
Dzialynskio rankraštį, tad' logiš
ka būtų pateikti tik Dzialynskio
rankraščio fotokopiją. Tada Chi
cagos 1971 m. 1529 L. Statuto
leidinys, nors dalinai, būtų įga
vęs mokslinę vertę.

Vertimo klaidos prasideda
nuo pat statuto įžangos, kurioje
duotas valdovo ir valstybės titu
lų vertimas yra neteisingas.
Vertime rašoma — "Lietuva,
Mazovija” ir greta to — “Rusų,
Prūsų, Žemaičių”, tuo tarpu ori
ginale tie “titulai” liečia ne
kraštus, bet tautas, gentis, t. y.
turi būti “Lietuvių, Mozūrų ir
t. t” Šitoji įžangos pradžia Fir
lejų rankraštyje, kiek tai liečia
valstybės sudėtines dalis, yra
platesnė, bet Minsko 1960 m.
išnašose (ir tuo pačiu ir Chica
gos leidinyje) apie tai nieko ne
randame.

Šeštadienis, 1972 m. sausio mėn. 22 d.
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(Atkelta iš 1 psl.)

nimo sritis, ribojamės vėl tik li
teratūra. Jeigu tie mes yra visi
Vilniuje ar Kaune gyvenantys
lietuviai, tai kaip jie gali nuo
širdžiai vertinti užsienyje gyve
nančių lietuvių litaratūros pa
siekimus, jeigu jie negali su ta litaratūra net susipažinti? Čia ra
šantysis, pavyzdžiui, negali net
savo seniems pažįstamiems Vil
niuje nusiųsti savo pajties jiems
užrašytų knygų. Keliais atvejais
paštu siųstų nė vienas jų nėra
gavęs. Tai kur tas abipusis kon
taktas, kurio meškeriotojas iš
mūsų pageidauja, bet pats apie jį
nė nesapnuoja.
Vargu išeivijoje ar būtų rastas
lietuvis, kuris kuo nors pik1
l|||lll!lllllllllllllllllllllllBIIIIII»

ir apie merginų kraitį”. Dar la
biau yra “sutrumpinta” VI-jo
skyriaus antraštė, gi IX-jo sky
riaus antraštė “papildyta”. Iš
viso, atrodo, kad tame sąraše
bandyta duoti Dzialynskio rank
raščio teksto antraščių verti
mus,, o ne to originalaus sąrašo
vertimus. Pvz. XHI-jo skyr.
visos straipsnių antraštės versr
,tos ne iš to sąrašo, bet iš teksto
antraščių ir todėl 3, 6, 8, 15, 20,
22 ir 23 sitr. užvardinimai verti
me labai skiriasi nuo origina
laus sąrašo užvardinimų.
Visa tai, tai tik maža dalis
panašių klaidų, netikslumų, ran
damų tame vertime.

tai nusikreiptų prieš
Lietuvą.
Bet kasgi yra ta Tarybų Lietu
va? Pasiimam čia didžiausius pa
saulio atlasus ir suvereninių vals
tybių spalvų margumyne ieškome
valstybės Tarybų Lietuva. Jos nė
ra. Yra tik milžiniškas raudo
nas plėmas, kurio pakraštyje, lyg
kraujo klane, paskandinta ir ne
beįžiūrima Lietuva, kai tuo tar
pu laisvan gyveniman pakilusios
jaunos Afrikos ir Azijos valstybės,

DR. C. K. BOBELIS
DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKI
CHIRURGIJA
FO3

Tel

ofiso HE 4-5849, rez. 388-228S

DR. PETER T. BRAZIS
Vai. pirm., ketv., 1 Iki 7 . popiet
mtr., penkt., 1-5, treč. ir šešt. tik
.u si tarus
Ant.

Rudoko

kabinetų peršmš

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51st Street
TEL. GR 6-2400
Vai pagal susitarimų: pirmad l>
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk
'ad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.
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DR, MARIJA LINAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS
2817 VVest 71st Street
Telef. HBmlock 6 3545

Tel. 695-0533
< Oflao tr rezidencijos)
VALLEY MEDICAL OENTEB
Valandos pagal susitarimų
860 Summlt Street
Ofiso HE 4-1818
Rez. PR 6-9841
Ronte 5S — Elgin. lUinois

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71st Street

Dr

kaip spalvingų gėlių puokštės, iš
karto krinta akin. Todėl ir dabartinė “Tarybų Lietuva” išeivijos lietuviui tereiškia tik svetimos valstybės okupaciją, kuri
daugiau septynių šimtų
metų
valstybingumo tradicijas turinčią tautą ištrynė iš politinio pa
saulio žemėlapio. Jeigu okupaci
jos pripažinimas ir jos garbinimas
yra leidimo broliams pasikalbėti
sąlyga, tai šitaip lietuviškąsias
žuvis meškeriojantis, matyt, dar
mažai jas pažįsta. Mums atrodo,
kad žuvys patį meškeriotoją
permato geriau, negu jis duburio
gelmę.
k. brd.

735-4477

Rea. PR 8-6960

DR. E. DECKYS

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

2454 VVest 7Ist Street
. ,(71st ir Campbell Avė. kampas)..
Pirmad., antrad.. ketvirtad. lr penkt
nuo 8 vai. popiet iki 7 vai. vak
Ketvirtad. lr šeštad. nuo 9 v. ryto
iki 11 vai. ryto — tik susitarus

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai
2618 W. 71st St. — Tel. 737-514fi
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir
“contact lenaes”
Vai. pagal susitarimų. Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

gydytoja ir chirurge
8PEC1ALYBE VIDAUS LIGOS
SPECIALYBE — NERVŲ IR
5159 South Damen Avenue
Toliau įžangos vertime skai
EMOCINES LIGOS
Tel. Oflao PR S-7800; Namu 925-7697
tome, kad valdovas tais įstaty
'RAVFORD MEDICAL BUILDING
Valandos tik pagal susitarimų.
6449 So. Pulaski Road
Trečiadieniais uždaryta
mais norėdamas apdovanoti
Valandos |>agal susitarimų
"... kilniuosius riterius”, nes
DR. ZIGMAS RUDAITIS
Rezid. Tel. GI 8-0873
III. Apie “Žodynėlį” ir
taip skamba rusiškasis tos vie
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS
bendrosios pastabos
DR. W. M. EISIM . EISIMAS
tos vertimas — “blagorodnym
2745 VVest 691 h Street
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
rycariam”, tuo tarpu originale
Minsko 1960 m. Lietuvos Sta GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
Tel. 737 2290: ofiso ir rezidencijos
čia parašyta: “rycerom povyšotuto leidinyje 28 puslapių žody 6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 Priima ligonius tiktai hii.-J tarus —
nym” t. y. “riteriais pakeltie
(By appointment)
nas apima 674 žodžius, esančius Vntandos pagal susitarimų. Jei ne
siems”. Originalo žodis “posto statuto originalo tekste. Prie atsiliepia, skambinti: MI 3-0001
polstvo”
nėra “visuomenė”,
DR. LEONAS SEIBUTIS
kiekvieno žodžio yra gana platūs
Tel. — BE 3-5893
Inkstų, Pūslės ir Prostat*
kaip tas žodis išverstas vertime,
jo prasmės paaiškinimai bei ci
CHIRURGIJA
bet reiškia “prastuomenė"’, t. y.
DR.
A.
B.
GLEVECKAS
tatos iš teksto, o taip pat nuro
2655
VVest 63rd Street
V.
K.
Jonynas
Bareljefinis
piennsnelių
fragmentas
prie
Šiluvos
tie, kurie neturi jokių titulų,
doma, kuriame skyriuje ir straips GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Marijos statulos Šv. Kazimiero bažnyčioje, VVorchester'yja, Mass.
Vai. antrad nuo 1-4 popiet
Specialybė Akių Ligos
prieš šitą apibūdinimą išvardinir ketvirtad. nuo 5-7 vakare
*
Nuotrauka Vytauto Maželio nyje tas žodis ar toji sąvoka yra
dintų toje įvado vietoje. Užtat ir
3907 VVest 103rd Street
pavartoti. Galima manyti, kad
Ofiso
tel. 776-2880; Rez. 448-5545
O. Vertimas
'Valandos pagal susitarimą
toliau turi būti ne “jos” (t. y. iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuiiniimiiiiiiiiinm prie to žodyno sudarymo daug
prisidėjo akademikas K. Jablons
DR. J. J. SIMONAITIS
Chicagos 1971 m. leidinyje “visuomenės"’), bet “jų” (t.y.
Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rezid. — PRospect 8-9081
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pateiktas 1529 m. Lietuvos Sta visų išvardintų, tituluotų) “pa kampių” (pokutnyje) karčia-, riasi nuo gautųjų iš prof. Tado kis.
Adresas: 4255 W. 63rd Street
Chicagos 1971 m.
leidinio DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
tuto, Dzialynskio rankraščio valdinių”. Originalo žodis “knia- mas. Gi to pat straipsnio išsi Ivanausko tų paukščių lietuviš
žata
”
,
tai
ne
“
kunigaikščiai
”
,
Ofiso tel. REllance 5-4410
J
O
K
S
A
“
Žodynėlis
”
,
kaip
pasakyta
jo
teksto vertimas, darytas ne iš
reiškimas “na mestcoch nes'luš- kų pavadinimų. “Jastrebec” — pradžioje, ”... sudarytas, sekant
Rez. GRovehill 6-0617
VAIKŲ LIGOS
originalinės, kanceliarinės sla bet “kunigaikštaičiai” Gi “pany
Valandos: pirm, lr ket nuo 12 vai
nych”, nėra “netinkamose vie tai ne
2656
VVest
63rd
Street
“
vanagiukas"
’
,
bet
chorugovnyje
”
titulas
tai
ne
po

Lietuviškąja enciklopedija ir K.
Iki 2 vai. p. p ir nuo 7 Iki 8 v. vak.
vų klabos, kuriąja Statutas pa
antrad., ketvirtad. lr penkt antr. ir penkt nuo 12 Iki 2 vai. p.p.
tose’”, bet “vietose, kur nėra- paukštvanagis” ir teksto origi Jablonskio išleistuoju L. St.”, bet Pirmad.,
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 lr vakarais pagal susitarimų.
rašytas, bet iš rusiško vertimo, nai vėliavninkai” (tokiais sta
leista laikyti”’ karčiamas. IV-jo nale jo kaina yra “rublis gra kuriame skyriuje bei straipsnyje vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai
paskelbto Minske 1960 m. leidi tute yra karužai), bet “vėliaviskyriaus antraštė originale turi šių”, o ne “trys rubliai grašių”, tie žodžiai yra pavartoti, nenu Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. P. STRIMAITIS
nyje, dalinai tą vertimą sulygi niai” ar “vėliavų” (t. y. terito
žodžius: “O poglavo ženskoi”, kaip duota vertime. Originalo rodyta. Viso tas žodynėlis apima
rinių
pulkų)
ponai.
Toliau
seka
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
nant su Dzialynskio 1841 m. lei
DR. A. JENKINS
Bendra praktika lr chirurgija
kas reiškia “Apie moterų pavel “dremliuga”, tai ne “lėlis” (lot. 7 psl. ir jame pateikta 47 žodžiai
dinio tekstais, šio lietuviško originalo žodis “ot nokoli”
Ofisas 2750 W. 71st Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dėjimą”, o ne apie “Moteris”, pavad. Caprimulgus..., kuris nė (nors iš tikrųjų yra tik 41 pa
Telefonas 925-8296
vertimo juodraštis buvo pada kuris liko neišverstas rusų ver
3844
VVest
63rd
Street
kaip tai pateikta tos antraštės ra
plėšrušis
medžioklinis aiškinimas), surašyti lietuviško
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—11
rytas Paryžiuje, 1960 m. rug- time. Jis nėra išverstas ir lietu
___ _________
kasdien nuo 1. —4. p.
.. p.
. ir 6 ryto, 2 Iki 8 vai. vak. Šeštad. 1 Iki
vių vertime. Išsireiškimas “V vertime. To pat skyr. 1-masis paukštis), bet “startsakalis” alfabeto tvarka ir tik skliaustuo VAL.:
iki 8 vai. Trečiad. tr šeštad. uždaryta 4 v. vak. Treč. lr sekmad. uždaryta.
piūčio-lapkričio mėn. bėgyje.
Rezid. tel. \VA 5-3099
str.
kalba
ne
apie
našlę,
kuri
(Falco columbarius L.). Tame se turi atatikmes
kanceliarine
Mokslinio dokumento verti tyje listy”, tai ne “šiuos”, bet
valdo vyro palikimą aplamai, straipsny, iš viso, kalbama apie slavų kalba, lotynų rašmenimis Ofiso ir buto tel. OLympic 3-1381
“
anuos
”
(t.
y.
valdovo
protėvių
mas turi būti kiek galima arti
DR. VYT. TAURAS
bet apie našlę, likusią našlauti medžioklinius paukščius (Sluc- pateiktas, kas jau visai nesupran
DR. F. V. KAUNAS
mas originalui, turi pilnai per duotus) “dokumentus”. Tai vis
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
ir kuri buvo savo vyro įkraitin- ko egz. tas straipsnis turi aiškų tama, nes juk “originalus” statu
teikti originalo idėjas, j verti įžangos teksto iškraipymai. Čia
Bendra praktika ir moterų ligor
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ta. Apie turto valdymą čia kal pavadinimą: “Cena ptacham to tekstas pateiktas kirilica.
Ofisas Ir rez., 3653 W. 59tb 84.
mą nejvedant jokių stiliaus pa reikia pažymėti, kad visame
1407 So. 49th Court, Cicero
bama tik tiek, kiek toji “likusi lovčim” — žiūr. Chicagos leid.
Kokiu kriterijum vadovautasi, Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. lr
tekste
originalo
žodis
“
lysty
”
Tel. PRospect 8-1223
gražinimų ar sumodeminimų, o
našlauti” našlė buvo savo 120 p. 55 išn.). Ne geriau ir su parenkant žodžius, laikant tik tą, šeštad. tik susitarus.
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir
verčiamas
nevienodai
:
kartais
tuo labiau nedarant kokių pra
penkt. nuo 2 Iki 4 vai tr nuo 6 Iki I
vyro įkraitinta ar neįkraitinta. “1529 metų Lietuvos statuto o ne kitą vertu įtraukti į tą žo
v. v. Šeštad. 2-4 vai. popiet lr kitu
leidimų ar prasmės pakeitimų. “laiškai”,, o kartais “raštai”,
DR.
ALG.
KAVALIŪNAS
laiku
pagal susitarimų.
To pat skyr. 3 ir 4 str. žodis skyrų ir straipsnių sąrašo ver dynėlį, sunku įspėti. Taipgi atro
Chicagos 1971 m. leidinio lietu bet iš tikrųjų čia galima versti
“venec” išverstas kaip “išimti timu, pateiktu 131-147 p. Pirma do, kad žodynėlyje pateikti žo
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO
Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195
viškas Lietuvos Statuto verti tik “raštai”, nes kalbama apie
SPECIALYBE
nė”, gi to pat skyr. 8-me str. me to sąrašo puslapy, prie žo džiai “aiškinami” bendroje Lie
dokumentus,
o
ne
apie
asmenų
V. P. TUMASONIS. M.D., S.C.
mas neatitinka tų reikalavimų.
5540 South Pulaski Road
kaip “įkraitis”, nors iš tikrųjų džio “Įžanga” yra pastaba, kad tuvos teisės istorijos
plotmėje.
CHIRURGAS
Tų vertimo netikslumų tiek privatų susirašinėjimą.
Valandos
pagal
susitartmų
nei vienas, nei antras vertimo “skliausteliuose įrašytų žodžių
(Nukeita į 3 psl.)
I-jo
skyr.
1
str.
antraštės
ir
2454
VVest 71st Street
daug, jog neįmanoma juos iš
Skambinti - 585-2525
žodis čia netinka. To pat skyr. 8 originale nėra'", bet čia pat to
teksto
pabaigoje
turi
būti
ne
PriiminSja
ligonius tik susitarus.
vardinti kokiame laikraštinia
Vai. 2—4 p.p. ir 6—8 vai. vak.
“baudžiamas ta pačia bausme"’, str. originalo žodis “veno” nesilaikoma. To sąrašo vertimas
Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-4159
DR. ANNA BALIUNAS
Trečiad. lr šeštad. uždaryta.
me straipsnyje.
bet “baudžiamas tuo pačiu”. To reiškia “įkraitis”, o ne “įkraiti- padarytas iš teksto, paskelbto
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 1h
DR. P. KISIELIUS
Minsko leidinio įžangoje (11
Tel. PRospect 6-9400
straipsnio įžangoje neišverstas nimas”. To pat skyr. 13 str. ori Minsko 1960 m. leidinyje, bet
GERKLES LIGOS
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
p.) rašoma, kad “verčiant to
PRITAIKO AKINIUS
žodis “prerešonym,” t. y. “išvar ginalo žodis “vdaril” reiškia esmėje tas tekstas yra paimtas
DR. ONA VAŠKEVIČIUS
1443 So. 50th Avenue, Cicero
statuto tekstą į rusų kalbą ne
2858 VVest 63rd Street
(VAŠKAS)
dintiems” (pralotams...). To pat “suduotų”, o ne ranką pa iš Dzialynskio rankraščio. Ana Vai.:
_____________
__
___
v
kasdien
10
—
12
vai.
ir
7
—
9
Kasdien
1-8
vai.
tr
6-8
vai.
vak.
tik buvo reikalingas specialus
GYDYTOJA IP CHIRURGE
Šeštadlentais 10—1 vai. Trečiad
straipsnio pabaigoje esantis keltų’". To pat straipsnio žo logiški “priedai” yra ir kituose vak.
išskyrus trečiadienius
6648 South Albany Avenue
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus
lingvistinis pasirengimas, bet
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet
dis “zsoromotil” reiškia “ap rankraščiuose, bet kiekvienas jų
Ofiso telefonas: PR 8-3229
Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai
daug kur vertėjams teko pasi posakis “I tež”” reiškia ne “tai
Rez. telef. IVAIbrook 5-5076
Tel. REllance 5-1811
vak.. penkt. lr šeštad. 2—4 popiet
gi” (kaip parašyta vertime), bet gėdintų”, o ne “įžeistų” VI turi kiek skirtingas paskirų
tenkinti vien teksto prasmės
it kitu laiku pagal susitarimų.
“taip pat”. Toliau statutas kal str. (3) 4 str. antraštės ver antraščių redakcijas.
Rezid. Telef. 239-4683
DR. WALTERJ. KIRSTUK
perdavimu, net nutolstant nuo
(Lietuvis gydytojas)
Tel oflao PR 6-6446
ba ne apie turtą “užtarnautą”, timas visai klaidingas,. Tikras
Chicagos 1971 m. leidinyje to
DR, K. G. BALUKAS
teksto originalo'”. Lietuviškame
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bet apie “ištarnautąjį” turtą, vertimas yra toks: “Kaip reikia sąrašo tekstas “originalo kal AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
DR.
F. 0. WINSKUNAS
vertime tų nukrypimų dar dau
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
3925 VVest 59th Street
kaip tai randame I-jo sk. 2 str. valdovo šaukimais dėl skriaudų, ba” nėra perfotografuotas, už
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
giau
6449 So. Pulaski Road (Crawford Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. lr
To pat skyriaus 11 str. originalo teisman šaukti ir ponus vaiva tat reikėjo grįžti prie Minsko Medical Building) Tel. LU 5-6441 penktad. nuo 12-4 vai. p p. 6—8
3107 VVest 71st Street
vak., šeštad. 12—2 vai. p. p. lr
Valandos: 1—6 vai popiet
Perfotografuoto teksto II, V, išsireiškimas “listy otvoronyje"’, das, ir seniūnus, ir kitus urėd- leidinio ir prie Dzialynskio Priima ligonius pagal susitarimų vai.
trečiad. uždaryta.
Treč ir *e*tad nagai susitarimų
Jei
neatsiliepia
skambinti
37
4-8012
VI. X ir XI-jo skyrių straipsnių nėra “atdari laiškai”, kaip tai ninkus”. Visas to str. tekstas iš rankraščio,
kurių abiejuose,
numeracija yra dviguba. Mat, pateikta vertime, bet tai “vieši verstas nevykusiai. Taip pat visi (sąrašo) pradžioje randame:
DR. IRENA KURAS
DR. PETRAS ZLIOBA
DR. VL. BLAŽYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Dzialynskio rankraščio tekste, raštai, skelbimo raštai”, kuriais IX-jo skyr. straipsniai išversti “Pirmas skyrius. Apie valdovo
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
KCDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ
tuose skyriuose, yra po vieną kam nors kas nors skelbiama tik apgraibomis. To skyr. 14-jo asmenį” Chicagos 1971 m. leidi
SPECIALISTE
2801 West 63rd Street
6449 South Pulaski Roao
Kampas 63-čios lr Callfornljos
straipsnį be numerio (išskyrus viešai. II-jo skyr. 1-jo str. str. terminas “sosna kremenna- nyje tie žodžiai išleisti. IV-jo
MEDICAL BUILDING
7156 South Western Arena*
Valandos pagal susitarimų:
Ofiso teL 767-2141 Namu 686-5856
X sk.), kurie, matyt, į statutą (teksto vidury) žodis “vylovan” ja” yra “pušis išskaptuota”, o skyriaus antraštė originale kal
Pirmad.. antrad., ketvirtad. nuo
Pirmad., antrad., ketvirt tr penkt
6 iki 7:30 vai. vakaro.
buvo įtraukti papildomai, po jo nėra “paskirtas”, kaip tai duota ne “aviliui parengta pušis”. XII ba: “Apie moterų paveldėjimą
nuo 11 vai. Iki 1 vai. y. p. tr nur Vai.: pirm., antr., ketv. 3—5 ir 4—I
Šeštad. nuo 2 Iki 2:30 vai.
8—■81
vai.
vakare
Trečiad
nin
Trečiad. ir penktad. uždaryta
paskelbimo. Minsko leidinio lei vertime, bet “paskelbtas”. Ket -jo skyr. 10 str. išvardintų ir merginų kraitį; apie našlę,
11 vai.
■
ryto iki 1 vai. p. p., šeštad
11
vai.
ryto
Iki
8
vai.
p.
p.
Oflao
telef.
476-4049
dėjai laužtiniuose skliaustuose virtojo skyr. 17 str. kalbama ne paukščių, vertime pateikti lie kuri lieka našlauti”, gi vertime
Perskaitę “Draugą", duo
Oflao telef. RE 7-1198
Rezid. tel. WAlbrook 5-3O48
davė paskiro skyriaus visų apie “slaptas”, bet apie “pa- tuviški pavadinimai labai ski mes randame tik: “Apie moteris .
kite
kitiems pasiskaityti.
Rea. teL 889-8919
•

■

■ - ia»

e-4»r»*

Šeštadienis, 1972 m. sausio mėn. 22 d.
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

“Spalvų ritmas II“, jau nebeturi
to intensyvumo kaip mažesnieji.
Čia jau atsimuši į plokštumą, gi
lumos nėra, ryškėja dekoratyviškumas. Daugiau prasikiša pats
metalas ir emalis, negu pats kū
rinys. Trūksta judėjimo, kuris
taip trykšta iš mažesnės apim
ties kūrinių. Jų stiprumą būtų
Giedrės Žumbakienės darbų, paroda Čiurlionio galerijoj, Chicagoj
puiku matyti ir didesniuose plo
tuose. Emaliai, atlikti ant karpy
ZITA SODEIKIENE
pvz. “Sniego kelias”, stipriom tų metalų formų su pratęstu tų
Praėjusį šeštadienį, sausio 15
horizontaliom ir vertikaliom for pačių formų įrėminimu, sudaro
d., 7 vai. vakare, Čiurlionio ga
mom išgauna ypatingai tapybi įdomų optinį efektą.
lerijoje, Chicagoje, buvo atidary
ta dail. Giedrės Žumbakienės e- pasitaiko daugiau, negu bet ku nį, lengvų mostų judėjimą.
Daugumas dail. Žumbakienės
malio tapybos paroda. Nors ir rioje kitoje tapyboje.
Didesnės apimties kūriniai,
kūrinių
sudaryti iš atskirų gaba
rekordinis šaltis laužė Chicagos
Dail. G. Žumbakienė, pasirin- i kaip pvz. “Spalvų ritmas I” ar
lų, išskiriant pačius mažiausius.
šonus, bet meno mėgėjų jis neiš
gąsdino, jie gausiai atsilankė į šį
Čia ir yra sunkumas, kuris virsta
atidarymą.
kliūtimi sklandžiai kūrybai. Ne
Dail. Žumbakienė su individu
turint labai didelės krosnies, ne
alia savo paroda Čiurlionio gale
galima naudoti norimo dydžio
rijoje pasirodo pirmą kartą. Ji yra turėjusi individualias parodas
metalų, tokiu atveju, norint atlik Giedrė Žumbakienė
New Yorke, “Draugo” redakci
ti didesnio masto kūrinį, reikia
jos patalpose, Chicago Lawn
jį durstyti iš atskirų mažesnių
miesto bibliotekoje, St. Xavier ko
gabalų. Vis dėlto daugeliu atž
legijoje, bet visos buvo daug ma
vilgių dailininkė ir čia tikrai pui
žesnės apimties. Šioje parodoje
matome 40 emalio kūrinių, su
kiai išlaiko kompoziciją, vienti
kurtų paskutinių metų laikotar
sumą ir spalvas, nežiūrint į tech
piu.
niškai sunkų paveikslo išpildyEmalio tapyba nėra plačiai
mą.
naudojama, nei lengvai prieina

Jos emalio tapyba verta
didelio dėmesio

Ežero gelmės (emalis, nuotr. Alg. Kezio, S. J.)
Iš parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoje

Juodojo paukščio alegorija

ma. Užtat yra retas įvykis pa
matyti vien tik išskirtinai šios
rūšies meno parodą.

Aplamai, ši paroda yra tikrai
išskirtinė, ne tik įdomios medžiagos ir technikos naudojimu,
bet ir aukštu kūrybiniu lygiu.
Dail. Žumbakienė šia paroda
užsirekomenduoja kaipo ener
ginga, stipri dailininkė. Jos ema
lio tapyba tikrai yra verta dide
lio dėmesio.

Pats emalio menas yra la
bai senas, buvo naudojamas jau
egiptiečių ir asiriečių papuoša
luos, vazose ir plytose. Ištisos
sienos buvo atliekamos emaliu,
kur buvo pasiektas ypatingai
aukštas šios rūšies meno lygis,
kaip pvz. RAMESES III rūmų
sienos, kurių puikumo iki šios
dienos niekas dar nepralen
kė. Europoj, šiek tiek vėliau Ki
nijoj ir Japonijoj emalio techni
ka buvo taipgi žinoma, naudo
jama papuošalams, vazoms, šiek
tiek paveikslams, bet daugiausia
dekoratyviniams tikslams.
Mene kiekvienas laikotarpis
bando išgauti naujus rezultatus
senaisiais metodais. Emalio tapy
ba nėra šio šimtmečio produk
tas, bet šiandieninis panaudoji
mas abstrakto ir bedaiktės kūry
bos, emalyje išgaunant beveik
teptuko brūžius, sakyčiau, daro
ją tikruoju XX amžiaus reiški
niu.

kusi šią sunkią emalio techniką,
pasiekia gerų rezultatų. Temati
ka, kuri jos kūriniuose kyla iš
pačios gamtos, lengvai pasiduo
da šiam išpildymui. Medžiaga, ki
lusi iš gamtos, grįžta atgal į ją
puikiuose spalvų ir formų jude
siuose, perleista per dailininkės
dvasios prizmę. Grynai abstrak
tu, naudojant liniją, formą, spal
vą ir jų tarpusavio santykį,
ji perduoda tą gamtos pulsą, ku
ris dažnai nėra pastebimas, tu
rint prieš akis konkrečius objek
tus.

Naudojant emalį tapyboj ir
laimint kūrybingai meniškus,
o ne dekoratyvinius rezultatus,
dailininkas turi būti labai pajėgus, kantrus ir pasiryžęs. Jis pri
valo gerai pažinti spalvas, jų tar
pusavio ryšį ir bendrą pojūtį emalio technikai. Lygiai svarbu
yra sugebėti panaudoti visus at
sitiktinumus, nes, tirpdant stik
lo miltelius aukštam karšty, jų

Dail Žumbakienės ryškiausias
pajėgumas matomas mažesnės apimties kūriniuose. Čia vyrauja
stipri kompozicija, intensyvios
spalvos, erdvė ir dimensija. Žvel
giant į kūrinius, kaip “Atminties
vaizdai”, “Sniego kelias”, “Van
dens gėlės” ar “Vėjo žaidimas”,
jaučiasi stiprus judėjimas, kuris
traukia į save be sustojimo kūri Giedrė Žumbakienė
Vabalas (emalis, nuotr. Alg. Kezio, S. J.)
Iš parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoj
nio paviršiuje. Paveikslas, kaip

Dail. Giedrė Žumbakienė.

DIDZ. LIETUVOS KUNIGAIKŠTIJOS
152! METU STATUTAS
(Atkelta iš 2 pusi.)

Tuo tarpu Minsko 1960 m. leidi
nio žodyne, kaip apie tai rašo
ma ano leidinio įžangoje, žodžių
aiškinimai liečia tik 1529 m. sta
tute pavartotą jų prasmę ir kitų
teisinių dokupientų (ypač vėles
nių laikų) terminologijai aiškin
ti negali tarnauti, nes, laikui bėagant, jų prasmė galėjusi pasikeis
ti (ypač XVII-XVIII a. dokumen
tuose).
Kitaip tariant, Minsko leidimo
žodyne pateikti žodžiai turi tiks
lą padėti skaitytojui kuo geriau
suprasti 1529 m. Lietuvos Statu
to tekstą. Tame žodyne žodžiai
surašyti kanceliarinės slavų kal
bos alfabeto tvarka, o paaiškini
mai rusų kalba.
Galutinėje išvadoje Chicagos
leidinio žodynėlis, atrodo, teturįs
vien dekoratyvinį vaidmenį. Bet

ir tuo atveju, vis dėlto nesupran
tama, kodėl nebuvo pateikti pa
aiškinimai nors ir tokių sąvokų:
atidalintas, bajorų teisės ir bajo
rystė, bausmės, darbai, duoklės,
giminystė, grasinimas, įvedimas,
kraitis, lažas, muitai, palyda, pa
salos, pastotys,
pilnametystė,
privilegijos, ribos bei ežios, teis
mo mokesčiai, žemė, paukščių
be šunų pavadinimai ir pan.,
ypač kokia prasme tos sąvokos
yra pavartotos 1529 m. statute.
“Vardyne ir dalykų rodyklėje”,
kai kurių tų žodžių paminėji
mas, neduodant jokių paaiškini
mų, skaitytojui mažai bepadeda.
Paskiri to žodynėlio apibūdini
mai irgi nėra vykę. Pvz. “atlygi
nimas už nusikaltimą” (naviazka), rašoma, kad “yra labiausiai
paplitusi bausmės rūšis Pirm. St.
baudžiamojoje teisėje”. Tai ne

Nuotr. V. Maželio

Paroda Čiurlionio galerijoje
vyksta dar ir šį savaitgalį.

'Tiesiu tiltą
Tiesiai j tavo širdį —
Per nevilties bangas.
Per neapykantos ugnį —

Balys Auginąs
Š A U K LY S
Juodo paukščio daina —
Kaip vaivorykštė:
Kraujo ir nevilties lašai —
Nuo jų dreba
Dangoraižiai,
Mediniai narvai —
Tai jo sudraskytas
Lizdas
Gatvių grandinėse.
Baltųjų platanų'
šešėlyje — —

Sraigė guli dugne —
(Egoimzo marių kiaute)
Ir negirdi —
O žemė sumišusi šaukia —
Kaip motina
Savo pirmagimio pėdas,
Riedančias
Į bedugnę — —

Taikingas
Bičių vaškas
Virsta geležim —
Paukščio giesmė
Lyja karštu švinu —

Jo spiegiantis šauksmas
Rūksta
Ugnim ir dūmais —
Anksty bą pavasarį
Nuo medžių dyla žiedai,
Ir pumpurai pritvinksta
Saulėtekiu
šaltą žiemos sekmadienį-----------

— Grįžk iš kalnų ir pilių,
Kraujo broli —
Tu — upė ledo karste.
Kuri dūsta ir blaškos
Ir numeta j naktį
Tiltą —
(Juo tamsoj pas tave
Ateinu — —)

SPARNŲ FRAGMENTAS

tiesa. “Naviazka” nėra bausmė,
bet vien tik materialinis atlygi
nimas nukentėjusiam už nuosto
lius, skriaudas. Bauda, bet irgi
ne bausme, galima būtų pava
dinti terminą “vina”, kurią nusi
žengėlis, paskirais atvejais, turi
sumokėti valdovui. Visai nevy
kęs yra apibūdinimas “tarnai pa
siuntiniai” (putnyje liūdi). Lie
tuviu kalboje čia yra senas žodis
“keliuotis”. “Keliuotis”, eidamas
jam pavestas pareigas, būdamas
valdovo tarnyboje, turėjęs bajo
rams tolygias teises, bet tai ne
buvo “pereinamasis luomas tarp
bajorų ir valstiečių”. “Tarposta”
(torposta), tai, tikriausia, sudar
kytas lietuviškas apibūdinimas
“tarpininkas, tarpan stojantis”,
kaip tai galima suprasti iš K. Ja
blonskio “Lietuviški žodžiai se
nosios Lietuvos raštinių kalbo
je” žodyne pateiktų pavyzdžių.
“Tėvonis” (otčič) 1529 m. Statu
te nėra vien tik, valstietis pririš
tas prie žemės”, bet ir “žemės sa
vininkas, valdantis turtą, pavel
dėtą iš savo tėvo” (III skyr. 15
str.). “Užstatas” (zastava) paaiš

kinimas nepateikia dvilypės to žo
džio prasmės. “Zastava” šiame
statute vartojama dvejopa pras
me: 1) “užstatas” (X skyr. 5 str.)
ir 2) “karinė užtvara” (II skyr.
2 str). Taip nerūpestingai pa
teikiant tų kelių žodžių aiškini
mus, visai nesuprantamas buvo
noras į tą leidinį įdėti nors tokį
“žodynėlį”.

Pabaigai dar kelios bendro po
būdžio pastabos. DLK dokumen
tuose vartotoji kalba yra “kance
liarinė slavų kalba”, turinti tas
pačias kalbines šaknis kaip ir
“bažnytinė slavų kalba”. Pažy
mėtina, kad Valakijoje toji kal
ba, tenykščių valdovų dokumen
tuose, buvo vartojama
net
iki XIX a. pradžios.
Kalbant bendrai apie 1529 m.
statuto turinį, negalima teigti,
kad “kai kurių straipsnių antraš
tės neatitinka tų straipsnių turi
nio” (15 p.), nes originalo teks
te to nematyti. Priešingai, veik
kiekvieno straipsnio pradžia, pir
masis jo sakinys, tai antraštės
pakartojimas. Tik
vienintelis,
Dzialynskio egz. (26) 25 straips-

Džiunglių paukštis,
Trenktas nostalgijos žaibo,
Miršta didmiesčio skynime,
Atogrąžų būgnams
Dundant —
Jo nutrūkus daina
Virpa
Grindinio akmeny —
Prie pabertų
Nuogandos trupinių —« —

Apipynei
Savo gyvenimo karstą
Atsiskyrimo vielom —
(Kad ramybės jūroje
Plaukiotum kurčias! — —)
Ir tūnai vanagu —
įtūžęs ir patylom
Miršti, bijodamas
Pažvelgti saulei
Į akis nors vieną
Kartą------- —

Jis grįžo
Atgal namo —
Į drumstą dykumų smėlį —
Juodose plunksnose
Blizga nakties tyla-------

Mes buvome saulės vaikai,
Ir broliai
Žmogaus paskyrimo lemty Nūnai tu vienatvės kiaute
Drebi ir kenti.
Ir bežadis likai —
Tyli, ir tyli, ir tyli — — —

Nuodėguliu smilksta
Polėkiui išplėsti sparnai: —
Juos dar vidurdienį
Kilojo padangėmis
Atvėsęs
Laisvės vėjas------- —

O maniau — tu žmogus —(Kad ir baugus) — :
Mano kraujo pulsas
Ir balsas-------

SRAIGE
Mes buvome saulės vaikai
Amžių sutemusiam toly —
O tu — kaip Kainas — palikai
Kraujo klane sukritusį
Brolį — —< —

nis, apie statuto
papildymo
tvarką, neturi jokios antraštės.
Taip pat per drąsu yra diskva
lifikuoti 1529 m. Lietuvos Statu
to leidėjus, prikišant jiems (27
p.), kad, girdi, jie tą statutą pa
rengė paskubomis, nesistemingai. Nepadarius to statuto teks
to analitinio sugretinimo su IIjo ir III-jo Lietuvos Statutų teks

Saulėlydžio uždangai
Plazdant,
Tave randu
Be žiedų —
Lyg sausą medžio lazdą,
Kaip virpančią sraigę
Pajuodusiam
Baimės smėly — — —-

tais (bent mechaniškai tai ban
dė daryti T. Cackis, savo, jau mi
nėtoje kompiliacijoje), iš kurio
galima būtų daryti išvadas, ar
toji ar kita 1529 m. statuto nor
ma jame buvo neaktuali, nevyku
siai suformuluota ar
nepilnai
išsprendusi klausimą, bet ir tai
galima būtų daryti, tik sugreti
nus tokią normą su kitais teisi

niais ar paprotiniais nuostatais,
veikusiais prieš II-jo ir III-jo Lie
tuvos Statuto paskelbimą. Čia ga
lima atkreipti dėmesį į 1529 m.
Lietuvos Statuto V skyr. (15)14
ir (17)16 str. — apie tai, kas ga
li sudaryti testamentus ir kas ga
li būti liudininkais prie testa
mento sudarymo. Tų straipsnių
(Nukelta į 5 pusi.)
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žu kilo iki nelabai įtikinamo
“climax’o (ištraukos viršūnės),
ir ...sustojo.

Stempužienės rečitalis ir
Lapinsko „Ein Theaterstueck"

Veikalo visumai norėtųsi pri
kišti neaiškų perėjimą tarp ko
medijos ir šiurpios, siaubingos
tragedijos, kuri mūsų tautos gy
venime tokia ir buvo. Darius La
pinskas pasilieka kaip kūrybinis,
kombinatyvaus tipo režisierius ir
sceniškų veikalų kūrėjas bei sta
tytojas. Kaip kompozitorius, jis
pasilieka rafinuotas, naujoviš
kas, bet toliau traukiasi nuo tie- Aj
sloginęs kūrybos. Gaila!

A

VLADAS JAKUBĖNAS
Aldona Stempužienė turi ilgą
lių muzikos kūrėjų tarpą. Šalia de
ir ryškią praeitį, kaip rečitalistė.
vynių milžiniškų, puikiomis or
Ypač čikagiečius ji yra apdova
kestro spavomis žėrinčių simfo
nojusi daugeliu koncertų, kurie
nijų, lydimų tiems laikams įpras
visuomet pasižymėjo įdomia pro pažangus kūrinys atspausdintas to padidinto simfoninio sąstato
Beje, Aldonai
Stempužienei,
grama, buvo tobulai paruošti ir Vilniuje — tai reiškia praėjęs arba ir choro bei solistų, G. Mahkaip
rečitalistei,
reikia
susirūpin
pro
“
perklausos
”
sietą.
Jo
stilių
ryškiu muzikalumu atlikti.
leris paliko ir keletą ypač ryš
ti dikcija: ji galėtų būti daug
galėtume apibūdinti akompani kių solo dainų su orkestru ciklų;
aiškesnė. Mažiausiai buvo
su
Apie solistę Aldoną Stempužienę mente lyg vėlyvą Debussy (im prie jų priklauso ir “Kindertotenprantamas
vokiškas
tekstas,
bet
presionistą), su diatoniška, kiek lieder”. Šis kūrinys pasižymi gilia
aplamai
ir Broniaus Kutavičiaus
cikle
lietuviškame
stiliuje išlaikyta melancholija, kuri lydėjo šio mu
Būkime žiaurūs. Ta prasme ga melodija. Sunku pasakyti, kiek
kiekvienas
žodis
mums
buvo
ver
ziko gyvenimo pabaigą ir atsi
lėčiau pareikšti vieną savotišką .plataus masto yra Br. Kuta
tingas;
jų
daugelio
negirdėjome.
spindėjo jo kūriniuose. A. Stempu
mintį: imant gan plačiu mastu, vičiaus kūrybinis talentas, bet
žienė atliko šį dainų ciklą giliu
Visas koncertas, kiek tai liečia
ne vien lietuvių, bet ir visos A- šis dainų ciklas rodo aukšto ly
įsijautimu, iškeldama
daugiau
solistę, gal buvo kiek vienodes
merikos, o gal ir dar plačiau — gio kompozicinę techniką, turi
mistiškai - melancholišką, negu
nės nuotaikos, kaip ankstyvesni.
mažai rasime solistų ar solisčių stiliaus vieningumo ir savyje už
dramatiškai - tragišką jo pradą.
Čia turėjo reikšmės ir Dariaus La
turinčių tiek ribotus ir per visą baigtą idėją. Tekstas — keleto
Ciklas praėjo puikiame ansambly
pinsko
veikalas, kuris buvo gan
skalę nevisai išlygintus balso iš jaunųjų lietuvių poetų; teksto
je su akompaniatorium Darium
ištęstas. “Ein Theaterstueck” at
teklius, ir kurie, nepaisant to, ga turinys: aiškiai patriotinis, “ta
Lapinsku, kuriam teko stambi
rodo daug į ką nepretendavo; ne
Solistė Aldona Stempužienė iri kompozitorius Darius Lapinskas
lėtų pasiekti tiek ryškaus bend rybinės” ir šiaip Lietuvos atžvil
partija su gan ilgomis ihterliuditiek daug ir davė. Bet, tai bu
ro efekto, kaip Aldona Stempu giu. • Mūsų širdžiai buvo ypač
jomis ir postliudijomis, neabejoti
vo įdomi naujiena, pas mus dar
žienė. Jos balsas savo dabarti brangūs vienos dainos žodžiai:
nai paties autoriaus sklandžiai
.visiškai
nelaukta rečitalio dalis.
niame stovyje aukštutiniame re “Lietuva, Lietuva, Tu man tik
pritaikintomis iš orkestro fortepi
gistre skamba, kaip šviesus sop viena, tik Tave teturiu”. Ciklas
Šviesos ir Santaros Federacijai
ir
nevertė laukti grynai muzikinio plokštelės sudarytu aidu, toliau i dijos pobūdžio pasiruošimų
jonui.
ranas su gražiomis, laisvai val buvo gražiai atliktas ir davė
galime
tik padėkoti už taip įdo
veikalo. Jis toks ir nebuvo. Jį su gi ilgas rečitatyvas, kuris iš dalies ,tokio pat stiliaus solistų išėjimo
domomis aukštomis gaidomis. .mums progos patirti dabartinės
maus
koncerto
suruošimą. Aldo
darė komedijos pobūdžio scenos buvo tiksliai parašytas, vietomis buvo vaizduojama kažkas siau
Darius Lapinskas ir naujas jo
Šalia to ji gali lyg “persijungti” Lietuvos kompozitorių prieaug
nai
Stempužienei,
nepaisant kai
pasiruošimai, atvirai aktorių sce kiek liaudiško stiliaus; vietomis bingo; scenos efektai, šviesimai
kūrinys
į tamsesnį mezzosopraninį tem lio aktyvumą, šios dainos parodo,
kurių
priekaištų,
linkime
toliau
noje vykdomi. Gerasis Jaunimo jis galėjo būti improvizuojamas .ir garsiniai, buvo panaudoti įbrą žemutinėse gaidose, kurios kad šiuo metu partijos viršūnės
Paskutiniu koncerto numeriu centro fortepijonas buvo išstum panašia linkme. Veikalo gale bu prastu D. Lapinsko meistrišku žygiuoti fki šiol pasirinktu, įdo
neskamba tiek natūraliai, bet y- į muzikos kūrybos stilių, matyt, ėjo didžiausia šio koncerto atrak
dainuojama mu. Muzikos elementas buvo gal miu keliu. Darius Lapinskas yra
tas, jo vieton pastatytas senasis, vo aukšta gaida
ra įtikinamos pakankamai. Visa daug nesikiša ir atsiranda gali cija: Dariaus Lapinsko naujas kuris tikram veiksmui prasidėjus, raidė “r” tiek solistės, tiek mikro
neįprastas, bet nebuvo ryškus; ja nebe jaunuolis; jis neabejotinai
tai yra riboto maštabo, tinkan mumo išeiti iš anksčiau pri kūrinys “Ein Theaterstueck”, pa
buvo vartojamas bent mūsų pa foninio aido. Visa tai sudarė vis me trūko kažkur kažkokio centri pats žino, kuriuo keliu eiti. Vis
čio mažesnėms salėms, daugiau valomo XIX amžiaus antros pu sinaudojant poeto Justino Mar
dangėje visai neįprastu
būdu: dėlto nelengvą uždavinį,
kurį nio, ryškaus taško. Prisimenant dėlto, vertindamas jo muzikinį
rečitaliams, negu operoms. Jos sės romantiško, P. Caikovskiui cinkevičiaus poezijos žodžiais amušant ritmą ant uždaryto kla puikiai atliko A. Stempužienė, dažnus mano Berlyno Muzikos kūrybinį talentą, norėčiau palin
muzikinei asmenybei daugiau artimo, stiliaus. Tarybų Sąjun pie žinomąją Pirčiupio tragediją.
viatūros dangčio, tam vartojant žanrinės stilizuotės srityje ypač akademijos kompozicijos “Meiste kėti — nebetolti nuo tiesioginėj
tinka melancholiškai — mistiš
gos praeitin žvelgiant, šioje sri
rių klasės” profesoriaus F. Schre- muzikos kūrybos, išreikalauti iš
Darius Lapinskas atskrido mū ir rankas ir timpanų (simf. or stipri.
kos nuotaikos, negu stiprūs dra tyje buvo keletą^ drastiškų posū
D. Lapinsko veikalas buvo sa kerio žodžius: “Es muss etwas
sų padangėn iš Vokietijos, kur kestro būgnų) lazdeles. Tomis laz
savęs kiekviename veikale kažko
matiniai akcentai. Tai gal būt kių. Taigi, pasidžiaukime šia
jis ilgesnį laiką dirbo Stuttgarto delėmis, o taip pat ir pirštais buvo vaitę anksčiau “Draugo” kultūri daraus werden” (Kažkas iš to pri
atima dalį ryškumo jos operi prasme laisvesnę dabartim.
miesto operoje kaip dirigento pa mušamos ir kabinamos fortepijono niam priede vaizdžiai aprašytas valo išsirutulioti). Šiuo atveju kį centrinį momentą ar idėją, ne
nėms rolėms, kurios, kiek teko
Kučėnienės norėjosi atsakyti: “Es ist nichts svarbu kokiame stiliuje ar kokio
dėjėjas. Pas mus jis pasirodė kaip stygos, surištos, sudarant vadina gražiame Dalios
matyt Chicagos operos pastaty
Juozo Gruodžio dainos
mas “clusterchords” (glaudžias straipsnyje. Bet būtų
užtekę daraus geworden; es hat einfach mis priemonėmis. Tą mes aiškiai
drastiškai
naujoviškas
(bent
mū

muose, irgi būdavo dideliu
(Iš
to
nieko radome “Lokyje” ir “Mare”,, to
sų padangėje)
kompozitorius garsų konglomeratas). Berods trumpo apibūdinimo programo aufgehoert”
kruopštumu paruoštos, bet neJuozui Gruodžiui atstovavo tiek pirmame jo kūrinių koncer (tamsoje sunku buvo matyt), pora je, kaip buvo padaryta G. Mah neišsivystė. Tiesiog sustojo). D.
pradėjo trūkti jo vėlesniuose sce
atatikdavo jos rečitalių įdomumo keturios dainos. Mūsų publika
te, tiek ir pirmose išleistose plokš fortepijono tonų buvo užgauta ir lerio ciklo atveju. Ir keista, G. Lapinsko kūrinyje, žinant turinį,
lygio.
laikėsi itin kultūringai, nenu telėse. Jo sceniški veikalai: vien- įprastiniu būdu. Dainavimo par Mahleris daugiau įtikino'kaip D. galėjai vietomis įsivaizduoti, lyg niškuose kūriniuose. Tegu tai
Iš kitos pusės: Aldona Stem traukdama dainų ciklų plojimais. veiksmės operos “Loky?” ir “Ma tiją sudarė pradžioje ilgai tęsia Lapinskas. Nežinant turinio, te sunkvežimių bildesį ar kulkosvy vėl atsiranda jo tolimesnėje plė
pužienė turi tobulą muzikalumą. Ji taip pat laikėsi ir J. Gruodžiui ras”, jo paties inscenizuotos, už ma viena gaida, su mikrofonu iš galėjome pasakyti, kad po kome- džių tarškėjimą. Visa tai pama- totėje!
;;
Jos dainavime gali pasitaikyti skirtoje koncerto dalyje, nors čia imponavo naujais, drastiškais,
retkarčiais viena kita vokališkai nebūta jokio ciklo, šį kartą bet įspūdingais, sceniškais efek
nemaloni gaida, bet užtat yra Gruodžio užgirdome žavėtinai tais. Abiem operom ir buvo priki
absoliučiai neklaidinga intona harmonizuotą sutartinės pobū šama per mažas muzikinės me
cija net ir modemiškose atona- džio liaudies dainą “Obelėlė” — džiagos krūvis, vyraujant “remsuklupo, trumpai atsiduso ir labiau sušvelnėjo, susimąstė ir
liškose melodijose bei galimu vėlesnės kūrybos, jau mums pa plissage” (pripildymo) elemen
greitais, lengvais žingsniais lipo' paklausė: Ar pažįstate Zenoną
mas nugalėti komplikuočiausius likus tėvynę; “Ėsk karvute” ir tams orkestro ir sceninio veiks
žemyn, rengdamasis išeiti. Nety Nomeiką”. “Ne”, atsakiau. “Jis
ritmus be jokio įtempimo, kaip dvi kitas, nuosava melodija pa mo eigoje. Bet abiejose operose
čia sujudėjau ir jis mane pastebė mano geriausias mokinys, kokį tik
tai ir matydavome Dariaus La remtas dainas, jau iš seniau pla buvo atskirų puikaus ryškumo
KUN.
J.
KUBILIUS
jo.
Ir tada ėmė mane barti. “Ąr esu turėjęs vargonų improvizaci
pinsko kūriniuose. Jos dainavi čiai žinomas. Pirmose abiejose muzikinių momentų, kuriuos ga
Jūs
nežinote, kad aš draudžiu jos klasėje. Jeigu jis neimprovi
liaudies
dainose
A.
Stempužienė
mas turi tam tikrą sunkiai api
li pateikti tik stambus kūrybinis
klausytis šitų mano pasikalbėji zuoja ar neimprovizuos geriau už
būdinamą žanrą, lyg raliavimą, buvo savo ryškiausioje srityje. talentas. Toliau D. Lapinskas
Su malonumu perskaičiau 1971 Kelios valandos prabėgo nepaste
kuris suteikia tam tikro vieno “Rudens tylumoje” — gražiai gan gausiai reiškėsi kaip d'raina- m. pabaigoje “Draugo” kul bimai greitai. Kada viskas buvo mų su vargonais?” “Žinau,” at mane, tai jau ne mano kaltė”.
Vėliau dar kelis kartus esu
dumo; kontrastai tarp atskirt} interpretuota, tik pilnam įspū tinių veikalų režisierius. Jis ir čia tūriniame priede Zenono Nomei- išsakyta, išverkta ir išdainuota, sakiau. “Ar jums negėda?” “Gė
Duprė
sutikęs Paryžiuje. Esu ga
kūrinių nuotaikų ar dainų ciklų džiui reikėtų kiek stipresnio bal buvo įdomus, bet su linkimu prie kos straipsnį apie pasaulyje di paskutinis balsų atsidūsėjimas su da.” “Tai yra žmogaus apiplėši
vęs
iš
jo
net bilietą į jo koncer
so.
“
Rūta
”
—
dažnai
atliekama
mas
”
.
“
Taip,
tai
yra
”
,
prisipaži

galėtų būti ryškesni. Bet kas
pasikartojimo. Jo paskutinis sce džiausią vargonų genijų Marcei virpino St. Sulpice, '.bažnyčioje
svarbiausia: klausant Aldonos daina — praskambėjo ypač lėtu niškas veikalas: “II Vigilante dėl Duprė. Šis straipsnis priminė nuo amžių sustatytus šventuo nau ir aiškinaus toliau: “Negalė tą su kortele:“... kad nebereikėtų
Stempužienės, jauti gilaus ir kū tempu, kuris šio straipsnio auto Marė”, vaizduojąs Simo Kudirkos man laimingus, Paryžiuje išgy sius, ir visa bažnyčia alsayę^šven- damas nusipirkti bilieto, ban jums vogčioni į mane brautis”.
rybinio muzikalumo asmenybę, riui yra ypač mielas, prisime tragediją, padarė gerokai mažė ventus metus. Tarp tų laimingų tą, gilia tyla. Viena akla, .pras džiau nors vogčiom išgirsti bent O vis dėlto aš nepasitaisrau visiš
kuri visuomet turi kai ką pasaky nant koncertus su Vince JonUš- jančio efekto. Iš muzikinių įspū valandų buvo ir mano susitiki
vieną jūsų koncertą.” Jis žiūrė kai, bet tik išmokau anoje baž
kleidęs
klausyklos
uždangą,
ste

kaite.
Lengvesniems
balsams
ta

ti klausytojui.
jo į mane ir į mano nudėvėtą nyčioje geriau pasislėpti. Tegu
džių pasiliko tik ilgokai ištęsta, mas su Marcei Duprė. Tais me
bėjau, kap genijus užrakinęs var i sutaną iš pradžių rūsčiai, bet, Dievas man atleidžia, o a.a. Mar
čiau geriau tinka greitesnis dai gražiai D. Kučėnienės atlikta lie
tais Marcei Duprė buvo aukščiau
cei Duprė, esu tikras, bus jau
nos tempas, to norėjosi ir šiame tuviška rauda. Šiaip gi muzikinė
Ispaniškoji kocerto dalis
siame savo genijaus žydėjime. Vi- gonus, ranka, lyg atsisveikinda I man bekalbant, jo veidas keitėsi,
man atleidęs.
koncerte.
i
Sužinojęs,
kad
esu
lietuvis,
jis
dar
mas,
juos
švelniai
palietė,
pats
pusė, iš dalies ir sceniškas apipa isas Paryžius norėjo ir mėgino išIr sausio mėn. 15 d. įvykęs
Operinės arijos nesudaro šiaip vidalinimas, darė įspūdžio skubo girsti jo improvizacijas. Tik pa
Jaunimo centre, Chicagoje, jos
Aldonos
Stempužienės stiprio tai ir dideliais gabalais vykdomo tekti į jo koncertus tai ne man
rečitalis praėjo tokioje pačioje
sios
pusės,
kaip tai patyrėm iš “remplissage” laikui ir sceniš — mirtingajam. O norėjosi, pa
dvasioje. Pirmą ciklą sudarė ke
turi: “Meilės madrigalai” ispanų jos išleistos to tipo plokštelės. Šį kam veiksmui užpildyti. Atsime siutiškai norėjosi tą pasaulio gar
* •
kad
kompozitoriaus Joaųuin Rodrigo. kartą, “Kaukių baliaus” (Verdi) nu, į veikalo galą mane apėmė senybę išgirsti. Sužinojau,
y
arijoje
solistė
gan
įtikinančiai
depresija,
kilo
kažkoks
gaivalin

jis kas savaitę groja, užsidaręs
Šis kūrėjas, gim. 1902 m., nuo
trijų metų amžiaus apakęs, dau “persijungė” į tamsesnį že gas vidinis šauksmas: ‘Lapinskai, St. Sulpice bažnyčioje, bet neleigiausiai iškilo simfoniniais vei mo balso tembrą. “O don fatale” kompozitoriau! parodyk gi savo džiąs niekam to savo grojimo
kalais, bet yra žinomas ir savo iš “Don Carlos” gal neturėjo talentą, kurį juk tikrai turi’. Tuo klausyti. Gavęs tikrą žinią apie
dainomis. Čia girdėti madrigalai pakankamų dramatinių akcentų, momentu iš lėto nusileido už koncertų laiką ir nutykojęs, kada
zokristijonas ėjo į zokristiją, jam
kiek skyrėsi nuo įprasto tipo gy “bei canto” vietose gal norėtųsi danga...
Atrodo, kad stovime savotiško nepastebint, įsprukau į bažnyčią
vų ispaniškų melodijų: S. Stem stipresnio balso. Visa tai kom
muzikiniu reiškinio akivaizdoje: kūrybiniu ir pasislėpiau klausykloje.
pužienės išpildyme jos praskam pensavus užbaigtu
Atėjo Marcei Duprė. Pradėjo
bėjo kiek panašiai į lietuviškas apvaldymu, tenka pasakyti, kad talentu apdovanotas muzikas lyg
raudas. Čia gal kiek kalta ir so abi operinės arijos, nors ir nesu nebepasitiki ar savo ar iš viso šių lyg bandyti vargonus, juos mai
listės ispaniška tarena, kuri bu darė ypač iškilaus efekto, bet ir laikų muzika ir įspūdžiui pasiek gyti, lyg ieškodamas vargonų sie
vo teisinga, tik kažkaip neturėjo nenublankino bendro koncerto ti griebiasi visokių šalutinių prie los, vis ryškesnių spalvų, dides
monių, pačią muziką nustumda nio intymumo su jais. Bet tai ne
tos kalbos minkštumo bei grakš įspūdžio.
mas į tolimesnį planą. O Darius truko ilgai. Vargonai po genijaus
tumo. Bet tai nėra priekaištas;
K
Vokiškas įnašas
Lapinskas juk tebėra muzikas, ir rankomis ir kojomis pradėjo šėl
ciklas praskambėjo įdomiai ir
•y
aukšto rango; tą galėjome stebė ti kartais lyg baisios audros su
nuotaikingai. Ispaniškiau pras
Gustavo Mahlerio (1860-19- ti ir puikiai atlikto koncerto a- judinti vandenys, kartais dejuoti
kambėjo populiari gyva daina
11) dainų ciklas “Kindertotenlie- kompanavime.
lyg verkiančios sielos, atsidū“Los Clavelitos” Valverde.
der” sudarė koncerto gana stip
Šį nutolimą nuo muzikos kūry rusios žemės gelmėje. Patys var
rų numerį. Šis į vokiečių-austrų bos rodė ir D. Lapinsko naujasis gonai vis labiau ir labiau atgi
Dovana iš Lietuvos
kultūrą visiškai įsijungęs žydų veikalas. Tiesa, ir jo pavadini jo: čia verkia, čia kvatoja, čia žai
Visokeriopai įdomų numerį kilmės muzikas,
vienas
ryš mas “Ein Theaterstueck”, prime buoja neapykanta, čia meile su
sudarė jaunosios kartos dabarti kiausių to laiko romantinio sti nąs Vokietijos naujų aromanti- žydi, čia vėl kalnų ir vandenų
nės Lietuvos kompozitoriaus Br. liaus dirigentų, kartu priklauso nių kelių ieškoijimą laikotarpyje galybe dreba, čia begaliniu švel
Kutavičiaus ciklas “Avinuko pė prie nedaugelio jo rasės atstovų, nuo I Pasaulinio karo pabaigos numu seka pasaką. Klausiau,
Kultūros Židinio New Yorke koplyčios projektas
dos. Visų pirma — tai gan kurie bent dalim įėjo į pirmaei iki Hitlerio įsigalėjimo 1933 m., klausiau laiką ir vietą pamiršęs. V. K. Jonynas
X

0 MANE MARCELDUPRE IŠBARĖ

Šeštadienis, 1972 m. sausio mėn. 22 d.

DIDI LIETUVOS KUNIGAIKŠTIJOS-"
1529 METU STATUTAS

R. LANKAUSKO STUDENTAI
LIETUVOS PROVINCIJOJE
Retas užsienio keliautojas pra
smunka į Lietuvos provinciją.
Bolševikiniams valdovams
pa
rankiau mūsų kraštą demonstruo
ti paveiksluotuose leidiniuose,
kaip “Lietuvos gamta” arba “Tė
viškė”, negu rodyti jos tikrovę.
Kaip iš tiesų atrodo ten atokūs
kampai,
sužinome
įvairiais
būdais. Kai kada ir iš rašytojų
knygų, nors jų puslapiuose daž
nai liejasi taipgi nostalgiškai pa
dailinta gamta, su visokiais čyrenimais ir lapelių mirgėjimais. Vis
dėlto pasitaiko ir normalaus bei
autentiško pavaizdavimo.
Provincijos panorama
itin
vaizdžiai atsiskleidžia R. Lan
kausko apysakoje “Džiazo veži
mas”, prieš kurį laiką atspaus
dintoje “Pergalės” žurnale. La
koniška, taikli frazė, įdomus si
tuacijos pristatymas — tai savy
bės, dėl kurių R. Lankauskas
šiandien pirmauja lietuvių novelistų tarpe. Ir pastaroji apysaka
yra puikiai sudėta, sklidina są
mojo, pastabumo. Personažai —
jauni mūsų laikmečio žmonės,
apdovanoti imlia galvosena. Į
gyvenimą jie žiūri atvirai, kritiš
kai, nebijo sarkastiškai paknibi
nėti įvairius jo aspektus. Lan
kausko jaunuolių laikysena daug
kuo primena amerikiečių rašyto
jo J. D. Salinger “The Catcher in
the Rye” stilių.
Keturi studentai — Edmun
das, Teodoras, Jurgis ir Marki
zas — nudėvėtu Mersedes auto
mobiliu keliauja į Jurgio sesers
vestuves. Vežasi džiazo instru
mentus, kad ten galėtų pagroti.
Kelionės metu pasitaiko įvairių
nuotykių. Matome šaunias vestu
ves. Girdime jaunimo nuomones
apie dabartį, aplinką. Taip pat
čia pinamas sąmojingas roman
sas.
Iš keturių keliautojų Markizas
labiausiai išsiskiria skepticizmu
ir vakarietiškomis nuotaikomis.
Jis nepagaili kandžios kritikos
Lietuvos kultūrai. Nekaip galvo
ja apie lietuviškus filmus: “Ko
verti tie jų filmai? Aš jų žiūrėti
negaliu. Viskas netikra, dirbti
na... ir neoriginalu, surankiota iš
kitų filmų arba knygų. Iš visur
po truputį... Savo ribotumą jie
dažnai dangsto efektingai nufil
muotais kadrais. Pavyzdžiui, se
nos pilies interjeras, Bacho muzi
ka... O kiek pretenzingumo ir
tariamo reikšmingumo! Nesu
prantu, už ką valstybė jiems pini
gus moka”.
Už modemų vakariečių meną
Markizas atiduotų viską. Deja,
tokių brangenybių įsigyti galima
tik juodojoje rinkoje.
Pavyz
džiui, už knygą “The Jazz Story”
jis sumoka net 20 rublių. O tai
— maždaug savaitinis darbinin
ko atlyginimas. Saviškiai rašyto
jai Markizui primena karves —
“atrajoja tai, ką seniai sukram
tė”.
Kliūva mieSčioniškiems sno
bams, kurie, svečiuodamiesi ves
tuvėse, stengiasi pabrėžti
savo
pranašumą prieš kaimiečius ir
tuo sukelia jaunųjų stebėtojų pa
nieką. “Mes, matot, inteligen
tai”, iš jų pasipūtimo šaiposi Ed
mundas. Prie vaišių stalo “ypač
maivėsi kelios pretenzingai, bet
neskoningai pasirėdžiusios mote
riškės, kurios nei iš šio, nei iš to
pradėjo demonstruoti savo inte
lektą, garsiai plepėdamos apie te
atrus ir apie kažkokį pažįstamą
dramaturgą”.
Per vestuves išryškėja jauni
mo nepasitikėjimas moralizuojan
čiais pamokslininkais. “Gauruo
tas veikėjas iš rajono pabarbeno
šakute į taurelę ir atsistojęs iš
rėžė pamokančią kalbą jaunavedžiamas apie kelius, vingius,
žibančias kalnų viršūnes (į jas
reikia įkopti) ir dar apie kažką.
Tiesą pasakius, aš beveik nieko
nesupratau. Velniškai nuobodu
buvo jo klausytis”.
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

J Teisingam 1529 m. Lietuvos
[Statuto (lygiai, kaip ir 1566 ir
1588 metų statutų) supratimui
į būtina turėti teisingai įskaitytą
į ir moksliškai paskelbtą jo teks
(Atkelta iš 3 pusi.)
.“Pirmojo statuto reikšmė ir jo tą ir tik po to pereiti prie to teks
. .
., nuostatų kilmė” (28 p.). Pami- to vertimo bei komentarų. Užtat
normos, tikriausiai, paimtos iš
nėtas dr. H. Ireček (įžangoje į jo
kokio> pilnQ klaidingų įskai.
romėnų klasiškų šaltinių (Ulpia- i 1880 m.
i&
~
paskelbtąjį
1529
m. tymų Lietuves Statuto teksto, o
mus XX, 10-13, Ins. II, 12). Ki
Lietuvos Statuto tekstą) rašo ne tuo labiau tokiu klaidingu teks
taip tariant, galima manyti, kad
apie statuto turinį, bet vien apie iu paremto vertimo leidimas, nors
ir 1529 m. statuto redaktoriai bu
jojo kalbą, prileisdamas, kad tą ir gražiu išoriniu rūbu apvilktas,
vo savo laiko geri teisinės litera
statutą galėjęs rašyti žmogus, mo tokiam leidiniui niekad moksli
tūros žinovai ir, ją tinkamai pa
kėjęs viduramžių čekų
teisinę nės vertės nesuteiks.
naudodami, mokėjo suformuluokalbą. Nors paviršutinė 1529 m.
(ti visiškai savitas normų redakci
Lietuvos Statuto kalbos analizė
jas. Panašių duomenų apie kitų,
pateikė nemaža pavyzdžių tam
paskirų normų šaltinius, iš kurių' . . .
. ».
SUSKRIDO SCENOS
,.. .
-v . ,
\
.rnn teigimui paremti, tačiau ir čia
galėjusios išsirutulioti tos 1529,,
.
f
, ,. .
VETERANAI
°
, dar trūksta gilesnes, mokslines
m. Lietuvos statuto normos, yra
statuto kalbos analizės. Vis dėl
ir daugiau.
Vilniuje pr. metų gruodžio
to kiekvienu atveju toji d’r. IreAtrodo, kad taip pat nepama
ček užuomina liečia tik 1529 m. mėn. Aktorių namuose įvyko Lie
tuotas yra teigimas, kad, girdi,
tuvos scenos veteranų 10-sis są
Lietuvos Statutą savinasi ir če
skrydis. Kalbėjo veteranų sekcijos
kai, kaip tai rašoma skyrelyje
pirmininkė N. Vosyliūtė, K. Jurašiūnas,
J. Petrauskas, K. InčiūMarųuette Medlcal Building
Pharmacy, Ine.
ra, M. Karka.
(E.)
mingos ir akademine,
prasme
rimtos lituanistinės studijos ne
ROBERT j.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIilIHIlIP
gali būti vystomos izoliacijoje.
tVIACEK,
Studijos, kurios tiesiogiai mūsų
BSRPH
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ”
ir neliečia, vis tiek gali mum
Your Professional
Radijo Valanda jau 30 metų tarnauja
daug padėti. Įteigia naujų temų,
New Jersey, New York, ir ConnectiPharmacy
eut
lletuvlamsl Kas šeštadienį, uuo
nurodo spragas.
5 iki 6 vai. p. p., iš ---------WEVD Stoties,
PHY8ICIAN8’ — DIABETIC’8 — New Yorke (1830 kil., AM ir 97.J.
Anas toks “Lituanus” numeris
SICK ROOM SUPPLJES
meg. FM).
buvo suredaguotas sąmoningai. ASK YOUR PHYSICIAN TO PHONE Direkt. — Dr. Jokūbas J. Stukaa
US YOUR PRESCRIPTION.
1467 Forų® Drive,
Bent aš pats esu įsitikinęs, kad FOR PROMPT FREE PICKL’P &
Mountainslde, N. J. 07002
tai mums .pati teisingiausia kryp FREE DELIVERY SERVICE CALL
Tel. 232-6505 (code 201)
tis. Tuo pačiu nematau pavo
GRovehill 6-3535
Kviečiame taip pai
klausytis —
Uletuviškų Kultūrinių Valandų anglų
jaus, kad iš “Lietuanus” būtų iš
6132 S. KEDZIE AVĖ.
Kalba, iš Seton
Hau Universiteto
stumti lietuviškieji dalykai. Jiem Mon., Tues. and Thurs. 10-10; Frl. radijo stoties: (New Jersey WSOU
10-9; Sat 9:30-6. Closed Sun., Wed. (89.6 meg FM) plrmad., 8:05-9:00
visada vietos bus; ypač jeigu
v. v. (Vadovauja prof. J. Stukas).
atsiras rašančių.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
K. Skrupskelis
Red. pastaba. Būtų malonu,
kad ir daugiau kas atsilieptų čia
keliamu klausimu. Periodinėje
mūsų spaudoje “Lituanus” yra
Pedagogo VACLOVO ČIŽIŪNO knygą
lyg ir primirštas. Pašnekesiai jo
tema būtų labai naudingi paties
Šeima Tautinėje Bendruomenėje
žurnalo populiarinimui
ir jo
krypties formavimui.
galima gauti pas knygų platintojus.

Ir kitoje vietoje valdžios tūzas
piešiamas karikatūriškai:
“Aš
mostelėjau galva į nusipenėjusį*
subjektą stambiomis mėsingomis
ausimis, labai įtartinai dėbščio-Į
jantį į Teodoro barzdą.
Mes
jam nepatikome. Ir jis mums ne- i
patiko”... “Iš karto matyti, kad
save labai reikšmingu laiko, bet i
man tokie balionai įspūdžio ne
daro”.
Liečiama ir barzdų nešiojimo
konfliktas (šiandien jau nebeak
tualus). Universiteto dekanas įspėjo studentą nusiskusti barzdą,
nes jis “atrodo iššaukiančiai, ne
rimtai ir nesiderina su tarybinio
studento morale.” Apysakos he
rojus Edmundas klausia: “Ką tu
ri bendro barzda ir moralė — iki
šiol nesuprantu, nors užmušk”.
Geras klausimas: su juo Ameriko
je vienu metu gerokai pasika
muota.
R. Lankauskas gana vaizdžiai
iškelia ekologines problemas —
gamtos teršimą, benzino dvoką,
nereikalingą triukšmą. • “Silvija
panoro prisiskinti gėlių. Išlipę iš
automobilio, ėmėm pamažu kop
ti didelio slėnio šlaitu. Žmonės
čia buvo palikę savp pėdsakus:
tai šen, tai ten mėtėsi tušti bu
teliai, aprūdijusios konservų dė
žutės, sudraskyti, lietaus ir vėjo Keramikos kampelis. (Iš Greenwitch VVillage parodų po atviru dangumi
New Yorke).
Nuotr V. Maželio
išblukinti laikraščiai. Vienos in
formacijos antraštė skelbė: Drau
gystės delegacija iš Kongo”. Pa
važiuojama tarybinei
statybai,
kurios “kūrinių” monotonija gar liūdnokai. Silvija (didelius moks Gillespie, Stan Kenton... Prisi
si visame pasaulyje.
“Gatvėje lus kažkur studijuojanti studen miniau keletą mūsų koncertų ir
baltavo nauji stambiaplokščiai1 tė) pradingsta tetos namelyje. ryškiom mėlynom raidėm para
namai. Jie buvo vienodi ir skyrė “Jurgis liko pas tė*vus gražiame šytą skelbimą ant studentų klu
si vienas nuo kito tiktai balko kaime. Markizas gulėjo ligoni bo durų: Groja Kvartetas Mėly
nėj, Teodoras (gaila, kad susipy- nieji Vaiduokliai, ir Teodorą su
no spalva”.
Knygą užsakyti galima šiais adresais:
Štai kaip atrodo idiliškas pa kome) jau seniai namie”. Avari trombonu, ir Markizą su kontra
MoteriSki ir vyriški paltai (be kai
upys: “Pievelėje žolė buvo nu jos aplamdytą Mersedesą sunkve bosu, ir Jurgį prie mušamųjų, ir
LEONAS RASLAVICIUS, 7234 S. Sacramento,
trempta ir parudavus nuo karš žimis tempia į Vilnių. Edmundas, save, apglėbusį blizganti saksofo lio) valomi ir prosijami už specialią
Chicago, III. 60629, arba
užgriebia ną, prietemoje skendinčią salę, kainą
čio, mėtėsi tuščios konservų dė sukaliodamas radiją,
nuo
sausio
mėn.
14
iki
21
d.
žės, laikraščių skiautės, saulėje smagų džiazo ritmą. “Iš karto pa
STASYS RUDYS, 415 Plum St., Michigan
kai įkvėpimo pagauti šauniai im
H & F NORGE CLEANING
tvyksčiojo butelių šukės. Kažkur sidarė kažkaip linksmiau. Toli
City, Ind. 46360.
VILLAGE
anapus krūmų klykė tranzisto ma stotis transliavo puikią prog provizavome...”
W. 79th St — 778-9675
1
Pr. V. 3424
Dizzy
rius ir stūgavo įkaušusi kompa ramą: Dūke Ellington,
Knygos kaina —- $1.50
Atd. nuo 9 v. r. Iki 7:30 v. v.;
šešt. iki 6 v. v.
nija”.
Kas iš vyresnių išeivių nepri
simena varganai
atrodančios
provincijos užkandinės? Pasiro
do, jos būklė šiandien nė kiek
nepagerėjo. Čia vyrai vis dar
trokšta visą Lietuvą
pragerti.
OF VOUR
“Ant aplaistytų metalinių stalų
NVESTMENT
stovėjo degtinės buteliai, alaus
Neseniai “Drauge” pasirodžiu dės, bet dar iš mūsų atims ir tai,
bokalai. Musės rėpliojo
per
prie
maisto likučius, tūpė’ant prakai sios pastabos apie “Lituanus,” 19 ką turime. Todėl svarbu
šios
grupės
prieiti,
kad
jie
žiūrė

71
m.
Nr.
3
sudaro
progą
keliais
UP TO
tuotų, papurtusių veidų”. Baisi
KZO.IGH
nešvara. Musės įkyriai gelia. Už žodžiais pasisakyti keliamu ten tų į “Lituanus” kaip į vieną iš sakandžių nėra. Išalkusiems apy klausimu: ar “Lituanus” žurna I vo profesinių žurnalų. Bet tada
sakos keliautojams teliko tik du lui verta tiek vietos skirti nelie reikia jų darbus spausdinti.
Kokia mum iš to nauda? Iš
tuviškų temų raštam?
šniceliai.
vienos
pusės, labai paprasta: “Li
Chicagos Taupymo Bendrovė turi įvairiausių modemiškai įrengtų taupymo skyrių, lengvas pri
Nepaisant benzino dvoko, iro
“Lituanus” bėda visą laiką bu
važiavimas, greitas patarnavimas, net du kiemai au tomobiliams pastatyti, saugumo dėžutės ir kitokie
tuanus
”
susilauks
daugiau
bend

niškai, to paties benzino gauti vo labai paprasta: nebuvo nei
parankumai. Chicagos Taupymo Bendrovė yra ne tik lietuvių sostinės, bet ir visų Amerikos lietuvių
nelengva. “Prie benzino kolonė natūraliai rašančių, nei natūra radarbių, prenumeratorių, bus
ir jų organizacijų centras “The Presidentia! Room" puiki vieta organizacijų susirinkimams bei
plačiau
paskleistas.
Tie
bendralės susidarė ilgoka eilė. Grūdosi liai skaitančių. Viską taikyti lie
mažiems banketams teikiama veltui.
sunkvežimiai su priekabomis ir tuviam neapsimoka: kodėl mum 1 darbiai kituose savo darbuose
lengvieji automobiliai. Sugaišau prisidėti prie savęs pačių nutau cituos “Lituanus” spausdintą me
kito
PER ANNUM
PER ANNUM
nemažai laiko ir prisinervinau, tinimo? Bet, kad skaitytų nelie džiagą, ieškodami to ar
straipsnio,
minės
“
Lituanus
”
sa

kol įsipyliau baką”.
tuviai, vilčių nedaug, nors visa
ON CERTIFICATES
0N CERTIFICATES
da viena kita išimtis atsiranda. vo bibliografijose.
0N ALL PASSBOOK
Lietus lyja. Keliautojams besė
Iš kitos pusės, galime tikėtis ir
Profesoriaujantieji ir taip per
OF
$1000.00
0F
$5000.00
0R
MORE
dint užkandinėje kažkoks ilga
ACCOUNTS
daug spaudos susilaukia ir kultūrinio pelno. Beveik viskas,
One Yeu Maturity
2 Year Maturity
pirštis šunsnukis
nukniaukia
neturi didelio noro dar vieną ką esame rašę svetimtaučiams,ystiklo valytuvus. Ir gauk, žmo
žurnalą užsikrauti. Bet aplamai ra paženklinta ta pačia yda: rašogau, kitus! Kur eisi, jeigu ne į
h AR JŪSŲ NAMAS YRA PER MAŽAS JŪSŲ ŠEIMAI?
publikos irgi nėra: jai pritraukti * me reprezentacijai, norime pa
atsarginių dalių krautuvę. O čia,
reikia pinigų, žurnalistinių gabu sauliui parodyti, kad ir mūsų tar
A
AR JCSU KROSNIS PASENO?
kaip paprastai, tokių dalykų nė
mų ir, tur būt, svarbiausia — die pe darėsi didelių dalykų. Retam
★
ra. Graudus tarybinės prekybos
pavyksta
parodyti,
kad
lietuviškų
AR VASAROS KARŠČIAMS UŽĖJUS NENORĖTUMEI KVĖPUOTI
nos įvykių, kurie savo keliu pa
paradoksas —pačių reikalingiau
gali
trauktų žmonių dėmesį, prie ku dalykų gilesnis pažinimas
GRYNU ŠALTU ORU?
sių dalykų niekad nėra. “To ir
i nušviesti ir visą eilę pasaulinės
rių būtų galima prisikabinti.
reikėjo tikėtis, todėl nė kiek ne
I kultūros klausimų. Menkas pa
* CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ duoda pasko
nustebau jų negavęs”, stoiškai
Teikia yra buvus padėtis ligi vyzdys. Ar nors vienas lietuvis ylas prieinamoms ir patogiomis išlygoms. $500.00 ir daugiau, bet kokiems
ramina save Edmundas. Tuo tar šiol. Bet ji keičiasi. Pasitaiko vis ra rašęs apie Lietuvių tautinį atnamų pagerinimams. O gal jums reikalingi pinigai kitiems reikalams?
pu “knygų kioske gulėjo Katulo daugiau žmonių, kurie savo aka I gimimą, kaip vieną iš faktorių,
Arba gal norite įsigyti nuosavą Damą, jei iki šiol jo neturite ir jums
lyrika. Nusipirkau”. Žodžiu, ta deminiam darbui pasirenka Bal i kuris privedė prie 1917 metų renusibodo mokėti aukštas nuomas?
rybinė ekonomija vadovaujasi St. tijos kraštus. Association for the ; voliucijos Rusijoje? Toli gražu
Šalkauskio principu — primum Advancement of Baltic Studies tai buvo ne pats svarbiausias fakBET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS J
philosophari, deinde vivere. Civi atsiradimas tai liudija. Šie, at į torius, bet daug pasakantis, kad ir
lizacija kol kas gali palaukti. Dėl rodo, kaip tik ir sudarytų natūra , apie Stalino raštus, tautinių ma
prekių stokos visur klesti ekono liausią skaitytojų ir bendradar žumų klausimu. Jeigu mum pa
minis nesąžiningumas. Geresnes bių grupę. Tai nereiškia, kad dė vyktų nušviesti tautinių mažu
prekes galima įsigyti tik “per pa mesys kreiptinas vien tik į juos. mų vaidmenį to meto įvykiuose,
PHI1DMENA D. PAKEL, Pro.
žintį”, kitaip sakant — už preky Bet jie sudarytų branduolį, ku i mes labai praturtintume rusų re
stalio, kur reikalingos prekės lai riuo galėtų remtis ir kiti “Litua voliucijos supratimą. Paimkime
6245 SO. VVESTERN AVĖ.
6
komos tik saviems klientams.
nus” interesai. Iš kitos pusės, ši dabar Ezergailio straipsnį minė
Smagiai prasidėjusi kelionė po grupė mums yra labai pavojin tame “Lituanus” numeryje, ir
HOURS: Mon 12 PM to 8 P.M Tuea 9 t<>4. Thurs and Friday 9 to 8. Sat. 9 to 12:30
įspūdingų vestuvių ir nepavyku ga. Jeigu ji susikurs savo spaudą, pamatysime, kiek jis toliau pa
sio romanso su Silvija baigiasi ji ne tik prie “Lituanus” neprisi žengęs šiuo atveju negu mes. Sėk-
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vina kaip žmogiškas būtybes. Ki-1
tais žodžiais tariant, krikščioni?-1
kasis tikėjimas gali turėt vilties
dominuoti žemėje tik, jeigu jis, i
dabar įstengiąs meilei uždegti pa- j
1 šaulį, pasirodys mūsų protui kaip
vienintelis galįs pilnai įprasmin
ti pasaulio dalykus ir jo evoliu
ciją”.

VAKARYKŠTES PASAKOS
ŠIANDIEN
NIJOLĖ JANKUTE

Chardinas skelbia ateitį religi
jai. Jis tvirtina, kad Kristaus at
pirkimas nesiriboja tik mūsų pla
neta, o apima ir galimas protin
gas gyvybes kituose pasauliuose.
Jis tiki, kad mokslas ir mis
ticizmas, sulieti draugėn, at- j
neš naują evoliucinės jėgos potvy-;
nį, besisukantį apie Kristų. Char
dinas skelbia, kad pilnai Kristaus
dvasia persunktas monoteizmas
visada pasiliks, nors visa kita ■
keistųsi, atnaujinančiu visatos at-1
mosfera ir meile pesrunkiančiu
evoliuciją.

Antanas Giedrius, AIŠVYDO PA nuotykis seks nuotykį, o keturko
SAKOS.
Iliustacijos ir viršelis jis veikėjas turės ryškius, savitus

Onos Baužienės. Lietuviškos knygos
bruožus.
klubo leidinys 1971 m. Knyga kai
“Aišvydo pasakų” veikėjai —
nuoja $3.00, gaunama “'Drauge”.
labai simpatingi naminiai gyvulė
•
liai ir paukščiai, gyveną anų lai
Kai lankiau pradžios mokyklą kų Lietuvos ūkininko kieme. Jų
Lietuvoje, rodos, nebuvo gražes veikimo plotmė retai siekia to kie
nių pasakų, kaip Antano Gied mo tvorą, o jų nuotykių skalė
riaus “Sutemų šnekos”. Visas už dažnai ribojasi pabėgimu nuo la
burtų karalaičių, raganų, kerų ir pės ar vanago. Autoriaus tonas ir
kalbančių gyvulių pasaulis, ku kalba (nebevartojamoji dviskai
ris mane, kaip ir kitus to meto ta, neįprastos formos, gausūs ma
vaikus, supdavo kas vakarą besi žybiniai daiktavardžiai) — tikro
klausant močiutės pasakojimų, o liaudies pasakoriaus. Tačiau viso
kas vasarą aplankant senas jau to dar neužtenka, kad “Aišvydo
jas, klėtis, gireles ir paupius, dar pasakos” patrauktų šių dienų vai
nuostabiau, dar išraiškingiau at ką. Jose pasigendi intrigos, veiks
gydavo autoriaus žodžiuose ir ža mo, ryškių charakterių. Vienos
pasakos antelė niekuo nesiskiria
vėdavo be galo.
nuo kitos pasakos antelės; vienos
Dabar, po daugelio metų pa pasakos šuniukas, toks pat, kaip
daviau to paties autoriaus “Aišvy- ir kitos... Lapės bijojimas, grū
do pasakas” pradžios mokyklos delių' lesimas ir upėje plaukioji
mokinukei pasiskaityti, bet, de mas dar nesudaro mažojo skaity
ja, rezultatai nebuvo susidomėji tojo smalsumą keliančios intrigos.
mas ar susižavėjimas. Kodėl? At Nebūtina šių dienų vaikui rašyti
sakymas paprastas: šių dienų vai apie šiandieną, tačiau būtina ra
kai nebe tokie, kokie buvome šyti įdomiai.
mes prieš 30-tį metų, o pasakos
Patiems mažiausiems, kuriems
čia jiems — dar iš mūsų vaikys
prieš užmiegant “Aišvydo pasa
tės...
kas” skaitys mama, patiks “Svie
Ne kaimo, o didmiesčio aplin dinukas” arba “Jie buvo penki”.
ka, ne traukinio ir vežimo, o ra Čia yra daugiau veiksmo ir vei
ketų ir erdvėlaivių amžius, ne ra kėjai nebe tokie pilki.
mi laiko tėkmė artimam kontak
“Aišvydo pasakų” įžanga “Aište su gamta, o trankus didmies vydas”, atrodo, parašyta keistam
čių tempas supa mūsų mažuosius, Aišvydo vardui paaiškinti, ko ji
darydami didelę įtaką jų skoniui vis tiek nepadaro, tik krinta į
ir fantazijai. Jei mes vaikystėje akis, kaip nereikalinga. Jei įžan
žavėjomės artimai pažįstamų žvė goje močiutė ar senelis, vieną

relių gyvenimu ir tikėjom, kad
žvaigždės — dangaus langeliai,1
tos pasakos, perduotos mūsų vai
kams tokiu pat liaudišku papras
tumu, jau nebepasiekia
tikslo.
Tai, žinoma, nereiškia, kad kačių-:
ko, šuniuko ar antytės nuotykiai
neberašytini. Pasakojimas apie šu
niuką gali būt įdomesnis ir pa
trauklesnis, negu astronautų žy
giai, jei jame vystysis intriga,

žiemos vakarą televizijos apara
tui sugedus, imtų anūkams
pasakoti savo vaikystės nuotykius,
šių laikų mažasis skaitytojas pri
imtų “Aišvydo pasakas” su dides
niu dėmesiu.
Onos Baužienės iliustracijos la
bai gražiai atitinka liaudišką pa
sakų toną ir yra visai nereikalin
gos po jomis išspausdintų paaiš
kinimų.

ROOSEVELT PICTURE^

Vėlyvas vakaras (akvarelė, nuotr. V. Noreikos)

Bronius Murinas

CHARDIN APIE EVOLIUCIJA IR KRIKŠČIONYBE
JUOZAS PRUNSKIS

Pierre Teilhard de Chardin,
nuo kurio gimimo šiemet sueina
90 metų (miręs 1955) yra gili
ir šakota asmenybė. Tas Prancū
zijos jėzuitas buvo drauge ir fi
losofas, ir gamtamokslio atstovas,
pasižymėjęs geologijoje, paleon
tologijoje, archeologijoj. Jis buvo
vienas iš žmogaus pirmtako, va
dinamo Pekino žmogaus, atradė
jas žemės sluoksniuose. Susidomė
jimas Chardinu yra toks, kad JA
V-se net įsisteigė jo mokslui stu
dijuoti draugija (The American
Teilhard de Chardin Assn., Ine.
157 E. 72nd St., New York, N.Y.
10021). Chardinas buvo įsitiki
nęs evoliucionistas ir ieškojo ge
riausių būdų religiją suderinti su
evoliucija. Šiai temai ryškinti ir
buvo neseniai išspausdintas jojo
veikalas “Christianity and Evolution” (išleido Harcourt Brace
Jovanovich, New Yorke. 1971 m.,
255 psl. 5.95 dol.).

atrodė per drąsūs anam laikotar
piui, bet kurie jau galėjo pasiro
dyti dabar R. Hague vertime.Cia
jis svarsto žmonijos jungtį su Kris
tumi, panteizmą ir krikščionybę,
evoliuciją ir“ gimtąją nuodėmę,
Kristų kaip evoliucijos nešėją ir
daug kitų klausimų, ieškodamas
naujuosius gamtamokslio atradi
mus derinti su tikėjimu.
Ne visos jo idėjos ir dabar bus
visiems priimtinos. Yra ir kontro
versinių dalj&ų bei radikalesnių,
nuo tradicinio mintijimo nutols
tančių sprendimų, tačiau Char
dinas visą laiką pasilieka nuošir
džiu krikščionimi ir kataliku. Bet
■jis pažangus. Jis skelbia, kad no
rėdami pasilikti ištikimi evange
lijai, mes turime savo “dvasinį ko
dą” suderinti su nauju visatos
vaizdu.

Knygoje daugiausia paskelbti
jo nespausdintieji raštai, kurie

piuterio” pagalba. Tačiau tos
pabėga, kai vienai jis sukombi
nuoja susideginimo sceną, o ki
tos akivaizdoje neva atlieka
charikiri apeigas.
Senę Maude suvaidino vete
ranė aktorė Ruth Gordon. Ji
įdomi kalboj, dėl žodžio nelendanti į kišenę, tokia pat gud
ruolė, kaip pasirodė “Rosemary’s Baby” filme.
STASĖ SEMĖNIENĖ
Harold rolė atiteko Bud Cort,
apskrito veido, dar apskritesnių
Gal kam nors ir mirtis gali veržiasi į gyvenimą. Įsikūrusi akių, sustingusios rimtoje mi
atrodyti juokinga, kaip ir dau geležinkelio vagone, ji prisikrau noje burnos aktoriui, iš filmo
gelius dalykų šioje žemėje, ta na įvairių surinktų balastų. Po “M * A * S * H”
čiau ne taip jau perdėtai, kaip piečius ji praleidžia, iškasdama
Filme Harold yra mirtis, o
spalvotame filme “Harold and medžius iš gatvių ir persodinMaude” atvaizduota.
(įama juos miškuose. Ji1 visa al Maude — gyvenimas, ir jie su
Harold ir Maude susitinka suoja troškimu gyventi. Ir į lai geba tai taip suvienodinti, kad
laidotuvėse, nes jie yra, beveik dotuves ji teeina, kad yra tam gyvenimas vargiai ar yra ver
ligi savotiško pamišimo, pamė tikras laikas gyventi, kaip ir tas ypatingesnių pastangų.
gę jas lankyti. Vieną dieną jų laikas mirti. O Maude visur no Filmas gamintojų skiriamas
jų žvilgsniai susirakina virš lai ri būti’ laiku.
visiems, jauniems su tėvų pata
dojamojo kapo. Harold netgi Šie du keistuoliai išsigalvoja rimu. Turint galvoj aukščiau
važinėja lavonvežimiu. Gavęs iš susituokti. Tačiau filmas nėra suminėtas žiaurias ir neestetiš
motinos dovanų liuksusinį spor kokia meilės istorija tarp jau kas nusižudymo scenas, vargiai
tinį Jaguar automobilį, jis tuoj nuolio ir dvasios jaunuolės. Tai ar jis patartinas jaunimui.
pertaiso jį į laidotuvių mašiną. greičiau Haroldo noras įkyrėti
Kita priežastis būtų perdėm
Šis vaikinas trankosi tokia ma savo motinai, lygiai kaip tuo nihilistinė dvasia visame filme.
šina todėl, kad yra pats mirties pačiu tikslu daroma visa eilė Viskas iš eilės pajuokiama iki
užkerėtas, ypač savo nuosavos. mėginimų nusižudyti1: korima- sukarikatūrinimo: kariuomenė,
Jis yra tiek užburtas ja, kad ir sis, tariamas pasipiovimas, ran policija, kunigai, vedybos ir t. t.
nenusižudo visiškai dėl vienos kos nusikirtimas kirvuku, skanO susigrūdusiam teatran da
vienintelės priežasties, jog tai dinimasis, nušokimas su mašina bartiniam - moderniam jauni
reikštų taipgi galą jo savižudys- nuo uolos ir t. t.. Motinai tiek mui šis filmas, atrodo, labai pa
tės fantazijom. Kaip matome, visa tai apkarsta, kad ji palie tinka. Jaunuolių perkimšta sa
Harold yra jaunuolis, turįs ne ka visai abejinga jo “išdai lė leipsta juokais visai ne vieto
goms.”
mažą problemą.
je. Nei meno, nei jokio skonio
Iš kitos pusės Maude yra 79
Ji nutaria, kad Haroldui rei — visai pagal šių dienų gyvena
metų jaunumo. Ji tiesiog veržte kia draugės, kurios ieško “kom- mą dvasią.

laikytas nuošaliai, saugotis susite
pimo. Rytoj gi skaistybės vardas
bus duotas visų pirma sukilninimui (sublimacijai) kūno galių ir
visos aistros.
Būti atsidavusiam seniau reiš
kė pasyvų dabarties visatos sąly
gų priėmimą. Nuo dabar atsida
vimas reikš ristiko kapituliaciją
angelo pagriebimui”.

Modernusis pasaulis ir
krikščionybė

Chardinas evoliucionistas ir jis
skelbia, kad evoliucija ir krikš
čionybė pagrinde sutampa, jos
viena kitą remia ir papildo, vie
na kitą daro vaisingesnę. Jis at
stovauja krypčiai — “fides quaerens intelektum”: tikėjimui, ieš
kančiam proto pagrindų. Chardi
nas stebi modernųjį pasaulį ir
Naujosios krikščionybės
šaukia, kad jis nėra netikintis, o
programa
tik staigus įleidimas į jį didelės
Tam jis net skelbia naują krikš dozės gyvybinių sulčių daro patį
čionio gyvenimo programą, tar religinį gyvenimą kunkuliuojan
damas: “Seniau garbinti reiškė tį.
Dievui teikti pirmenybę prieš
Anot Chardino, krikščionybė
daiktus. Jam juos skiriant ir au gali atlaikyti tą naują temperatū
kojant. Garbinti dabar reiškia pa rą ir naują įtampą, kurią atne
švęsti savo kūną ir sielą kūry ša evoliucijos idėja. Krikščionybė
bos vyksmui, kad pasaulis būtų iškyla nešama tos modernios
pripildytas kietu darbu ir inte minties ir akcijos, prie kurių net
lektualiu tyrimu.
patys iškilieji krikščionybės varžo
Mylėti artimą buvo nedaryti vai —įriti tikėjimai — neįsten
jam žalos ir raišioti jo žaizdas.Da- gia prisitaikyti.
bar artimo meilė, neprarasdama
savo turėto užuojautos atspalvio,
Krikščionybės ateitis
visą savo pilnumą pasieks, ski
riant gyvenimą bendram progre
Chardinas skelbia: “Anksčiau
sui.
ar vėliau sielos atsiduos tai reli
Būti skaisčiam anksčiau reiškė gijai, kuri jas labiausiai suakty-

J'
Chardinas skelbia naują švento
jo sampratą, tardamas: “Krikščio
nis šventasis, kaip mes jį dabar
suprantame ir kaip jo dabar ieš
kome, bus ne žmogus, kuris sėk
mingiausiai pabėgs nuo medžia
gos ir ją visai apvaldys, bet tas,
kuris sieks visas savo jėgas —
auksą, meilę ar laisvę — pra
lenkti pačias save ir bendradar
biauti Kristaus pilnutiniame išsi
pildyme ir kuris mums įkūnys
savyje ištikimo evoliucijos tarno
idealą”.

COMPANY

FRAME

Manuiaeturers

Rankomis ispjąustyti paveiksiu
rėmai - pritaikinti paveikslams
i' skelbimams, rėmai - metalu
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago
Tei. Virginia 7-7258 - 59

Vienintelis kelias...

Pažangus, o ištikimas
religinei tiesai

Visai pagal šių laiku dvasią

Kai kuriuose savo teigimuos"'
Chardinas ir dabar mums pasilieka mįslingas, kontroversinis,
bet jo pagrindinis nusistatymas
vis tiek visai aiškus. Juk jis pats
šioje savo knygoje tvirtina (168
psl.): “Būti kataliku tai vieninte
lis kelias būti pilnu ir visišku
krikščionimi”.

**petus

Tt 1 rr ni^AiiT

Taisau MOTORUS. STABDŽIUS
Transmisijas Starterius, Alternato
rius, Motor Tune-up. Ir kitus pa
taisymus.
PETRAS PISNYS, sav.,
0211 - 15 South Damen Avenue —
IH. 737 - 3088.
i am-..
.3

WAGNER & SONS
Typewriters — Adding Machines
Checkwriters
Nuomoja — Parduoda — Taiso
NAUJOS
NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas

NAUJOJE VIETOJE

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY

VIEN TIK DRAUGAS
SPAUSDINA

IR MĖGĖJAMS

Kokius dalykus vien tik “Drau
gas" spausdina?
Vien tik “Drauge” gausite gra
žiausius vedybinius kvietimus at
spausdintus lietuviškais rašmeni
mis.
Jaunosios poros iš visos Ameri
kos siunčia “Draugui“ užsakymus
spausdinti lietuviškus vedybų kvie
timus. Galima pasirinkti įvairiau
sio popieriaus vokų ir kortelių.
Jei rengiatės į moterystės luomą
ir norite gražiausių lietuviškų
kvietimų, užsukite į “Draugą”
Kiek galite greičiau, atvykite ir
pasirinkite.

Daug sutaupysite pirkdami Čia
įvairių filmų foto aparatus bei
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas. Atidarą pirmad
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai
REIKMENYS FOTOGRAFAMS

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

KUR GALIMA GAUTI BEVEIK VISŲ
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ KATALOGĄ?
Tik dienraščio “Draugo” knygų kataloge yra beveik visos Ame
rikoj gaunamos lietuviškos knygos.
“Draugo' spaustuvė išleidžia daugiau knygų, negu kitos lie
tuviškos leidyklos Amerikoje. Taip pat beveik visi leidėjai platina
savo knygas per dienraštį ‘įDraugą” ir jo platintojus.
Tuojau rašykite ir prašykite “Draugo” pasiųsti Jums katalogą
ir dažniausiai gausite reikalingą lietuvišką knygą arba bus pra
nešta. kur galima ją gauti, jei leidėjas neplatina per “Draugą".

Reikia lietuviškos knygos?

Kreipkitės į “Draugą".

a
:
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UŽSAKYKITE
DRAUGĄ
JAUNIMUI
PAPIGINTA KAINA

■
■
■

Reikia visomis išgalėmis stengtis pratinti mūsų jaunimą
skaityti lietuvišką spaudą. Mūsų dienraščio administracija
nori Jums šiame svarbiame reikale nuoširdžiai padėti.
' Jeigu Jūs prenumeruojate “Draugą”, o Jūsų vaikai gy
vena skyrium ir lanko mokyklą svetimoje aplinkumoje, Jūs
galite jiems užsakyti šio lietuviško dienraščio antrąją prenu
meratą atskirai, papiginta kaina, gaudami visą trečdalį nuo
laidos nuo pilnos prenumeratos kainos.
Ir jaunavedžiams galite užsakyti “Draugą” tomis pačio
mis sąlygomis — papiginta kaina. Jūsų sūnūs ir dukros, gy
vendami Jūsų namuose, gal skaitė lietuvišką dienraštį. Pratęskite šią gražią tradiciją ir jiems atskirą šeimą sukūrus.
Vsais atvejais pasinaudokite teikiama trečdalio nuo
laida.
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CRANE SAVINGS
AND
ANO

LOAN

ASSOCIATION
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B. B. PIETKIEIVICZ, Prez.

2555 West 47th Street

Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

I
■

s

I

Veikime drauge, kad mūsų jaunimas skaitytu lietuvišką
dienraštį “Draugą”!
“Draugo” administracija
Z

Perskaitė Dranga duokite kitiems pasiskaityti.

Mokamas už dviejų Me
tu l'ertlficatu aųgkaltaa
Minimum $5,000.00

Naujas inkstas dlvitlendaa mokamas už
Investavimo ataskaitas.

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
_____

VALANDOS:

PIRMAI) kr KETVIRTAD.
ANTRAD. ir PENKTAD. . .
SESTAD. 9 v. r. Iki 1$ v. d.

»

t. r. Iki 9 v. v.

9 v. r. Iki 6 v. v.
- Trečiad. uždaryta.

■
■
■
*
*
■
■

■
■
■
■
■
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Šeštadienis, 1972 m. sausio mfen. 22 d.

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

L Jsd — (g) 81 -JN

Yorke, vieną didžiausių katalikiš
PARDAVĖ HERDERIO
kų knygų leidyklų JAV-se nupir
LEIDYKLĄ
Herder & Herder leidyklą New ko McGraw-Hill Book bendrovė.

HIGH RATES
PRID

OUARTERLY

— AT —

Passbook
Accounts

$500(1 or inore
Certificates

BRIGHTON

2 year min.

SAVINGS & LOAN ASS’H
Baltų institutas Stockholme nešimus, skirtus lietuvių litera
išleido savo pirmą darbų leidin’ tūros ir istoriografijos Švedijo
“Symposium om baltema j Sve- je apžvalgoms.
rige” (Simpoziumas apie haltieLeidinyje dauguma pranešimu
^ua Švedijoje). Tai didelio for Išspausdinti švediškai, o gale
mato 113 puslapių iliustruotas duodamos jų trumpos santrau
Adomas Galdikas
leidinys, kurį sudaro 25 moksli kos angliškai. Leidinys gausiai
niai pranešimai, skaityti praei iliustruotas simpoziumo dalyvių
tą vasarą, birželio 4-6 dieno nuotraukomis.
mis, Baltų instituto suorgani
Baltų institutas Stockholme SOLISTĖS GRINCEVIČIŪTĖS
zuotame simpoziume apie Švedi
pradėjo veikti neseniai. Jis
SUKAKTIS
joje gyvenančių Baltijos kraštų
įsteigtas 1970 kovo 4 ir šiuo
žmonių mokslinę ir kultūrinę
Vilniaus spauda plačiau pami
metu apjungia apie 30 Švedijo
veiklą.
nėjo
neregę dainininkę Beatričę
je gyvenančių baltiečių moks
Simpoziumas įvyko StoekholGrincevičiūtę, neseniai, lapkričio
lininkų, susibūrusių į tris sek
6"yne, Haesselby pilyje, penkių
mėn. 28 d. šventusią šešiasde
cijas: kalbos bei literatūros, is
Šiaurės kraštų sostinių kultūri
šimt metų gimimo sukaktį. Nega
torijos ir visuomenės mokslų.
nių mainų centre, finansiškai,
vusi sistemingo muzikinio išsila
• i Instituto
tikslas —
moksliniu
I vuiiiiiiu.
remiant
įtxilicxhl ovuuijuo
Švedijos vyrriausybei.
vjmauoy muI.
.
.
...
uivcviviUle 1į učtuuiui
vinimo, Grincevičiūtė
dainininJame dalyvavo apie 200 baltjemo.'ymu ir . s u 'jo™15 kės kelią skverbėsi savo jėgomis.
prisidėti prie geresnio Baltijos
čių mokslininku su svečiais iš
B. Grincevičiūtė 1937 m. lap
tautų — estų, latvių ir lietuvių
Vakarų Vokietijos, D. Britani
— pažinimo Švedijoje ir pasau kričio mėn. 27 d. pirmą kartą dai
jos ir Jungtinių Amerikos Vals
navo per Kauno radiją, gi 1944
tybių. Per tris dienas buvo per lyje.
m. Kauno konservatorijos salėje
Baltų institutui Stockholme surengė pirmąjį dainos rečitalį.
skaityti 25 moksliniai praneši
mai, kuriuose buvo apžvelgtas šiuo metu vadovauja: valdybos Dainininkė nuo , 1946 m. buvo
baltiečių atsikėlimas į Švediją pirmininkas — latvis dr. Bruno Vilniaus radijo solistė. Ji vėliau
j.^40-45 metų laikotarpyje, jų Kalninė, vicepirmininkai — dr. labai išpopuliarėjo ir ypač pasižy
kultūrinis indėlis per praėjusį Kajetonas^ Čeginskas iš Upsalos mėjo jos atliekamomis liaudies
amžiaus ketvirtį ir pasiekimai ir Estijos švedas dr. Elmar Ny- j dainomis. Apie liaudies dainų atkalbotyros, literatūros, istorio- man, sekretorius — estas Arvo I likimą Beatričė sako: “Dainuoda' grafijos ir politinių mokslų sri Horm .ir valdybos nariai — lat- Į ma aj norju> įa(į būtų laisvė, kad
tyse. Atskirai reikia paminėti vė profesorė Rūke - Dravinia ir būtų daug oro, kad būtų erdvė.
du lektoriaus Juozo Lingio pra- estas rašytojas Kalju Lepik.
; Kai dainuoji liaudies dainas, tau
yra duota ta galimybė”.
Mėgiamoji dainininkė yra daug
Chicagos lenkai apie
dirbusi Aklųjų draugijai.
(E.)
Aloyzo Barono

novelės latviškai

lenkiškus filmus Lietuvoje

Celi un Pėdas (Keliai ir pė
dos) Aloyzo Barono novelių
rinkinys išėjo latvių kalba. Ver
tė Janis Zarinš, kuris taip pat
yra išvertęs ir visą eilę kitų
mūsų autorių kūrinių. Dauguma
novelių paimta iš pastarosios A.
Barono novelių knygos “Išdžiū
vusi lanka”. Knygos įvadą pa
rašė dr. A. Klimas, aplanką pie
šė K. Veselka. Knygoje yra aš
tuonetas novelių. Išleido Treji
Varti žurnalas, 124 psl., kaina
2 dol., gaunama “Drauge”.

Chicagos lenkų laikraštis Dzien
nik Związkowy (XII.28) rašo,
kad ok. Lietuvoj ruošiamasi sukti
didelį istorinį filmą apie Henriką
Montę. Dalis filmo bus padary
ta Mariamburge, dabar priskir
tam Lenkijai, buvusioj kryžiuočių
pily, kuri per II pas. karą buvo
sudeginta, bet lenkai ją atstatė.
Toliau laikraštis rašo, kad len
kų filmai Ok. Lietuvoj mielai žiū
rimi, bet “Kryžiuočiai” negalėjo
būti ten rodomi. Filmo režisierius
lietuvius ten pavaizdavo gerokai
sulaukinėjusius, kurie, užuot dai
navę, filme tik kaukė ir rėkė. Kas
kita buvo su filmu “Ponas Volodijovskis”. Vien Vilniuje 3 ar 4
kinuose vienu metu ėjo keletą sa
vaičių.
Praėjusių metų rudenį Varšuvoj
buvo atidaryta lietuvių meninės
fotografijos paroda. Išstatyta 120
nuotraukų. Nuotraukos esančios
labai geros, ir ok. Lietuvos me
nininkai yra laimėję kelis aukso
medalius ne tik satelitiniuose kraš
tuose, bet ir Italijoj, Britanijoj ir
Olandijoj, rašo Dziennik Związkowy.

150 m. nuo pirmo
latvių laikraščio
Šiemet latviai švenčia 150
metų sukaktį nuo pasirodymo
jų pirmojo laikraščio “Latviešu
Avižes” (Latvių Laikraštis), ku
ris buvo pradėtas leisti 1822 m.
sausio 15 d. Jelgavoje, Latvijo
je. Jį leido kun. Carl F. Watson, airių - škotų kilmės. Laik
raštį
spausdino
Stefengeno
spaustuvė Jelgavoje.
Pirmojo numerio vedamaja
me laikraštis rašė: “Mes myli
me latvių tautą, mes mylime
latvių kalbą.” Laikraščio leidė
jas buvo griežtai nusistatęs
prieš latvių vokietinimą. Buvo
spausdinama daug žinių iš lat
vių gyvenimo. Šiame laikrašty
buvo dedami vertimai lietuvių
dainų ir net vertimai iš Done
laičio “Metų”. Laikraščio redak
torius tikėjo, kad bendradarbia
vimas abiejų tautų — latvių ir
lietuvių — yra absoliučiai būti
nas; anos dvi tautos visada tu
ri pasilikti vienybėje.
'**' Tos 150 m. sukakties plates
nis minėjimas įvyks sausio 2930 d. Barbizon Plaza, Manhattan, 106 Centrai Par South, N.
Y. Čia bus spaudos paroda ir
atitinkamos iškilmės.
(jp)
• Dramos aktorei Antaninai
Vainiūnaitei - Kubertavičienei 1971 m. sukako 75 m. amžiaus.
Valst. teatro dramoje Kaune ji yra
suvaidinusi apie 250 vaidmenų.

Mėnulio užtemimas
Sausio 30 dienos paryčiais įvyks visiškas mėnulio užtemi
mas. Deja, labai nepalankų lai
ką gamta pasirinko šiam įdo
miam reiškiniui. Mėnulis palies
žemės šešėlio šerdį (umbrą) 4
vai. 11 min. ryto. Užtemimo totalumas prasidės 5 vai. 35 min. ir
baigsis 6 vai. 12 min. Mėnulis
nusileis, dar užtemimui nepasi
baigus.
Vakarinėj JAV daly užtemimą
stebėti bus daug lengviau, nes jis
visas įvyks, dar mėnuliui nenusi
leidus. Palankiausios sąlygos bus
Havajuose. Ten mėnulis užtemi
mo metu bus visai viršum gal
vos.
Šis užtemimas bus vienas iš
pačių trumpiausių. Tęsis tik 37
minutes.

A. R.

HIGHEST RESERVES
40*71 Archer Avenue

Chicago, III. 60632
Koplytėlė (Tempera popieriuje)

KUN. J. VENCKUI 75 METAI
• Liaudies šokių ansamblis
Gausus mūsų spaudos bendra- Į “Rasa”, Romo Galinio vadovau
jamas, praėj. metų gruodžio mėn.
darbis, Kaune baigęs biologijos
Miunchene ‘iškTausęs įv^ ,10 dienų klestinę išvy
studijas ir 1
ką Lenkijos miestuose. Ansamblis,
medicinos kursą, teologas, kun. I
Juozas Venckus, S.J. yra gimęs priklausęs Žemės ūkio statybos
institutui, pirmiau
1897 m. sausio 16 d., taigi šiemet projektavimo
1
sia
koncertavo
Liublino mieste,
sulaukė 75 m. amžiaus. Buvo jė- ;
kur
centrinė
aikštė
pavadinta Lie
zuitų gimnazijos Kaune mokyto
tuvos
vardu.
Dar
koncertavo
Tojas, studentų kapelionas, moks- 1
maŠove,
Chelme,
Zamosce,
Krasleiviams ir studentams rekolekci- 1
pagaliau, Varšuvoje ir
jų vedėjas. Profesoriavo Madride, nike,
1
Georgetowno universitete Wash- Gdanske. Koncertą Varšuvoje se
ingtone, Montevideo mokslo įstai- j kė
. ir Lenkijos sostinėje gyveną
gose^Urugvaju^e. Ir dabar ris ben-1 !!etuXiflL
dalyvavo prie
liaudies
instrumentų
grupės suda
dradarbiauja išeivijos spaudoje.
rytas “Armonikos” ansambliuPREZIDENTO
kas. Buvo ir keli solistai.
(E.)
PORTRETISTAS
• Gruodžio mėn. vidury Vil
Prezidento Nixono oficialų por niaus Filharmonijoje gastroliavo
tretą tapyti išrinktas dail. A. Italijos svečiai, Sasari miesto ka
Wyeth, tačiau jam prezidentas merinis choras. Jis atliko G. Ropozuos tik tada, kai jau nebebus ssini Mažąsias iškilmingas mišias.
Baltuosiuose Rūmuose.
(E.)

MIRĖ RAŠYTOJĄ M. SMITH

Slaugymo namuose Shelton,
Conn. mirė rašytoja Betty Smith,
VYRAUJA RUSAI
sulaukusi 75 m. amžiaus. Iš jos
1971 m. gruodžio mėn. Vil dviejų veikalų: “A Tree Grows in
niaus ir Kauno dramos teatruose Brooklyn” ir “Joy in the Mornvyravo rusų dramaturgų veikalų ing” buvo susukti filmai.
pastatymai. Kauno dramos teatras
50 M. LAISVĖS VARPUI
gruodžio 11 d. pastatė M. Roščino
Amerikos lietuvių dovanotas
pjesę “Valentinas ir Valentina”
(vaizduojamos rusų karių pažiū Laisvės varpas buvo 1922 m. sau
ros į gyvenimą). Režisavo L. Lur- sio 12 d. atgabentas į Kauną ir
je, viename vaidmenų (senelės) įkeltas į Karo muziejaus bokštą.
pasirodė A. Vainiūnaitė - Kuber- Taigi šiemet nuo to įvykio sueina
tavičienė, atžymint 75 m. jos gi 50 m. Atmintinas prasmingas įra
mimo sukaktį. Vilniaus akad. dra šas tame varpe: “O, skambink
mos teatre taip pat įvyko premje per amžius vaikams Lietuvos, kad
ra — A Volodino pjesė “Dul- laisvės nevertas, kas negina jos”.
cinėja iš Toboso”. Režisavo I. Bu
40 M., KAI NEBETURIME
čienė.
įj
(E.)
DAIL. SKLĖRIAUS
NAUJA PJESĖ KLAIPĖDOJE
Dailininkas Kajetonas Šklėrius

Klaipėdos teatrui paminėjus 25
metų veiklos (bolševikmečiu) su
kaktį, teatras pastatė Algimanto
Zurbos dviejų veiksmų pjesę “Ne
mylėk manęs”.

Per Annum

Per Annum

$1000 or more
Certificates
1 year min.

TEL — LA 3 • 8248
(VPest of California Aienne)

Investment
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Certificates

E U D E I K I S
HOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
L a i d o t u v i ų Direktoriai

Koplyčios

Trys Moderniškos
4330 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4005-07 South Hermitage Avenue

Telefoias — YArds 7-1741-2

Suomijos meteoritas
Praėjusiais metais rugpiūčio 2
d. 3 vai. 45 min. po pietų didelis
griausmas ir trenksmas sukrėtė
Suomijos salą Havero. Po kelių
minučių buvo surastas triukšmo
kaltininkas, pusketvirto svaro me
teoritas, nukritęs į ūkininko TorErik Andersson daržinę. Jis pra
mušė daržinės stoge skylę ir perė
jo per ant žemės gulėjusį medi
nės dėžės dangtį. Kai jį surado,
jis dar buvo šiltas, beveik apvalus
akmuo, aptrauktas plonu ištirpu
sio akmens sluoksniu. Jo vidus
sudarytas iš tamsiai pilkos kris
talinės medžiagos. Turi savy ma
žų deimanto gabaliukų.
A. R.

NAMŲ TAISYMO DARBAI

- Šklėrys mirė 1932 m. sausio Staliaus, dažymo ir visus kitus,
mėn. 14 d., būdamas 55 m. Yra darbus atlieka lietuvis — labai
nutapęs eilę gerų portretų, reiškėsi prieinama kaina.
SKAMBINTI RE 7-9615
akvarelėje, buvo pamėgęs peizažų
tapybą.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
/

Earn interest from dale of
deposit to dale of withdrawal on
Regular Passbook accounts.
INTEREST COMPOUNDED DAILY
PAID OUARTERLY
We pay highest rates permitted by law

2314 W. 23rd PLACE
Tel. Virginia 7-6672
2424 W. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1213
11028 Southwest Highway, Palos Hills, IU.
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. LAfa.vette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
Tel. YArds 7-3401

3307 S. LITUANICA AVĖ.

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
ASSETS OVER $160,000,000
RESERVE OVER $14,500,000

TANDARD
EDERA

3319 S. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL.

Tel. OLympic 2-1003

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
649 East 162nd Street South Holland

10821 South Michigan Avenue, Chicago
TEL. — CO 4-2228

SAVINOS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO. ILLINOIS 60632 • 847-1140
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m.
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon
—
Wednesday, no buslness transacted.

Perskaitė Drangą. duokite kitiems pasiskaityti.
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INFORMACIJOS
DĖMESIO! DĖMESIO!
JAV Lietuvių Bendruomenės
Vidurio Vakarų apygardos val
dyba Jaunimo kongresui paskir
tų 34 jaunimo atstovų rinkimus
nutarė pravesti apylinkėse taip,
kad kiekvienos apylinkės jauni
mui būtų atstovaujama. Todėl
atstovų skaičius paskirstytas ši
taip:
Aurora — 1 atstovas
Beverly Shores — 1 atstovas
Bridgeport — 1 atstovas
REDAGUOJA JŪRATE JASAITYTĖ, 6922 S. OAKL EY AVĖ., CHICAGO, ILLL1NOIS 60636
Brighton Park — S atstovai
Cicero — 3 atstovai
East Chicago — 1 atstovas
East St. Louis — 2 atstovai
Gage Park — 2 atstovai
Grand Rapids — 2 atstovai
■I
Hot Springs — 1 atstovas
Dažnai girdime lietuvius sa
ALGIS KAZLAUSKAS
su daugiau puse viso pasaulio
Kenosh - Racine 2 atstovai
kant, kad Lietuva maža ir užtai
valstybių.
Slidininkų malonumai žiemą.
Nuotr. V. Maželio
Lemont — 2 atstovai
ji nieko negali. Bet ar tai teisy
1
bė? Ar tie patys žmonės sakytų,
Žemės plotas
Marųuette Park — 5 atstovai
Melrose Park — 1 atstovas
kad Airija ir Izraelis maži? Gi Muscat ir Oman, Šatar, Pietų Je
Pažvelkime dabar į žemės plo
Milwaukee — 1 atstovas
šie kraštai turi mažiau gyvento menas, Trucial Valstybės ir šali
New Yorko — 13, Detroito —
tą. Plotas yra didelis dalykas,
Omaha — 2 atstovai
jų už Lietuvą. Ar anaip kalban mais Izraelis; Vidurinėje Ameri
7, Hartfordo —7, New Jersey —
nusakantis
valstybės
dabartinį
tieji sakytų, kad Šveicarija ir O- koje — Costa Rica, EI SalvadoRockford — 1 atstovas
7, Pietryčių — 7, Klevelando —
pajėgumą arba bent tos valsty
landija mažos? Šių dviejų valsty
Roseland — 1 atstovas
6, Bostono — 5 ir Vakarų —
bės ateities potencialą. Mažesnės
bių ir žemės plotai yra žymiai
Waukegan — 2 atstovai.
4.
valstybės negu Lietuva žemės
mažesni už Lietuvą.
Balsuoti gali kiekvienas, jau
Kanados atstovai skirstomi jauni
plotu yra: Europoje — Albanija,
Jeigu takios nuomonės būtų
nuolis, sulaukęs 16 metų. Kan
mo organizacijoms ir apylinkėm.
Andora, Belgija, Danija, Liechdidatus gali išstatyti: 5 jau
retos, tai nebūtų verta į jas ir
Jau prabėgo metai nuo pirmų minga. Jai leidžiantis nuo kal
Po du atstovus paskirta Kanados
tensteinas, Luxembourgas, Mal
dėmesį kreipti. Tačiau šitokios
nuoliai savo parašais 1 kandiLB Jaunimo sekcijai,, ateitinin jų mano slidinėjimo dienų ir į- no, nepasitaikė tvora, tai, nega
ta, Monaco, Olandija, San Mari
mažumo komplekso persunktos
I datą. Rinkimų pravedimu rūpikams ir skautams; sporto sąjun spūdžių. Teisingai sakoma, kad lėdama sustoti reikiamoje vieto
no, Šveicarija ir Vatikanas; Azijo
kalbos pasigirsta gana dažnai.
I nas JAV LB Apylinkių valdyje — Bahrain, Bhutan, Izraelis,
gai skiriamas vienas atstovas. pirmieji įspūdžiai yra stipriausi je, šaukėsi pagalbos. Dirbinės kliu
Nesmagu, kai jas girdime mūsų
l bos. Rinkimų pravedimo būdą
Gerai tys nors ją ir sulaikė, bet nusi
Kiti atstovai bus renkami Kana ir ilgiausia išliekantys.
Kuwait, Lebanas, Šatar, Sikkim,
vyresniojoj kartoj. Dar baisiau ynustato apylinkės valdyba.
prisimenu, kaip praeitais metais nešė ir gerą pusę danties. Šiaip
Singapūras ir Taivanas; Šiaurės
dos LB apylinkėmis.
ra jas išgirsti net vadovaujančių
♦
praleidau daugiau laiko ant snie daugiau didesnių nuotykių nebu
Amerikoje — Barbados, Costa
asmenų lūpose. Nenustembam
*
go sėdėdama, o ne slidinėdama. vo. Taigi viskas baigėsi gerai ir
I
Rica, Domininkonų Respublika,
tad, išgirdę panašias kalbas ir
II Pasaulio lietuvių jaunimo
Tačiau šiais metais vėl grįžau į laimingai.
EI Salvadoras, Haiti, Jamaika,
jaunesniųjų tarpe.
II PLJK būstinėje budėjimas stovyklą su nemažesniu entuzi
Linksmai ir draugiškoje nuo
Trinidadas ir Tobago; Afrikoje kongreso atstovų rinkimų taisyk
Tiek atskiri asmenys, tiek ir
vyksta primadieniais, trečiadielės
buvo
priimtos
1971
m.
rug

azmu savo jėgas išbandyti
ir taikoje čia praleidome visą tą sa
— Bhutan, Burundi, Eųuatorial
mūsų veiksniai dažnai tiesiogiai
niais ir penktadieniais nuo 5 vai.
naujų įspūdžių pasirinkti. Taigi, vaitę. Dienomis slidinėdami, o
Guinėja, Gambija, Maldvile Sa piūčio mėn. 22 d. II PLJK komi
ir nekonstatuoja, kad Lietuva ir
teto posėdyje. Atstovų skaičius p. p. iki 9 vai. vak. Visais II PLJK vykau, kaip ir daugelis kitų mū vakarais dalyvaudami progra
los,
Mauritius,
Rwanda
ir
To

I
kiti Baltijos kraštai esą maži, ta
reikalais prašoma kreiptis darbo
go. Okeanijoje — Vakarinė Sa» nustatytas 25Q. Jų rinkimų tvar valandomis. Telefonas: 737 — sų organizacijos narių, su gra mose, šokiuose ir pasilinksmini
čiau tiek jų išvystytos teorijos,
ką
nustato
kiekvienas
kraštas
at

žiausiomis viltimis ir geriausioj muose.
moa. Tai yra apie ketvirtadalis
tiek ir jų elgesys liudija šią ne
Lithuanian
skirai pagal |iuos reikalavimus: 3300. Adresas: II
nuotaikoj į A.S.D. ir KorplVytis
Džiugu, kad šiais metais sto
viso
pasaulio
valstybių,
o
tačiau
pagrįstą galvoseną, naudojamą
a) atstovo amžius ribojamas 18- World Youth Congress, 5620 S. žiemos stovyklą, kuri buvo gruo vykloje jau dalyvavo daugiau
mažesnių
ploto
atžvilgiu
už
Lie

kaip neginčijamą tikrovę.
30 metais, b) jis turi vartoti lie Claremont, Chicago, III. 60636 džio mėn. 28 d. — sausio mėn. kaip 40 žmonių, o Naujų Metų
tuvą.
Todėl Lietuvos ir Pabaltijo dy
U.S.A.
2 d. prie Caberfae, Mich. Šių savaitgaliui suvažiavo net apie
Iš šių palyginimų galime ma tuvių kalbą, nes oficialioji Kon
dis įdomu čia ir panagrinėti. Ar
greso
kalba
yra
lietuvių
kalba,
metų stovyklos vadovybę sudarė: 60. Grįžom laimingai, nors kiek
tyti,
kad
Lietuvos
nesėkmes
nega

nebūtų nuostabu, jeigu jį rastu
c) taip pat pageidaujama, kad
viršininkas
— senj. V. Štuopys; ir pavargę, bet kupini gaivinan
lime
grįsti
vien
mažumo
argu

¥
me arčiau viso pasaulio valsty
atstovas aktyviai reikštųsi jauni
iždininkas
ir
registracijos vedėjas čių prisiminimų.
mentu.
Ypač
neturėtume
tuo
Vytautas Narutis, visuomenei ge
bių vidurkio?
mo ir apskirtai lietuvių veikloje, • Akademikų Skautų sąjūdis, 19- — senj. T. Remys.
Dabar jau vėl visi įsijungę i
grįsti
savo
neveiklumą
ir
rankų
nai
pažįstamas
studentas,
II
PLJK
Atsivertę Life “Atlas of the
d) sąlygos atstovams rinkti su
savo
studijas ir įsigilinę į storas
72
m.
sausio
mėln.
21
ir
22
die

Programos komisijos narys, skaito nuleidimą, akivaizdžiai matyda
Nors sniego Chicagoje šią žie i
World” 89 puslapį, randame
paskaitą Studentų ateitininkų žie mi, kad ir Lietuvos laisvės sieki daromos visiems lietuvių organi nomis, 8:30 vai. vak. Menėje, 25- mą dar ir nebuvome matę ir į knygas. Tačiau su kuo nors kal
lentelę, vadinamą “kraštas gy mos kursuose, Dainavoje. • Kursų
zacijų nariams ir taip pat orga
15 W. 69th St., ruošia VAKA Michiganą keliavome per lietų, bantis apie tą stovykoj praleistą
ventojai ir plotas”. Čia pat sako, aprašymą rasite Ateitininkų sky- mas yra nemažiau pagrįstas kaip nizacijoms
nepriklausančiam
ir
kitų.
RĄ
SU LEONU BARAUSKU IR bet vis tikėjomės sniego rasti sto savaitę, beveik kiekvienas ten bu
kad statistika paimta iš Jungtinių rfaje, ”'Draugo” pirmoje dalyje
jaunimui tarp 16 ir 30 metų.
JONU
KELECIUM. Programoje: vykloje. Po maždaug šešių va vęs tau primins kokį nors įvykį,
Tautų šaltinių ir šis leidinys y-Į
Nuotr. J. Abromaičio
fragmentai
iš Justino Marcinke- landų kelionės pasiekėm stovyk primins ir nusišypsos ir pasakys,
JAV
atstovų
rinkimai
vykdo

ra “copyrighted” 1968 metais. Vi-j
mi
reguliariomis
JAV
LB
apygarvičiaus
neseniai
Lietuvoje sukur- lą. Tenai nuvykę, kiek nusivy- kad tikrai ten visi turėjo “good
są jį peržiūrėję, pasigendam
domis,
lietuvių
jaunuolių
visuoti,
tos
dramos
“
Mindaugas
” ir Anta- lėm, nes sniego neradome pa time”.
Baltijos kraštų. Tad tenka rem- ras, Hondūras, Nicaraųua ir Pa
Tyras oras, geras maistas, jau
miu,
lygiu,
tiesioginiu
ir
slaptu
no
Vaičiulaičio
satyrinės
pasakos kankamai, bet pirmą naktį mū
tįs Sovietų 1970 metų surašymu, narna (vien tik Guatemala savo
natviška
nuotaika ir sportiška
balsavimu. Atstovus renka lietu- \ “Uodas” improvizacija. Rezerva- sų noras ir troškimas išsipildė..
Šie skaičiai buvo
atspausdinti skaičiumi vos pralenkia Lietusekančią
die1
dvasia
buvo
šios stovyklos pagrinviai
nuo
16
30
meti)
amžiaus,
cijų
reikalu
skambinti
778-6723
Per ištisą naktį ir <
,
tiek lietuviškoje, tiek ir kitų pa- vą); Pietų Amerikoje —, Paradiniai
palydovai,
fizinių ir dvasi
JAV
yra
paskirta
90
atstovų,
kuarba
737
—
4688.
Visuomenė
yną mūsų visų džiaugsmui ir pa
guajus ir Uruguajus; Karibų salo
baltiečių spaudoje:
nių
jėgų
gaivintojai.
Manau nie
Skaitytojų
pageidavimu
ske
l.
Į
rių
skaičius
ski^tomas
apygardora
nuoširdžiai
kviečiama
da|ysitenkinimui, be pertraukos sni
Gyv. skaičius Plotas, se — Barbados, Jamaica, TriniKraštas
kas
nesigaili
joje
dalyvavęs
ir ne
ame
įvairiu
jaunimo
organizams
tal
?
:
Vlduno
Vakarų
“
H'vautl.
v
go.
Tai
antrą
stovyklos
dieną
sli
kv. myl. dad ir Tobago; Azijoje — Mon biame įvairių jaunimo organiza
kantriai
laukia
sekančios.
dinėti jau buvo sąlygos palan
Lietuva
3,128000
25,200 golija, Laosas, Bhutan ir Sikkim cijų valdybų adresus.
kios. Su ta diena ir prasidėjo
Latvija
2,364,000
24,600 (Himalajuose), Maldive Salos
Lydija Jadviršytė
Studentų ateitininkų sąjunga
nauji įspūdžiai ir nauji nuoty
Estija
1,365,000
17,00 (žemiau Indijos) ir Singapūras;
SAS valdybos pirmininkė: Jū
kiai.
Okeanojoje — Naujoji ZelaridiPabaltijo
ratė Jasaitytė, 6922 S. Oakley,
Štai vienas, nors dar ir nepa
suma
6,857,000
67,200 ja, Nauru, ir Vakarinė Samoa.
VYTAUTO MAČERNIO
tyręs, bet drąsus naujokas pradė
Štai ir išvardinome 53 valsty- Chjcago, III. 60636.
KŪRYBOS VAKARAS
Chicagos Draugovės pirminin
jo iš karto leistis nuo aukštesnių
bes, mažesnes už Lietuvą. Suskai
Gyventojų skaičius
VILNIUJE
kalnų. Deja jam, kaip ir kiek
čiavus visas valstybes lentelėje, kas: Jurgis Bradūnas, 6515
vienam pradedančiam, pradžioje
Peržiūrėjus
nepriklausomų randame 142. Tad Lietuva yra Rockwell, Chicago, 111. 60629.
Dramos aktorius L. Noreika
nelabai sekėsi. Tik pradėjęs čiuož
kraštų gyventojų skaičių lentelę, didesnė už visą trečdalį visų vals
Akademinis skautų sąjūdis
Aktorių namuose — Vilniuje,
ti žemyn vienu kalnu, ir dar netuoj krinta į akis Europos še tybių. Nebūtina čia remtis vien
gruodžio mėn. buvo surengęs V.
l išmokęs greitai ir teisingai slidė
šios “pašto ženklų” valstybėm — statistiniais duomenimis. Yra dar ASS Vadijos (CV pirmininkas,
Mačernio poezijos vakarą. Progra;
mis manevruoti, jis atsimušė į
Andora, Lichtensetein, Luxem- nemažas skaičius kraštų, kurie fil. Liūtas Grinius, 3876 Castelemą sudarė poeto “Vizijos” ir “So
“ne vietoj” pastatytą tvorą. Tvo
bourg, Monaco, San Marino ir vos tik vos savo gyventojais pra t man Str., Riverside, Calif. 92503.
netai
”.
(E.)
ASS Chicagos skyriaus pirmira, atrodo, buvo užtverta kalno
Vatikanas. Jos būna pravardžiuo šoka Lietuvą. Dar čia neminėti
slinkimui sustabdyti, nes netoli
NAUJA DRAMA
jamos “pašto ženklų” valstybė kraštai, kurie gyventojų skaičių- n*nkas, fil. Raimundas Korzouž įjos yra labai staigus kritimas,
BARBOROS RADVILAITĖS
mis, nes nemaža dalis valstybės mi vos vos prašoka Lietuvą. Tai 1?as» 2725 West 84th PI., Chica60^52.
ir čia kalnas eina stačiai žemyn.
TEMA
pajamų gaunama, pardavinėjant vis gerai žinomi, nepriklausomi <
Sąjūdžio
padalinių Chicagos
kraštai:
Norvegija,
Bolivija
ir
Visi sutikom, kad ta tvora mūsų
gausius savo pašto ženklus pa
“Pergalės” žurnalo 12 n-je iš
drąsuolį vis tiek, išgelbėjo, ir jis
saulio filatelistams. Nors šios Domininkonų Respublika, o Af- skyriaus pirmininkai: Korp! Vyspausdinta
rašytojo J. Grušo trijų
atsimušęs sustojo, bet kas (čiuo
valstybės yra visos mažesnės už rikoje —Burundi, Chad, Gui- tis’ senj. V. Štuopys, 1509 S. 5Ist
dalių
istorinė
drama “Barbora
nea,
Ivory
Coast,
Niger,
Rwan^Y,
e
‘
.
’
Cicero,
III.
60650.
Akadežėjas ar tvora) daugiau nukentė
Lietuvą, tačiau jos yra laisvos ir
Radvilaitė”.
(E.)
mikių
skaučių
draugovė,
t.
n.
D.
jo,
tai
taip
ir
nepavyko
nustaty

nepriklausomos. Ir jos dar yra sa, Senegalija ir Zambija.
ti. Taip pat neišaiškinta, kas iš
Manytumėm, kad valstybės, Baraitė, 3723 West 68th Str.,
tik dalelė visos eilės kitų mažes
jo būtų likę, jei vis didėjančiu
nių valstybių tarpe. Kitos vals kurios nėra dukart už Lietuvą Chicago, III., 60629. Filisterių
greičiu būtų nudardėjęs į kitą
dar gali
tybės su juaz-coiiiu
mažesniu už
ciz. į-nviuvų
Lietuvą oa,
sa- didesnės,
v------ --------- būti- visai- *pana- skautų sąjunga, fil. J. Totoraitis,
kalno pusę.
vo žmonių skaičiumi yra: Euro-! šios į Lietuvą savo svarba tarp- 5133 N. Canfield, Norridge, III.
• Chicagos tautinių šokių grupt
Atsitikimas rimtas, bet baigėsi GRANDIS, vadovaujama
I.
poje — Albanija, Airija, Islandi tautiniuose santykiuose. Tokios 60656.
laimingai. Dabar, kai pagalvoji Smieliauskienės, sausio mėn. 29
ja ir Malta; Afrikoje — Botswa- valstybės yra: Danija, Suomija,
L.T.S. Korp! Neo-Lithuania
ir prisimeni tą vaizdą, kaip jis d. 7:30 vai. vak. Jaunimo centre
na, Centro Afrikos Respublika, Šveicarija. Syrija. Yemenas, Hai
ten kabojo ant tvoros, slides per- rengia tradicinį savo vakarą. Pro
Congo, Dahomey, Ekvatorinė ti, Guatemala, Ecuadoras, o AfVyriausios valdybos pirminin
kišęs į kitą jos pusę, tai nors ir gramoje — Lietuviškų vestuvių
Guinėja, Gabon, Gambija, Libe-’ rikoje — Kamerūnas,
Magasi kas: fil. Jonas Valkiūnas, 6509 S.
jauti vyrukui užuojautą, bet nega fragmentas. Staliukus rezervuoti
rija, Libija, Mauritanija, Mauri- Republika, Mahvi, Mali ir Aukš- Talman, Chicago, III 60629.
pas p. E. Narutienę, tel. WA 5 tius, Sierra Leone, Somalijos Res- tesnioji Voltą,
| Chicagos skyriaus pirminin- Buvo gera ateitininkų žiemos kursuose išgerti kavos puoduką, atsi li sulaikyti ir juoko.
Beveik tuo pačiu metu ir ant 9436. Visuomenė ir ypač jauni
publika ir Togo; mažesnės už
Tad suskaičiavus visas minė- kas: fil. Alvydas Jonikas, 6346 pūsti, pasilsėti po paskaitos ir diskusijų. SAS Žiemos kursų berniukų
Lietuvą arabų valstybės — Bah- tas valstybes, matom, kad Lietu-1 S. Washtenaw, Chicago, Illinois, vadovas Algis Puteris (kairėje) ir paskaitininkas dr. R. Kriaučiūnas. to paties kalno kita, jau “paty mas yra kviečiami gausiai daly
Nuotr. J. Abromaičio rusi” slidinėtoja, nebuvo tiek lai- vauti.
įain, Jordanija, Kuvvaių Libanas, t va gali bendrauti beveik lygiom 160629.

PAGALIAU ATSIKRATYKIM MAŽUMO KOMPLEKSO

ŽIEMOS STOVYKLOS
PRISIMINIMAI

SUSIPAŽINKIME
SU VALDŽIOMIS

