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Valymų banga
okupuotos Lietuvos
kultūrininkuose
STOK. DOLMENAS

Svediją pasiekusiomis ir Mask-,20 metų. Režimo taikiniai nuo“Nemunas”,
vos disidentų patvirtintomis ži- sekliaii parinkti.
niomis, Lietuvos menininkai ir “nuodėmingojo” Kauno literatū
intelektualai pergyveno valymų rinis žurnalas, buvo ir anksčiau
bangą. Šiais valymais
režimas pakartotinai puolamas (pvz. už
nubaudė kultūrininkus už pra Kubiliaus straipsnį “Talento mįs
ėjusio gegužės mėn. įvykius Kau lės”). “Kultūros barai” stengėsi
ne ir davė griežtą perspėjimą atei išlaikyti lietuvišką veidą ir tu
čiai. Ar bus pasitenkinta ribotais rinį. O “Vaga”, pareigūnų aki
mis, leido per daug politiniai
valymais, parodys ateitis.
Kultūrininkus Lietuvoje ypač “neutralių”, nemeluotai lietuviš
sukrėtė režisieriaus Jono Jurašo kų knygų.
Apie tuos visus sukrėtimus ir
likimas. Sis jaunas, išradingas
teatro menininkas daugelio Lie pakeitimus viešai beveik neinfor
tuvoje laikomas pranašesniu ir muojama, nors apie juos kalba
už Miltinį. Savo
moderniais, visi kultūrininkai. Nusikaltimai
vaizduotės kupinais pastatymai^ prieš tautinę kultūrą, kaip ir kri
jis tapo žinomas ir už Lietuvos minaliniai veiksmai aplamai, pa
ribų, pernai buvo pakviestas sta togiausiai atliekami tyloje ir tamtyti Šekspyrą Maskvoje. Šiandien 'soje. Tepasitenkinama užuomi
jis Kauno teatre nebeegzistuoja, nomis, kurios įdedamos į patiki
jo paskutinysis pastatymas, Gru mų asmenų lūpas, štai, rūgs. 23
šo “Barbora Radvilaitė”, išleis d. “Lit. ir mene" skaitome klau
tas viešumon be režisieriaus.
simą: “Ar mūsų lietuviškas teat-i
Patikimomis žiniomis, “Radvi ras, Jūsų supratimu, pakankamai
Gyvenimas kasdien spaudž'a ’in Ariatu Benąja prasme, gali
būtinybėm's. Maistas pastogė, tapt; ir eurcpietis, jei miegos. laitė” ir buvo paskutinysis lašas, giliai atspindi tarybinių tautų Į
perpildęs Jurašo nusivylimų tau- žmonių charakterių, o ir pačių
va'kų auginimas, drabužis. Tas
*
:
rę. Mačiusieji Grušo
istorinės dramaturgijų įvairovę?” Į klau
pate kasdien. Tas pats prieš
Nereikia ieškoti priežasčių ar pjesės generalinę repeticiją šį pa
simą atsako Valstybinio akademi
Kalėdas ir po jų. Ir labiau iš kaltlni ikų praeityje nes gyve
buvęs nio dramos teatro aktorius Lai
prususiam atsiranda daugiau nimas atgal nepasisuka. Tačiau vasarį tvirtina, kad tai
reikalų, be kurių negalima iš žinome, kad patikimos Mteraū- ; gražiausias poetinio teatro spek- monas Noreika:
“Ne... dramaturgijos klausimas
siversti. Nemokančiam svaityt; ros svetimomis kalbomis apie i’ taklis pokarinėje Lietuvos sceno—
opi problema, šiuolaikinė mū
laikraštis nerūpi. Prasilavinęs mus beveik nebuvo. Brošiūrėlių,
BroŠJūrėhų, jį viešumon> -į ka; amaras ^5.
sų
dramaturgija... nepatenkina
prie dienraščio ir knygą pride-1 reklaminių lapelių, persaldmtų | do
ir Kultūros minis.
nei žiūrovų poreikių, nei aktorių
da. Afrikos tautų šeimos dž’au- knygučių daugumas nevertina. [erijos
jgCLnai, reikalaudami
giasi, vaikus matydamos pra T k paskutiniame d^mtmetyje ,
ljo pakeitimų. Juos ypač er_ reikalavimų. Gal būt, todėl tokie
džios mokykloje. Europietis su pasirodė keli ramti veikalai, j zino spektak|io pabaiga „5^. blankūs atrodo pastarųjų metų
teatriniai sezonai. Žinoma, akto
amerikiečiu nenori likti be uni rankas įn.ami ka p dėmesį at- non nusileidžiantis
Barboros
riams labai įdomu vaidinti klasi
versiteto.
kreipianti medžiaga. Tik Litua- į Ra(jvjįajtės paveikslas, kuriame
ką ar dalyvauti istoriniuose spek
Su joka tauta nesusirišusiam nūs gauna vietą b’bliotekose buvn galjma atpažinti
Aušros takliuose. Bet aktorius — pilie
Amerikoje lengva gyventi — Tik Encyclopedia Lituanica drą. Vartų
Kai pagaĮiau spek.
uždarbis yra vienintelis tikslas. šiai jaučiasi tarp kitų enciklo- tajk|js buvo leistas pristatyti žiū- tis, teatras — pilietis turi kalbėti
apie nūdienos problemas. Gyve
O mums reikia lituanistinių mo pedijų.
rovams, paveikslas buvo dingęs. name sudėtingu laiku, kai pa
kyklų. r-'pecifinės kultūros nepa
Nora Lituanus žurnalas iki Visas Jurašo sceninis
piešinys saulį drebina sprogimai, sociali
žinųjį užima TV — mes turime šiol f'nansiškai daug rūpesčių
buvo grubiai iškreiptas ir suža- nės kovos. Mes, menininkai, pri
chorus ir tautinių šokių ratelius nesukėlė, tačiau iš svetimtaučių į lotas,
Internacionalinių nusiteikimų as prenumeratų jis išsiversti nega-1 Nebetekęs kantrybės, Jurašas valome atsiliepti į epochos reika
muo pasitenkina angliška spau Ii (juk beveik nė v’enas ameri parašė protesto laišką Kultūros lavimus. Antra vertus, man regis,
da, lietuvis išeivis pasik’.ys be kiečių mokslinis žurna’.as be spe ministerijai ir rinktiniams parei jog mes mažai težinome broliškų
savų įaiaraščių ir radijo pro cialios paramos neišsilaiko). Jis gūnams. Jis pareiškė nebegalįs respublikų dramaturgiją.”
gramų.
Iš kokio dangaus bus Noreika
rėmėsi mūsų visuomene — iš lankstytis cenzoriams, daryti be
Tauta be vardo ir bent kuk jos ateinanč'ais užsakymais ir galinius kompromisus, statyti pri beiškritęs? Juk žymieji Lietuvos
laus įnašo žmonių bendruome aukomis, nors kukliomis, bet mityvius propagandinius veika kritikai sutartinai iškėlė “pasta
rųjų metų teatrinius sezonus”
nėj dūsta. Todėl jokia išeivija gyvybę palaikančiomis.
lus, kad retkarčiais jam
būtų
kaip ypač įdomius. Kai kurie tvir
ilgai neišsilaiko be literatūros,
leista inscenizuoti jo mėgiamą
Greitu laiku prasidės Litua
tino, kad drama tapęs įdomiau
be kompozitoriaus, be dailinin
dramą, o ir toji vėliau būtų su
ko, be solisto, be moks'ininko nus prenumeratorių vajus. Gal žalojama. Pareigūnų atsakymas sias žanras lietuvių literatūroje.
ar mąstytojo. Apsitvėrusiam, ne daug kag iš mūsų visuomenės buvo trumpas ir aiškus. Jurašas Naujieji lietuvių dramos veikalai
duris užsirakinusiam, langus už šiuo žurnalu domisi (nereikia tapo išmestas iš Kauno Dramos buvo gausiai verčiami į kitas kal
sidengusiam varge nepadės net laukti, kad kiekvieną viliotų teatro režisieriaus kėdės, jo var bas. Lietuvos žiūrovų nuomonę
labdarbigiausias kaimynas, nes specifinės temos), tačiau jo das išbrauktas. Šiuo metu jis pel vaizdžiausiai išreiškė ilgos eilės
reikšmę supranta, beveik kiek nomi duoną kaip juodadarbis.
prie “Mindaugo”, “Grasos na Vaizdai iš vakaro su rašytoju Antanu Vaičiulaičiu Chicagoje. Viršuje: Antanas Vaičiulaitis skaito savo
tas vargas nebus žinomas.
vienas gali surasti bendradarbį
mų”, ar panašių spektaklių. Iš kūrybą. Viduryje: Momentas, iš inscenizuotos Antano Vaičiulaičio legendos “įžvejų duktė Banguolė”; deši
Be kelių mokslinių veikalų,
Kauno teatro vyriausiojo re 'kur tad Noreikos balsas? Kaip nėje — Laima Rastenytė (Banguolė), kairėje — Jonas Kelečius (Sigurdas); inscenizavimo režisūra Das
fabrike, gal įstaigoje, kuris per
paskutiniam dešimtmetyje pasi
vers, gal net paskaitys. Tačiau žisieriaus pareigas laikinai eina senose gramafono plokštelėse, tai riaus Lapinsko, scenovaizdis Joafb Kelečiaus. Apačioje: Prof. dr. Rimvydas Šilbajoris skaito paskaitą apie
rodžiusių anglų kalba, apie mus
svarbiausia mūsų prenumerata teatro direktorius. Antruoju reži “His Master’s Voice.” Dar savo Antano Vaičiulaičio kūrybą. Vakaras su rašytoju įvyko lapkričio 18 d. Jaunimo centre. Jį surengė ateiti
ninkų meno draugija “Šatrija”. (Platesnis aprašymas buvo lapkričio 21-mos dieninėje “Draugo” laidoje.
daug kalbėjo Lituanus žurna
ir auka gal tūkstantį žurnalo sieriumi paskirtas Karklelis, savo studijų metais Lunačarskio Teat
(Lietuvių foto archyvas)
las. Kaimynai iš jo šiek tiek
nemokšiškumu
pasižymėjęs
Šiau

egzempliorių nuveda ten, kur
rinio meno institute Maskvoje
sužinojo. O šiuo metu, džiaugda jis reikalingas, suprantama^ ir lių teatre. Šiauliečiams vadovauti
Noreika buvo “komjaunimo ins
miesi ir rūpindamiesi, žiūrime panaudojamas.
paskirta Nataša Ogaj, pusiau tituto narys” atsakingas už “kultį Encyclopedia Lituanica, lauk
korėjietė, skubomis
masinį” uaioų.
darbą. Vėliau
jis jau “ua-ta-. vų ir “Literaturnaja gazieta” ve bą, jos reiškia teatro pajungimą ra, oficialioji spauda mirga
• i n pramokusi 444004444
vcuaujiojau
Dabartinė padėtis lietuvių en . v
dami jos likusių keturių tomų.
laužytos lietuvių kalbos Jos re-1 rybinio” nebe «siaurai lietuviš. damųjų standartinėmis frazėmis: didžiarusiškojo komunizmo ir šo straipsniais apie “lygiateisės dau
ciklopedijos anglų kalba iššau pertuare
rvArtimro rlnminnnio
KvrJicIzu
....
.
.
.
dominuoja “
“broliškų
Encyclopedia Lituanica, ir Li
ko” aktoriaus pavyzdys, gal nebe “teatras-pilietis”, “pasaulį drebi vinizmo propagandai, teatrų re giatautės sovietinių nacijų šei
kia veiduose raudonumą, žino respublikų” pjesės.
tuanus yra būtinybės mūsų išei
reikalo pagarsėjęs savo vaidme na socialinės kovos”, “meninin pertuaruose lietuvių ir vakariečių mos” penkiasdešimtmetį, gieda
ma, susidrovėjimo raudonumą.
vijai, jau pradedančiai' atprasti
Režimo
kumštį
pajuto
ir
spau

niu
filme... “Apysaka apie čekis kai privalo atsiliepti į epochos dramų pakeitimą sovietinėmis, mos “padėkos kupinos” rapsodi
Suskaičiuokime pensininkus, ku
nuo viduramžių gyvenimo sti
jos apie “pamaskvio vakarus”.
rie ją prenumeruoja. Suskaičiuo da. “Kultūros barai” ir “Ne tų”. Ir dabar jis pareigingai ati reikalavimus”, “pažinkime broliš ypač rusiškomis.
liaus. Be to, ateina naujos tau kime šiaip gyvenime vargstan- munas” gavo naujus redaktorius. duoda savo balsą savo tėvynės kų respublikų dramaturgiją” ir
Kiek skaudžios ironijos pasta Padėtis verta didelio satyriko
tos, ateina sparčiai. Mus, jei ne
Pakeistas “Vagos” leidyklos di kultūros darkymui pateisinti. Ne t.t. Išvertus šias frazes iš sovieti ruosiuose įvykiuose! Kai po tylos plunksnos .reikalaujant visų lie(Nukelta j 2 psL)
spėsime progresuoti, nužers ša-1
rektorius, savo pareigose išbuvęs savo žodžiais, bet partijom direkty- niai - pareigūninėę į lietuvių kal skraiste žalojama lietuvių kultū-tuvių skardaus protesto.
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Apie apreiškimo pilnybę Kristuje
1
Norėdamas suprasti, kiek da
bar taip madinė sekuliarizacija
yra teisinga, “Didžiųjų dabarties
klausimų” autorius turėjo išsi
aiškinti, kokia prasme pasaulio
regimybė arba kosmologinė jo
plotmė yra ir gali būti Viešpa
ties apsireiškimo erdvė. Į tai jis
atsakė šitaip: “Kosmologinė pa
saulio sąranga pati savaime nie
kad nėra rodžiusi j Dievą, vadi
nasi, buvusi jo ženklas. Ji yra bu
vusi jo ženklas tįk tada ir tik
tiek, kada ir kiek Viešpats ją tie
siog tokiu ženklu buvo pasirin
kęs” (p. 96—97). Šitokio tiesio
ginio pasirinkimo pavyzdį auto
rius, kaip ir kard. J. Daniėlou ar
vokiečių dogmatikas H.
Fries
(plg. Mysterium salutis I, 190),
regi Nojaus sandoroje su Dievu,
kuris žmogui kalbėjo per gamti
nius reiškinius: tvaną, vėją, vai
vorykštę (plg. Pr. 9,11-—17). —
Kaip reikia betgi sąvoką ‘tiesio
ginis pasirinkimas’ suprasti? Savo
knygoje autorius plačiau apie tai
nekalbėjo. Todėl dabar jis norė
tų šių spragą papildyti bei pa
čią sąvoką paaiškinti.
Didesnių ar mažesnių potvy
nių žmonija savo istorijoje yra
pergyvenusi ne vieną. Daugelyje
kraštų jie yra gana dažnas įvy
kis. Tačiau tik Pradžios knygoje
aprašomas tvanas yra laikomas
Dievo bausmės išraiška. Visi kiti
potvyniai vyko savaime pagal
gamtinius dėsnius. Ir Nojaus tva
ne šie dėsniai galiojo visu save
svarumu. Tačiau šį tvaną Dievas
pasirinko kaip savo
rūstybės
ženklą dėl žmonių
sugedime
(plg. Pr 6, 5—7). Todėl jis išsikiria iš kitų ne tuo, kad jis bū
tų buvęs kažkoks antgamtinis sa
vo eiga, bet tuo, kad jis tapo Die
vo apsireiškimu žmogui; Dievo
kaip Teisėjo ir Baudėjo. Sis tva
nas ne tik paprastai buvo, kaip
visi pirmesnieji ar paskesnieji, bet
jau ir reiškė: jis buvo ne tik bū
tis, bet ir prasmuo arba reikšmuo. Todėl jis ir nurodė į Dievą
kaip jo išskiriamasis ženklas. —
Tas pat reikia pasakyti ir apie
vaivorykštę. Vaivorykščių žmo
nija yra mačiusi ir prieš Nojų.
Jos visos buvo ne kas kita, kaip
saulės spindulių lūžimas lietaus
lašuose. Ir Nojaus vaivorykštė
buvo tos pačios prigimties. Ta
čiau ji išsiskyrė iš visų kitų tuo,
kad ją Viešpats pasirinko “san
doros ženklu” (Pr. 9,12), kaip tai
aiškiai teigia Šventraštis.
Būdingiausia čia betgi yra tai,
kad Dievas, pasirinkdamas vai
vorykštę ženklu savo sandoros su
Nojumi bei jo palikuonimis, at
sisakė tvano kaip savo rūstybės
bei bausmės ženklo: “Niekados
daugiau vanduo nevirs tvanu,
nešančių pražūtį kiekvienam gy
vūnui” (Pr. 9,15). Tai anaiptol
nereiškia, kad po Nojaus potvy
nių daugiau nebebus ir kad jie
žmonių bei gyvių nepaskandins.
Potvynis kaip savaimingas gam
tos reiškinys bus tol, kol bus
gamtinis pasaulis. Tačiau jis ne
bebus daugiau Viešpaties baus
mės ženklas. Joks potvynis dau
giau neberodys į Dievą Teisėją
bei Baudėją. Joks potvynis dau
giau nebebus Dievo apsireiškimo
erdvė. Vaivorykštės ženkliškumo
Viešpats, jei tikėsime Senajam
Testamentui, niekad nėra
at
šaukęs; ji ir šiandien ne tik yra,
bet ir reiškia, būtent: ji yra ženk
las Viešpaties pažado
niekad
daugiau nesireikšti per tvaną.
Šia prasme autorius savo knygo
je užtat ir teigia, kad gamtos
reiškiniai tik tada yra
Dievo
ženklai, kai juos Viešpats savo
ženklais padaro. Jei Dievas tą ar
kitą gamtos reiškinį (ar jų eilę,
kaip tvano atveju) savo apsireiš
kimo ženklu nebelaiko, jis tokiu
ženklu ir nėra: jis yra tada tik
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paprastas gamtos dalykas, kuris, na ir putpelės, kuriomis izraeli
tiesa, yra, bet kuris nieko ne tai mito dykumose (plg. Iš 16,
13—14): manna ir putpelės at
reiškia.
Nūn, mano kritikam, pirmoje sirasdavo, izraelitam ir nesant to
eilėj A. Rubikui, Nojaus bei tva se apylinkėse ir vėliau jas pali
no su vaivorykšte pavyzdys ne kus. Bet tai buvo irgi tik papras
patiko todėl, kad esą Pradžios ti gamtos reiškiniai, neturį jokio
knygos pasakojimas apie Nojų prasmens Dievo atžvilgiu ir todėl
bei tvaną yra ne tikro įvykio ap į jį nenurodą. Jie virto Dievo ap
kai
rašymas, o tik literarinis žanras vaizdos ženklais tik tada,
arba sakmė. Tada, žinoma, ir 'Viešpats pats juos tokius padarė.
Dievo pasirinkimas gamtos reiš
kinių savo ženklais ar šių ženk
lų atsisakymas irgi virsta
tik
sakme: nesant Nojui tikram as
meniui ir nesant tvanui tikram
įvykiui, tvano pasirinkimas Die
vo bausmės, o vaivorykštės —
Dievo sandoros ženklais netenka
realaus pagrindo. Užtat
savai
minčiai patvirtinti autorius no
rėtų dabar pridurti dar porą nau
jų pavyzdžių iš Išėjimo knygos,
kurios istoriškumą, jei neklystu,
pripažįsta ir A. Rubikas, nelai
kydamas jo literariniu žanru ar
ba sakme; pavyzdžių, kurie yra
lygiai tokios pat prasmės, kaip
tvanas ir vaivorykštė. Jie visi yra
gamtos reiškiniai savyje, tačiau
visi virsta Dievo
apsireiškimo
erdve todėl, kad jis juos pasirenka
būti jo Valios ženklais.
Gavę po didelių vargų fara
ono sutikimą palikti Egiptą, izra
elitai keliavo ne tiesiausiu keliu,
bet ėjo užuolanka “į dykumas
prie Nendrių Jūros” (Iš 13,18).
Šios kelionės metu Dievas buvo
su sava tauta ir rodė jai kelią,
kad nepaklystų. Kokiu tačiau bū
du? Išėjimo knyga sako: “Vieš
pats gi žygiavo jų priekyje die
ną debesų stulpe, o naktį ugnies
stulpe, taip kad jie galėjo keliau
ti ir dieną ir naktį” (Iš 13, 21).
Mat, reikėjo skubėti, nes farao
nas nutarė izraelitus susigrąžinti
ir jų vytųsi pasiuntė “šešetą šim
tų rinktinių vežimų su
karei
viais” (Iš 14,7). Nėra abejonės,
kad debesų, panašių į stulpą, ir
įvairių šviesulių, pasirodančių
padangėse nakties metu, izraeli
tai buvo pakankamai matę ir
Egipte, ir vėliau, keturiasdešimt
metų klajodami dykumose. Ta
čiau nė vienas iš šių gamtos reiš
kinių nebuvo Dievo ženklas; nė
per vieną iš jų Viešpats neapsi
reiškė išrinktajai tautai, išskyrus
šiuosius, kuriuos ji paregėjo “Etame dykumų pakraštyje” (Iš 13,
20) . Ne kiekvienas tad debesies
stulpas dieną ir ne kiekvienas
šviesulys naktį jau tuo pačiu yra
norodymas į Dievą. Dievą rodo
ir jo gelbstimąją meilę skelbia
tik tas debesies stulpas ir tik tas
šviesulys, kuriuos pats Viešpats
pasirenka šios meilės ženklais.
Tas pat yra su Rytų vėju, nu
stūmusiu jūros vandenis ir pa
ruošusiu sausą kelią Izraelitam,
ir su priešingu vėju, kuris van
denis atgal grąžino ir jais užliejo
egiptiečius, nesuspėjusius pasiek
ti kranto (plg. Iš 14, 21—28).
Šitoks jūros bangavimas toje vie
toje yra trukęs amžiais. Tačiau
santykiui su Dievu jis yra buvęs
visiškai abejingas: jis Dievo ne
reiškė. Bet štai, izraelitų kelio
nės metų Viešpats šį bangavimą
pasirinko savos pagalbos perse
kiojamai tautai ženklu. Tada šis
įprastas gamtos reiškinys
taip
stipriai nurodė į Dievą, jog Mozė
Viešpaties apsireiškimui pęr jū
ros bangavimą sudėjo net ypa
tingą giesmę (plg. Iš 15). Tuo
betgi Dievo apsireiškimas
per
šį gamtos reiškinį ir baigėsi. Ry
tų vėjas ir toliau varinėjo van
denis, taip kad pasirodydavo
“smėlingas jūros dugnas” (Iš 14,
21) . Tačiau tai jau nebebuvo
Dievo ženklas, o tik įprastų gam
tos dėsnių įgalintas reiškinys. —
Tos pačios prasmės Viešpaties
apsireiškimo atžvilgiu turi man-

arba balso keliu. Jie tiesia lygiagretę tarp Dievo apsireiškimo
gamtoje, Izraelio istorijoje
ir
Kristuje, arba laikydami gamtą ir
Kristų dviem apreiškimo seseri
mis (A. Baltinis), vadin'asi, ly
giateisėm plotmėm; arba dviem
keliais (A. Rubikas), vadinasi,
galimais žmogui eiti Dievo tie
sos linkui; arba tobulumo laips
niais (P. Celiešius, plg. broš.p.
5—-6). Jie visi norėtų, kad šie
du būdai, keliai, laipsniai būtų
pripažįstami kaip egzistuoją ša

(Atkelta iš 1 psl.)

čius, kurie ją garma. Susidarys
glėbys. O viso — tik apie tūks
tantis išsiunčiama. Kažkas čia
atsiliko, kažkas supasavo. Ir,
žinoma, reikalas labai nemalo
nus.
Girdėti balsų; Encyclopedia Lituanica — privatus leidėjo vers
las.
Taip. Ją ryžosi išvargti vienas
asmuo. Vienas asmuo išvargo
Lietuvių Enciklopediją. Jo kapi
talo neskaičiavus, visiems yra
žinoma, kad leidėjas prarado
sveikatą, bet jo pavardės turtin
gųjų sąrašuose dar nėra. Pa
galiau ar tai sumažino encik
lopedijų vertę? Ar žmogus, to
kį įna'šą atidavęs, neturi teisės
į drabužį ir maistą? Pagaliau,
kas tai būtų atlikęs?
/
Susidrovėjimo
raudonumas
veiduose lėtai mažėja, nes, ga
na stipriai raginant, per vasarą
ir per pusę rudens prenumera
torių skaičius vos auga. Dar be
veik tūkstančio reikia, kad pa
grindai neįlūžtų.
*

čius (yra ir po keliolika), kuk
lesnių pajamų šeimos atidavė
šimtais.
Atėjo ir dešimtimis.
Bet LF didėjo. Pasiaukoję žmo
nės dirbo, vargo, net savo var
du rizikuodami. Kai pagalvoja
me apie tuos 150,000 dol., jau
čiamės saugiai.
Bet kas su paskutiniuoju LF
pagrindinio kapitalo ketvirčiu?
Kur jis uždelsė?
Šis darbas nebaigtas,
nuo
tikslo kelis žingsnius sustoti y-

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ
CHIRURGIJA

Tel. — 695-0533

Tuo tarpu autoriaus knygos
kritikai sutardami norėtų Dievo
apsireiškimą regėti visoje gamto
je arba visoje kosmologinėje pa
saulio plotmėje. Sakysime,
A.
Baltinis rašo. “Dievas yra Ap
reiškimo Tėvas, jis yra ir gamtos
Tėvas. Apreiškimas ir gamta yra
du Dievo apsireiškimo būdai”
(“Draugas” 1972.3.11, d. II, p.
3). Tą patį savo klausimais nori
Išreikšti ir P. Celiešius: “Kodėl
gi pasaulis po Kristaus atėjimo
nustojo byloti apie Dievą?... Jei
gu iš pasaulio sąrangos galėjo
skaityti Dievo ženklus gamtos re
ligijos atstovai ir Senojo Testa
mento psalmistas, tai kodėl da
bar kosmologinė pasaulio sąran
ga tapo nebylia knyga?” (cit.
broš. p. 5). Tos pačios prasmės
turi ir A. Rubiko teiginys: “Die
vo tiesa arba jo balsas mus pa
siekia dvejetu kelių: per žmo
gaus prigimtį, per pasaulio są
rangą kaip apsireiškimas Dievo
Kūrėjo ir per Jėzaus
Kristaus
Evangeliją kaip Dievo Atbaigė
jo” (“Draugas” 1972.7.22, d. II,
p. 4). Trumpai tariant, kritikai
laiko gamtą Dievo apsireiškimo
būdu, Dievo ženklu ir jo tiesos

AKUŠERIJA

LR MOTERŲ

LIGOS

6132 S. Kedzie Avė,

Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 388-2233

Ofiso HE 4-1818

Rez. PR 6-9801

DR. PETER T. BRAZIS

DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71st Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. pirm. ketv. 1 iki 7 popiet,
antr., penkt., 1-5, treč. ir šešt. tik
susitarus.

Dr. Ant.

Rudoko

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

2454 VVest 71st Street

(71st ir Campbell Avė. kampas)
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt.
nuo 3 vai. popiet iki 7 vai. vak.
Ketvirtad. ir šeštad. nuo 9 v. ryto
kabinetą perCmg
iki 11 vai. ryto — tik susitarus.

Su šiais metais Lietuvių Fon DR. EDMUND E. CIARA
DiR. FRANK PLEŠKĄS
OPTOMETRISTAS
das mūsų švietimo ir kultūri
OPTOMETRISTAS
2709
VVest
51st
Street
niams reikalams bus atidavęs
Kalba lietuviškai
Tel. GR 0-2400
150,000 dol. Rodos, dar ne taip
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir 2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149
seniai pirmą kartą pasigirdo ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir
“contact lenses”
kalba apie milijoną. Fondas pa tad. 10------ 4, šeštad. 10—3 vai.
judėjo, sparčiai yrėsi, pasiekė Ofs. tel. 735-4477 Rez. PR 8-6960 Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.
tris ketvirtadalius savo tikslo.
DR. A. PUSTELNIKAS
DR. E. DECKYS
Daug aukojo po kelis tūkstanGYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vytautas Kasiulis
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DR, NINA KRAUCEL
KRIAUČELIŪN AITE

FOX VALLEY MEDICAL CENTER
Tel. WA 5-2670, neatsiliepus skam
860 Sununit Street
binti 471-0225. Valandos pagal su
Routo 58 — Elgin Illinois
sitarimą.

GYDYTOJA IR CHIRURGE

— Tai reikia pasakyti ir apie Si
najaus kalno žaibus bei griaus
mus, iš kurių Viešpats kalbėjo
apie kalną sustojusiai
tautai
(plg. Iš 19, 16). Žaibas
bei
griausmas savyje yra oro elektros
išsikrovimas: jis toks yra buvęs
prieš Mozę, jis toks yra ir dabar.
Bet kai Viešpats jį pasirinko sa
vo galybės ženklu ir per jį pra
bilo izraelitam, duodamas savo
įsakymus, jis virto Viešpaties ap
sireiškimo erdve. Viešpačiui nu
tilus, žaibas ir griausmas vėl ne
teko savo ženkliškumo ir pasili
ko kaip paprasta būtis, o ne
rėikšmuo.

ra absurdiška. Iš LF pajamų
gimsta mūsų vaikams lituanisti
niai vadovėliai, paruoštas ne
vienas veikalas, rinkta medžia
ga Lietuvos istorijai, paremtas
Jaunimo kongresas, išleisti keli
darbai, išgelbėtas ne vienas smul
kęsais reikalas, išlaikyti lietuvių
kalbos kursai keliuose universi
tetuose. O tas paskutinis ket
virtis užkliuvo ir gana!
Šiandien mums valgio, dra
bužio ir pastoges jau neužtenka.
Tarp daugelio kitų reikalų LF,
Lituanus, EL taip pat yra pir
maeilės būtinybės. Gyvenimas
skuba, o mes, europiečių tauta,
į atsilikusių sąrašą negrįšime.
Vytautas Volertas

lia vienas kito ir dabar.
Savo knygoje autorius teigia,
kad Viešpaties apsireiškimas per
gamtos reiškinius buvo pirmatakas jo apsireiškimo per Izraelio
istoriją (plg. p. 75), o jo apsi
reiškimas per Izraelio istoriją bu
vo pimatakas jo apsireiškimo per
Kristų (plg. p. 79—80). Tačiau
pirmatakas pačiu savo pašaukimu
yra skirtas mažėti, kad' jo nuro
dytasis bei skelbtasis augtų. Pirmatako tragedija, pasak kard. J.
Daniėlou, kaip tik ir slypi atsi
sakyme mažėti bei galop išnykti:
Pirmatakas, kuris pasilieka šalia
savo skelbtojo, nenorėdamas už
leisti šiam vietos, “priešinasi is
torijai, mėgina sulaikyti Dievo
planą, kuriam pats atstovauja, ir
todėl virsta nebe pirmataku, o
priešininku” (J. Daniėlou, Essai
sur le mystėre de l’histoire, p.
25). Todėl savo knygoje autorius
ir pastebėjo, kas gi būtų atsitikę,
jei šv. Jonas Krikštytojas, užuot
ėjęs mažyn, būtų įsteigęs savą mo
kyklą ir pasilikęs šalia Kristaus
skelbiamos Evangelijos.
Argi
knygos kritikai laikytų tokią žy
diškąją sektą plotme, kurioje
Dievas reiškiasi, nors pajts Die
vas jos kūrėją Joną ir pašaukė
tiesti kelio Kristui? Kodėl tad kri
tikai mėgina pateisinti stabmel
diškųjų religijų pasilikimą ir jų
pastangas gamtos
reiškiniuose
vis dar girdėti Dievo balsą (A.
Rubikas)? Kodėl P.
Celiešius
teigia, esą Dievas “ir dabar kal
ba Izraelio vaikam per Senąjį
Testamentą” (broš. p. 6)? Argi
šv. Povilo kalba Atėnų areopage
nebuvo nurodymas, kad
stab
meldiškoji religija yra jau pra
lenkta? Tiesa, šv. Povilas pripa
žino atėniečiams, kad jie esą net
per daug pamaldūs, nes pasista
tę aukurą ir ‘Nežinomam Die
vui’ (Apd. 17,22): jis pagyrė jų
subjektyvų religingumą. Tačiau

tas pats Povilas “buvo sujaudin
tas iki sielos gelmių, matydamas
stabmeldystei pasidavusį miestą”
(Apd. 17,16): jis norėjo pergalėti
objektyviai klaidingą religiją. O
kas gi yra visas laiškas žydam, jei
ne pastanga įtikinti Izraelį neat
mesti “tokio didelio išganymo”
(Žyd. 2, 3), o laikytis “tų daly
kų” (2,1), kurie Kristaus buvo
paskelbti, nes kitaip žydai bus
“nunešti šalin” (2,1)? Kaip tad
galima teigti objektyviai teisėtą
tiek stabmeldybės, tiek izraelio
pasilikimą išganymo istorijoje,
tarsi ši istorija nebūtų pasiekusi
naujo tarpsnio ir nebūtų dabar
vykdoma Bažnyčioje? Be abejo,
ekumeninės nuotaikos metu gali
ma ir reikia kalbėtis tiek su stab
meldžiais, tiek su žydais; galima
pripažinti jų turimą tiesą
bei
šventumą, kaip
pripažįstama
pigmėjų medžiojamojo lanko bei
strėlės galią. Tačiau šis pokal
bis negali pridengti išganymo
istorijos dėsnio, kad pirmataks es
ti pralenkiamas ir kad Viešpaties
Apreiškimas esti perkeliamas iš
gamtos į Izraelį, iš Izraelio
į
Kristų ir jo įsteigtą Bažnyčią. Kas
šio dėsnio nevykdo, tas objek
tyviai eina klaidingu keliu, nors
subjektyviai už tai ir nebūtų at
sakingas.

Štai, šį subjektyvų žmogaus
(stabmeldžio ar žydo) religingu
mą kritikai ir sujaukė su objekty-

(Nukelta J 4 pusi.)
REZLD. TEL. 239-4683
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Tauta mūsų laisves kovose
Lietuvos kariuomenes šventei — lapkričio 23-čiai

Kalniškės ’rūe’s

Kariuomenės minėjimo pirma
DR. JONAS ŽMUIDZINAS
. lauką. Ir ten nelauktai iš apkasų
sis tikslas, sakyčiau, glūdi tame, Lietuvos gen. konsulas Toronte, pakilo pilkasis prancūzas kareivis
kad tautiškai' gyvas lietuvis stab
”
' •
ir, priėjęs prie Clemeneeau, įteikė
Kanadoj
teltų valandėlę savo kasdieniška
jam, šiam atsakingiausiam už ka
me kelyje ir įsijungtų į dvasinę
ro vedimą prancūzui, Verdeno
didybę tų, kurie atidavė savo
kautynių žemėje priskintų lauki-,
brangiausią žemiškąjį turtą — savo patriotinės didybės bei pa nių gėlių puokštę. Nubėgo ne-j
gyvybę, kad lietuvių tauta būtų siaukojimo pavyzdžiu ir mus pra- mažai laiko ir 1929 metais, migyva ir nepriklausoma.
• turtina savo dvasiniu palikimu, rus Clemeneeau, buvo, atsimenu
Anot šių dienų sociologų, tauta j taip mum reikalingu kelyje į Lie- gerai, paskelbtas spaudoje įspū-|
labiau susideda iš mirusiųjų, ne tuvos nepriklausomybės atstaty- dingas jo testamentas, kuriame!
gu iš gyvųjų. Nors keista, bet mą.
I buvo įrašytas ir šis Clemeneeau1
tikrą, jog yra daug mirusiųjų, ku
j prašymas. Palaidokite mane be
*
rie savo idealais, mintimis, šū
iškdmių mano gimtame kaime iri
kiais, savo darbais ir nuopelnais
Už tėvynę žuvusio kario pager įdėkit į grabą šalia manęs sudžiū
mus veikia lab'au nei dabar gy bimo kultas yra labai senas. Ne vusių gėlių stagarėliu puokštę,
venantieji. Jau prieš'arti 14 šimt siekdami senovės rūkų, prisimin kurią aš per- karą, lankydamas
mečių Sokratas, prieš išgerdamas kime tiktai, kad po Pirmojo pa frontą, gavau iš mūsų kareivio.
jam lieptą nuodų taurę, nuliu* saulinio karo Paryžiuje jam pa
Tai nepalyginamo didingumo
dusiems savo draugams pasakė: garba išreiškiama ties Are de pagarbos pareiškimas kareiviui,
“Nenusiminkite ir sakykite, kad Triumphe amžinąja ugnimi, o 1 gynus'am savo tėvynę ir išreišjūs laidojate tik mano kūną”. O Amerikoje — kasmetinėmis iškil 'kušiam žūtbūtinėmis savo gyprancūzų filosofas Augustas Com- mėmis Arlington National Ce- venimo akimirkomis
moralinę
te’as dar stipriau išreiškė šį dva metery, kurį didingą marmuro parama vyriausiam Prancūzijos i
I
sinį bendradarbiavimą tarp miru paminklą įkirsti žodžiai: “Čia gu gynėjui.
siųjų ir gyvųjų, sakydamas, kad li garbingas Amerikos karys, ži
Dabar žvilgtelkim į savo pa-!
“Les Morts gouvement les Vi- nomas tik Dievui".
dangę, į mūsų nepriklausomybės I
vants” — “Mirusieji valdo gy
Kalbant apie kario pagerbimą,1 saulėtekio dienas, kuriomis pirvuosius”.
prisimintinas vienas nepaprastas mą sykį buvo s'mboliškai pagerb
Šias mintis atskleidžiant tik mostas. Pirmo pasaulinio karo tas lietuvis karys.
dėl to, kad geriau išryškintume metu, kai ties Verdenu jau mili
Tai 1919 metų atmintinas įvyšito minėjimo esmę bei pajustu jonas jaunų vyrų gulėjo karstuo kis, kada Lietuvių numizmatikos
me šventą savo prievolę paben se, Prancūzijos ministeris pirmi ir istorijos draugija Amerikoje 1947 metais Lietuvoje pogrindžio išleisto rinkinio “Dzūkijos partizanų
drauti su už Lietuvą mirusiais, ku ninkas
Georgės Clemeneeau, išleido Lietuvos nepriklausomy
rie iš kapų galingai prabyla į mus Tigru vadinamas, lankė kovų bei atminti pirmą visoj istorijoj
politinį medalį su įrašu lietuvių
kalba. Viena medalio puošmena,
skirta žuvusiam kariui, vaizduoja
giles ir medalio sumanytojai jas
šitaip aiškina: nokstančios gi
Tekstai paimti iš 1947 m. Lietuvoje atspausdinto pogrindi
lės — tai mūsų tautos gyvybės
nio rinkinio “Dzūkijos partizanų dainos”.
branduoliai; iš jų išauga milžinai
ąžuolai. Nubyrėjusios gilės —
......
■
tai už tėvynę kritę mūsų broliai
Ir liepsnos liežuviai
MERKINĖS MŪŠIS
Padangę nudažė.
kariai, kurių nemirtingas pavyz
“Istrebonkų” lizdas
Penkioliktą gruodžio
dys įleis patriotizmo diegus į Lie
Viduj
miesto degė.
Ankstąjį
rytelį
tuvos jaunimo širdis ir užaugins
Būriai partizanų
naujų sargų mūsų tautai ginti.
Traukė į miestelį.
Nemune upeli,
Tai toks pirmutinis mūsų ka
Mūsų upių tėve,
rio tautinės dorybės įamžinimas
Pabudink sūnelius.
Per kalnus, per sniegų
- pagerbimas. Beje, šis žalvario
Kurie guli sniege.
Traukė jie Merkinėn
medalis buvo plačiai paskleistas
Už žudomus brolius,
Tu juos pavadinki,
Už laisvę tėvynės.
po žymiausius pasaulio muziejus,
Tyliai užliūliuoki,
o jo vienintelė 18 karatų aukso
Meiliai glamonėdams,
—
Valio!
—
suskambėjo,
kopija įteikta pirmajam Lietu
Jiems dainas dainuoki.
— Merkinė jau mūsų! —
vos prezidentui Antanui Smeto
Narsus Dzūkų Vadas
nai.
Jie kovoje krito,
Vanagas sušuko.
Kaip tikri didvyriai,
Winston Churchill yra pasa
Už Lietuvą brangią,
Ten Seirijų Siaubas
kęs, kad, praėjus pavojui, pa
Už
laisvę tėvynės.
Kovėsi prie tilto,
mirštamas Dievas, o pasibaigus
Bolševikams — rusams
karui — karys. Kiek ši sentenci
ŠERNUI IR
Stiprų smūgį kirto.
ja liečia karius, gal ji ir tinka
JURGINUI
kitiems, bet ne lietuviams, nes
Veidus apšviesdama,
Dėkui tau, žalia giruže,
mūsų Nepriklausomybės karui
Saulė vos tekėjo,
Nuo senovės mums brangi.
V 'k /
pasibaigus, lietuvis karys anaip
Putinas ir Siaubas
Tu, kaip mylima įtfotulė,
tol nebuvo pamirštas. Jis buvo
Krauju apsiliejo.
Mus globoji ir myli.
mūsų pagerbtas labai greit ir
A*
Sniegas raudonavo.
gražiau negu bet kuri šalis Eu
Tu mums patalą pakloji,
Kulkosvaidžiai ūžė.
Ošimu mus užmigdai,
ropoje tai yra padariusi saviš
Šautuvai tratėjo,
Tavo žemėj daugel ilsis
kiams.
Ir priešas palūžo.
Mūsų brolių amžinai.
Čia neįmanoma atkurti pilno
Jie iškovojo Lietuvai laisvę. Taip 1919 metais' atrodė mūsų kariai- to pagerbimo paveikslo. Tik pri
savanoriai. Kairėje (kryžiuku pažymėtas) Juozas Liola, žuvęs 1919 m. siminkime Karo muziejų — tą
mūsų romantikos, istorinių lobių
lapkričio 25 d. kovose su bermontininkais prie Radviliškio.
(Iš Broniaus Kviklio archyvo) ir laisvės kovų Ilijadą — jo sode Nežinomojo kareivio kapą, apso ta visuomenės dalis. Ne tiesa ir
dintą vijoklinėm rožėm nuo pre tai, kad kariai yra šaltaširdžiai,
zidento Washingtono kapo, pri neromantiški, prozaiški žmonės.
siminkim Amerikos lietuvių lais Kad jie tokie nėra, rodo tipinvės varpą su įrašu “O skambink giausiųjų pasaulyje karių senti
per amžius vaikams Lietuvos...” mentai. Šit, pavyzdžiui,
Alek
' prisiminkim gėlynus, kryžius ir sandras Makedonietis visuose sa
rūpintojėlius, varpų muziką, žu vo žygiuose niekad nepersiskirdavusių už Lietuvos' laisvę ir Neži vo su savo mokytojo Aristotelio
nomojo kareivio pagerbimo jau jam dovanota knyga, Homero
dinančias apeigas. Ir, pagaliau, Iliada, ir net miegodamas, šią
ar galim pamiršti Čiurlionio vizi gaivalingą poemą laikė po galva,
jomis į sielą smingančius ir kaip nepaisant to, jog jis pats buvo
vėlių suolelis raudančius karinius didesnis herojus už Homero su
trimitus bokšte ir jam atsišau galvotąjį karžygį Achilą. O Na
kiančius paminklo papėdėje.
poleonas, susitikęs Goethę, pats
Gen. Raštikis, itin dažnai da jam pasisakė, kad septynis kar
lyvavęs tose iškilmėse, šitaip jas tus yra skaitęs jo audringąjį ro
prisimena: “Visi be išimties ki maną “Wertherio kančios” ir su
tataučiai ir užsieniečiai taip pat juo nepersiskirdamas nukeliavęs
jaudinosi mūsų iškilmėmis. Visi iki Egipto piramidžių.
jie tvirtindavo, kad tokių gilių
Ogi lyrinę mūsų kario prigim
ir įspūdingų ceremonijų niekur tį, jo meilę lietuviškajam idea
kitur nematė, o kai kurie net at lui ir jo sutapimą su pasauliečiu
virai jų mums pavydėjo.
įrodo ir tai, kad andai, mirtino
valandomis,
Dabar žodis apie kario santykį pavojaus Lietuvai
mūsų poezijos, muzikos, dainos ir
su visuomene.
Kai kas pamiršta, kad kariuo kito meno ryškieji atstovai, kaip
Mūsų kariuomenės daliniai 1919 m. laukia rusų-bolševlkų puolimo prie Alukstos, Latvijoje.
maršo
.(Iš Broniaus' Kviklio archyvo) menė yra ne kas kita, o ginkluo antai, Geležinio Vilko
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Slinko sudi’inroa ^vėnitj’o dienos.
Saly vleapatuvo beširdė audra.
Ir keturlasdeŠfrjt^pnektlėirė mataitis slen*
Atskrido gegužis žali alsiai s Jau- /kant
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Kulk.) s v ai d iai trauke melodijas liūdnai.
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dainos” viršelis ir vienas puslapis originalaus dydžio nuotraukose.
(Iš Broniaus Kviklio archyvo)

Kada Lietuva pravirko
Gailiom ašarom, skausmais,
Brangus Vade, tu mums laisvę
Iškovoti išėjai.

Neišplėš nieks iš krūtinės
Laisvės meilės, nei drąsos.
UŽ pralietą brolių kraują
Vėl šimtai į kovą stos.

Suskambėjo liūdnas garsas
Dzūkijos plačiais miškais;
Žuvo šernas ir Jurginas
Su savo kovos draugais.

Suskambės dar kartą šūviai
Dzūkijos plačiuos laukuos.
Kils iš kapo jūsų dvasios,
Tėvų žemę vėl vaduos.

Tu kritai, teisus didvyri,
Ir ilsies jau amžinai.
Kaip aukotis už tėvynę.
Pavyzdį mums palikai.
Mūsų lūpos Šerno vardą
Visados karštai minės.
Jis mums uždegė krūtines
Karšta meile Lietuvos.

Mes nežinom, kur tu augai,
Kur gimtoji ta šalis,
Kur močiutė tavęs laukia
Ir nerimsta jos širdis.
Čia žaliuoja žalios rūtos,
Galvas lenkia jurginai,
Tik kodėl tu, Jurginėli,
Vos pražydęs nuvytai?

Vakaruose žemė dunda.
Kerštu niaukiasi dangus.
Jau šalelėj laisvė bunda —
Ei, lietuvi, darbo bus!
*
•
•

Alyvų šakos svyra
Ant vasaros pečių.
Ko liūdi, bernužėli,
Eidams keliu plačiu?
Vingiuojas, rangos kelias
— Lietuvi, kur eini?
Kur tik tu pasirodai,
Kacapai vejasi.

Pažadina iš miego
Beldimas j duris.
Kodėl tu nepabėgai
Pro šautuvų ugnis?

Tu, raiboji gegutėle,
Nekukuoki taip gailiai,
Bet nuskriski j Uratus,
Kur aukšti, šalti kapai.

Pro mišką bunda rytas.
Čyrena vyturiai.
Geltonas smėlis krinta
Duobėn giliai, giliai.

Tu paguoski jo motulę,
Kad neverktų jos širdis,
Nes jau savo sūnaitėlio
Ji daugiau nebematys.

Čia guolį tau paklojo,
Čia ošia pušynai.
Čionai kapuos sapnuoja
Lietuviai milžinai.

žodžių autorius K. Binkis, Stasys
Santvaras, Juozas Tysliava, Juo
zas Žlabys-Žengė, Kipras Pet
rauskas, Antanas Sodeika ir kiti
buvo kariai - savanoriai, tačiau
tebesireiškė drauge ir kaip meni
ninkai. Tai vis rodo, kaip gaiva
liškai yra suaugusi kariuomenė
su visuomene į nedalomą damų
vienetą. O ypač dabar, kai mes
visi juk esame tėvynės nelaimės
sumobilizuoti kareiviai, didelės
laisvės lengvatomis ginkluoti, tu
rim ypatingai branginti
tokią
vienybę, nes ji mum didžiai rei
kalinga totalinei
propagandai
prieš okupantą.

Išeivio vaidmenį svarstant,
tenka paminėti vienos išeivės len
kės labai reikšmingą patarnavi
mą kariniam tikslui. Tai vadina
mo Mamos stebuklo istorija. Kai
1914-ais metais vokiečių kariuo
menė artėjo prie Paryžiaus, jau
matydama Eifelio bokštą, o
prancūzams trūko
priemonių
perkelti iš Paryžiaus karių atsar
gas į mūšį prie Mamos upės, generolas Gallieni nelauktai sumo-

bilizavo visus sostinės taksi ir jais
nuvežė Paryžiaus įgulas
prie
Mamos. Vokiečių puolimas bu
vo sulaikytas. Moltkės vadovau
jama armija ėlmė trauktis. Pran
cūzai tai laiko Mamos stebuklu.
Tačiau tik 1960 metais Prancū
zų Akademijos narys, įžymus po
etas Jean Cocteau atidengė šio
stebuklo paslaptį. Jis sako: “Aš
galiu jum atskleisti Mamos ste
buklo kilmę, nes, pietaudamas
pas ponią Jose-Maria Šert, tapau
to liudininku. Generolas Gallieni per pietus sėdėjo jos dešinėje.
Ir jis pasisielojo rūpesčiu, kaip
jam nugabenti savus pėstininkus
į frontą. Ponia Šert, kuri savo
mintimis instinktyviai nukrypo į
šią problemą kaip kad vabzdys
į žiedą, jam tarė: “Que faites —
vous, mon general, de nos vieux
taximetres rouges? Ils se rouillent dans les garages!” (Ką Jūs
darot, Pone Generole, su mūsų
senais, raudonais taksi? Juk jie
garažuose rūdijai). Toliau Coc
teau paaiškina, kad ta ponia bu(Nukelta j 4 pusi.).
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Apie apreiškimo pilnybę Kristuje
(Atkelta iš 2 pusi.)
viu Dievo Apreiškimu, nors pa
čioje autoriaus knygoje skirtumas
daromas labai aiškus: klausda
mas “ar pasaulis yra Dievo apsi
reiškimo vieta”, autorius čia pat
• priduria, kad “šį klausimą kelia
me, išeidami anaiptol ne iš sub
jektyvaus pergyvenimo. Subjek
tyviai žmogus visais laikais yrą
Dievą pasaulyje radęs (p. 65)....
Dievas kalba į žmogų visados,
nes jis yra Meilė. Bet kaip tik to
dėl, kad Dievas yra Meilė, jis kal
ba į žmogų kiekvieną sykį taip,
kad šis jo kalbą suprastų — ne
kaip subjektyvią savo vidaus nuo
taiką, bet kaip objektyvų jam iš
viršaus duotą ženklą. Objektyvinis ženkliškumas yra kiekvieno
apsireiškimo būdas, tegu šis bū
das ir labai įvairuotų” (p. 68).
Šio tad skirtumo tarp subjekty
vios nuotaikos ir
objektyvaus
ženklo (reiškinio, žodžio,
įvy
kio) kritikai kaip tik nepastebė
jo. Todėl kai A, Rubikas kalba,
esą “pagonys turi savo širdyse
įrašytą įstatymą” (op. cit. p. 4),
jis turi galvoje subjektyvų nusi
teikimą, ne sykį vadinamą sąži
ne. Tai turėjo galvoje ir šv. Po
vilas, rašydamas romėnam, esą
stabmeldžiai patyrimu
elgiasi
taip, tarsi turėtų Mozės įstatymą,
“jų sąžinei liudijant ir jų min
tim viena kitą skundžiant ar gi
nant” (Rom 2, 15). Tačiau šv.
Povilas netrukus pastebi, kad jis
žmogaus prigimtyje regi ir “kitą
įstatymą”, pasipriešinantį “proto
įstatymui” ir todėl žmogų pada
rantį “belaisvį nuodėmės įstaty
mo” (Rom 7, 22—23). Žmogus
savo prigimtyje yra suskilęs arba,
moderniškai kalbant, dialektinis:
jo vidaus balsas ne sykį virsta sa
vo priešingybe ir tuo pačiu da
rosi dviprasmis. Tapatinti tad šį
jo vidaus balsą arba sąžinę be
niekur nieko su Dievo apsireiš
kimu reiškia išleisti iš akių šią
dialektiką ir tuo pačiu neregėti
arba bent nepaisyti
žmogaus
puolimo. Jeigu žmogus būtų pa
silikęs toks, koks jis išėjo iš kū
rybinio Viešpaties veiksmo (sta
tus gratiae), tuomet, be abejo,
jo sąžinės balsas būtų sutapęs su
Dievo balsu. Bet tuomet būtų
nereikėję nė objektyvaus Dievo
Apreiškimo. Tačiau puolusiame
žmoguje anasai prigimtasis įsta
tymas, įrašytas į jo širdį (plg.
Rom 2, 15), yra aptemęs, iškreip
tas, sužalotas. Jis anaiptol nėra
dingęs. Todėl žmogus yra įpa
reigotas juo vaduotis, net jeigu
jis eitų ir klaidinga linkme. Ta
čiau jis reikalingas didžios patai
sos objektyviu Viešpaties Apreiš1 kimu.
Ir štai, gamtinėse stabmeldžių
religijose šio vidaus balso iškrypos kaip tik ir objektyvavosi re
gimais pavidalais. A. Rubikas ne
nori sutikti su autoriaus teigimu,
kad “stabmeldiškoji kasdiena iš
tikro yra ne kas kita kaip netik
rų dievų garbinimas” (p. 17).
Tačiau kas gi yra šis stabmeldybės -apibūdinimas, jei ne šv. Po
vilo žodžių parafrazė: “Tarda
miesi esą išmintingi,
pasidarė
paiki. Jie pakeitė nemaraus Die
vo garbę maraus žmogaus, net
paukščių, keturkojų ir šliužų pa
veikslo panašumu” (rom 1, 22
■>-; —23). O toliau šv. Povilas ši
taip apibūdina
stabmeldiškąją
kasdieną: stabmeldžiai teršia sa
vo kūnus, garbina Dievą melu,
■ pasiduoda prigimčiai
priešin
giem geismam, “pilni visokios
neteisybės, piktenybės, paleistu
vystės, godulystės,
nedorumo;
pilni pavydo, žmogžudystės, bar
nių, vyliaus, nelabumo; slapti
apkalbinėtojai, garbės plėšikai,
Dievo nekenčiami, įžeidėjai, pui
kūs, pasipūtę, pikto išradėjai, be
pročiai, neištikimi, be meilės, nesandoringi, be gailestingumo”
(Rom 1,25—31). Todėl kai A.
Rubikas klausia autorių: “Bet jei
gu būtų autoriaus tiesa ( kad
. stabmeldiškoji kasdiena yra ne

šeštadienis, 1972 m. lapkričio mėn. 25 d.
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tikrų dievų garbinimas, Mc.), tai
kaip konsilijos (II Vat. Susirin
kimo, Mc.) tėvai galėtų sakyti,
kad ir nekrikščioniškose religijo
se yra teisingų ir šventų dalykų”
(op. cit. p. 4), tai šis klausimas
kaip tik ir parodo Rubiko nepastabumą: juk “konsilijoą tėvai”
irgi gerai žinojo cituotą šv. Povi
lo stabmeldžių apbūdinimą ir vis
dėlto galėjo skelbti, kad “Katali
kų Bažnyčia neatmeta nieko , kas
tose religijose yra teisinga
ir
šventa” (II Vat. Sus-mo doku
mentai II, 284). O galėjo tai
skelbti jie todėl, kad šv. Povilas
aiškiai teigia, kad stabmeldžiam
“Dievas apsireiškė” (Rom 1,19).
Ir kiek šis apsireiškimas yra iš
likęs nesužalotas, tiek gamtinėse
religijose esama to, “kas teisinga
ir šventa”. Konkrečiai betgi pa
sakyti, kas jose yra teisinga ir
šventa, galima, tik šias konkre
tybes palyginus su Apreiškimu
Kristuje ir su šio Apreiškimo objektyvacijomis Bažnyčioje.
Vienas pavyzdys. Aukų esama
visose religijose.
Subjektyvus
žmogaus nusiteikimas aukoti yra
Dievo viršenybės ir savęs kaip
kūrinio pripažinimas, vadinasi,
teisingas ir šventas dalykas pats
savyje. Bet štai, šis teisingas ir
šventas dalykas konkrečiai objektyvuojasi gyvų žmonių (gražių
mergaičių, vaikų, priešų) aukoji
mu dievam; jis objektyvuojasi
moters nekaltybės aukojimu sta
bų kunigam (šventyklų prostitu
cija). Argi tokias aukas gairina
vadinti teisingomis ir šventomis,
nors jų šaltinis bei pagrindas —
nusiteikimas aukoti dievybei —
pats savyje ir yra teisingas bei
šventas? Stabmeldžiai, kurie jas
aukoja, vykdo tai labai pamal
džiai, vedami sayo vidaus balso,
todėl, subjektyviai žiūrint, šios
aukos yra nuoširdžios ir todėl
Viešpačiui ‘malonios’, kaip ‘ma
lonios’ buvo ir Izraelio gyvulių
aukos, Krikščionybės taip
pat
paneigtos. Todėl autorius savo
knygoje ir teigia, kad subjekty
viai gamtinės religijos ir po Ab
raomo — “galėjo padaryti žmo
Angelas Sargas (skaldyto stiklo vitražais)
gų, kaip kadaise Nojų, teisinga Bronė Jameikienė
ir nebaustiną. Čia yra pagrindas
krikščioniškosios pažiūros, kad
kiekvienas žmogus, gyvenąs pa knygoje nubrėžta dieviškojo Ap kymų, juos ne sykį bausdamas
gal savo sąžinę, gali pasiekti iš reiškimo eiga, būtent: 1. gamti (pvz. Mirjamos raupsai už ap
ganymo” (p. 76—77). Šia pras niai reiškiniai, 2. Izraelio istori kalbą, Num 13,10; žemės atsivė
me II Vatikano Susirinkimas ir ja ir 3. Kristus (plg. p. 66—81). rimas ir Koracho sąmokslininkų
Rubikas, prarijimas, Num 16,32) arba pa
giria nekrikščioniškųjų religijų i Šioje eigoje, rašo A.
lūkestį atsakyti į
“slaptingas “matyti tam tikras laiko bėgyje reikšdamas, kad jis gyvena tarp
žmogiškosios būties mįsles” (II, siaurėjantis Dievo kalbėjimo lau jų (pvz. debesis sandoros pala
283), jų pastangas “įvairiais bū kas arba horizontas. To kalbėji pinėje, Iš 40,34; debesis Saliamo
dais atsakyti į žmonių širdies ne mo grafika būtų panaši į pira no pastatytoje šventykloje, 1 Kar
rimą” (II, 284), tačiau jis nie midę, prasidėjusią gamta, susiau 8, 10). Tačiau visi šie gamtiniai
kur nepriima nė iš tolo nekrikš rėjusią iki Izraelio tautos ir užsi reiškiniai kaip Viešpaties ženk
čioniškųjų religijų objektyvaus baigusią Jėzaus Kristaus akme lai jau buvo įjungti į Izraelio is
atsakymo ir objektyvių
būdų niu” (“Draugas” 1972.6.15, d.II, toriją. Jų gamtiškumas bei dės
anam širdies nerimui patenkinti, p. 1). Nuosekliai tad A. Rubikas ningumas neišnyko, bet jis buvo
nes šis atsakymas glūdi tiktai ir savą autoriaus knygos recen palenktas Izraelio istorijai kaip
Kristuje ir šie būdai gyvena tik ziją pavadino “Susiaurintas Die sudedamoji jos dalis. Dievas po
Abraomo nesireiškė per gamtos
vo apsireiškimas”.
tai Bažnyčioje.
dalykus šalia Izraelio istorijos.
Tačiau
ar
ši
Apreiškimo
eiga
Per maža tad yra sakyti, esą
Tačiau
tai nereiškia jokio siauiš
tikro
reiškia
jo
siaurėjimą?
Ar
“kitos religijos yra sumišusios su
klaidomis ir nuodėme”, kaip tai nėra kaip tik atvirkščiai? Tik pa- rėjimo, nes suistorinta gamta Iz
pati raelyje ir toliau pasiliko Dievo
norėtų Rubikas, ieškodamas skir svarstykirrie. Gamta yra
apsireiškimo plotmė, ką liudija
siauriausia
sritis,
nes
ji
gali
būti
tumo tarp stabmeldybės ir Krikš
visas
Senasis Testamentas. Kaip
viena
ir
iš
tikro
milijonus
metų
čionybės. Klaidų ir nuodėmės esa
ma ir Krikščionybėje pakanka yra buvusi viena. Jai būti nerei istorija įima gamtą, taip istori
mai. Skirtumas čia yra ne morali kalinga nei istorija, nei asmuo. nis Viešpaties apsireiškimas įima
nis, vadinasi, subjektyvus, bet Tuo tarpu istorija be gamtos yra ir jo gamtinių reiškinių pasirin
dogminis, vadinasi, objektyvus, negalima. Istorija vyksta gamtos kimą savais ženklais, nenustoda
būtent: stabmeldybė yra išgany rėmuose, ant gamtinio pagrin mas dėl to būti istorinis.
Dar aiškiau Viešpaties Ap
mo istorijoje atlikusi savo kaip do, tačiau nebe pagal gamtinius
reiškimo
pi atėjimas pasirodo
dėsnius.
Istorija
yra
nauja
sritis,
pirmatako vaidmenį ir todėl
Kristuje.
A.
Rubikas teisingai ci
kurioje
tačiau
telpa
gamta,
per,
šiandien būna tik kaip išgany
mo atgyvena, galinti išganyti keista kultūrine žmogaus kūry tuoja šv. Jono žodžius, kad Kris
žmogų subjektyviai, bet negalin ba ir palenkta žmogaus reika tus yra tasai, per kurį visa pa
ti būti objektyvios Dievo Kara lam. Kitaip sakant, istorija yra daryta (plg. Jo 1,3). Pridurkime
lystės statytoja. Kas šio skirtumo platesnė sritis, negu gamta: gam dar šv. Povilo žodžius, kad1 per
tarp subjektyvaus atskiro asmens ta telpa istorijoje, bet istorija' ne Kristų “sutverta visa danguje ir
išganymo ir objektyvios Dievo telpa gamtoje. Jeigu tad Dievas, žemėje;., visa sutverta per jį ir
Karalystės statymo žemėje nesu sudarydamas sąjungą su Abrao jam;... visa juo laikosi;... visai
vokia, tas niekad nesupras nė san mu, ėmė reikštis per istorinius Dievo pilnybei patiko apsigyven
tykio tarp Krikščionybės ir stab Izraelio įvykius, tai jis savo Ap ti jame ir per jį suderinti visa su
meldybės. Sielovadinis
žvilgis reiškimą ne tik nesusiaurino, bet savimi” (Kol 1, 16—20). Kitaip
šiandien šį skirtumą yra gerokai dar išplėtė, nes šie istoriniai į-| tariant, Kristus yra dievažmogišaptemdęs. — Tas pat tinka mu- vykiai slėpė savyje ir gamtinį j koji pilnybė. “Kristus savo įsikūtatis mutandis ir santykiam tarp pradą. Kaip aukščiau minėjome, jinimu yra visatos Dievas ir iš
Viešpats rinkosi eilę gamtinių ganymo istorijos Viešpats”, kaip
Krikščionybės ir judaizmo.
reiškinių savais ženklais, gelbė šią pilnybę gražiai. nusako
A.
3.
damas izraelitus iš Egipto prie Baltinis (“Draugas” 1972.3.11, d.
Kritikam nepatiko i[ autoriaus spaudos, duodamas jiem savo įsa II,p.^), Nes įsikūnydamas, Logos 1

sujungė savyje ir dieviškąją ir ti, prikaišiojant autoriui, prana
žmogiškąją prigimtį,
vadinasi, šo Izajo ir Išminties knygos žo
gamtą, istoriją ir antgamtę. Ko džius: “Kas padėjo Viešpačiui, ar
kiu tad būdu galėtų Viešpaties ■kas buvo jo patarėju” (Iz 40,13)?
Apreiškimas, perkeltas į Kristų, “Kas iš žmonių giminės galėtų
susiaurėti ligi piramidės smaiga žinoti Dievo sumanymą? Ar kas
lio, kaip norėtų manyti A. Rubi galėtų atspėti, ko Dievas nori?”
(Atkelta iš 2 pust)
kas (op. cit. p. I)? Yra kaip tik (Išm 9,13). Jeigu šie žodžiai pa
priešingai. Apreiškimo perkėli neigtų autoriaus apreiškimo ei vo lenkė, o Gallieni nebuvo jos
mas į Kristų yra jo savisuoti- gos aprašymą (Nojus, Izraelis, įtaigai kurčias: rytojaus dieną jo
nimas. Kaip pats Kristus yra pil Kristus), tai jie paneigtų ir pa įsakymu taksi ir pervežė frontan
nybė, taip ir Apreiškimas jame ties P. Celiešiaus žodžius: Die pergalę lemiančius pėstininkų
yra pilnybė. Kitų Apreiškimo bū vas “Jėzuje Kristuje atbaigė ap pulkus. Beje, pastebėsim, kad, tur
dų Kristus nepastūmė “į šalį”, sireiškimą tobuliausiame laips būt, vienintelis lietuvis, kuris as
Cockaip tai A. Rubikas priskiria au nyje” (cit. broš. p.6). Iš kur gi meniškai pažinojo poetą
toriui, bet jis juos įėmė į save. 1 Celiešius galėtų žinoti, kad ‘at teau, buvo poetas Juozas TysliaTiek gamta, tiek istorija yra Kris baigė’? Galgi Joachimo a Fiore va. Cocteau ir nupiešė Tysliavos
tuje, todėl ir Dievo Apreiškimas lauktas ‘trečiasis’ Šventosios Dva portretą, kurį jis įsidėjo į savo
per gamtą ir per istoriją dabar sios apreiškimas ir būtų dar to Paryžiuje leistą žurnalą “Mubą”
vyksta tijc ryšium su Kristumi: bulesnis, negu Kristaus? Tačiau Nr. 1. Ką tas lenkės Prancūzijai
per jį ir jame. Po Kristaus Dievas visi tokie lūkesčiai ar prielaidos patarnavimo pavyzdys mums sa
kalba ne “dvejopu būdu”, kaip yra grynos išmonės, nesuvokian ko? O tai, kad ir lietuvis išeivis,
teigia A. Rubikas (op. cit.p. 5), čios, ką re’škia Kristus ir ką reiš siekdamas laisvės savo tėvynei,
bet vieneriopu, būtent: per Kris kia Dievui apsireikšti Kristaus
(Nukelta į 5 pusi.)
tų ir jo Bažnyčią, kuri savo es asmenyje. Gamta, Izraelis, Kris
mėje yra jo Kūnas ir todėl taip tus yra ne kažkoks Viešpačiui
pat pilnybė. Kristuje Apreiški duodamas žmogaus patarimas,
kuris apima visą žmoniją
tiek
mas yra pasiekęs savo visuotinu kaip jis gali ar turi reikštis, bet
praeities, tiek dabarties, tiek at
mo apimties atžvilgiu, nuosek paties Dievo tikslingas veikimas,
eities atžvilgiu, priklauso
visi
liai tad nėra ir negali būti jokio kurį žmogus pažįsta ir žmogiš
geros valios žmonės, net jeigu jie
kito objektyvaus Apreiškimo ša kosiomis sąvokomis
nusako,
apie Bažnyčią socialine prasmė
lia Kristaus. Kristuje Apreiškimas anaiptol tuo nemėgindamas at
nebūtų nė girdėję: tai mes visi
yra pasiekęs savo pilnybės turi spėti, ko Dievas nori. Tuo žmo
mokėmės dar mokyklos
suole.
nio atžvilgiu, todėl nėra ir nega gus išreiškia tik.tai, ką pats Die
Nėra tad geros valios žmonių,
li būti jokio naujo Apreiškimo vas yra pasakęs ar padaręs.
vadinasi, žmonių,
gyvenančių
po Kristaus, kaip tai savo metu
P. Celiešiaus cituojami II Va pagal savo sąžinę, ir “esančių už
manė bei laukė Joachimas a Fio- tikano Susirinkimo žodžiai, kad
Bažnyčios ribų”, kaip tai norėtų
re ir kiti viduramžių svaičioto- “Dievui patinka kiekvienas, kuris
regėti P. Celiešius (cit. broš. p.
jai.
■bet kuriuo metu ir bet kurioje 6). O jeigu Bažnyčia yra Kris
Tuo atsakoma ir P. Celiešiaus šalyje jį gerbia ir teisingai elgia taus Kūnas ir todėl visuma bei
priekaištui, esą “tokia Dievo Ap si” (1,25), liečia, kaip jau aukš pilnybė, tai kokiu būdu būtų ga
žmo lima kalbėti apie Dievo
reiškimo samprata yra perdaug čiau sakyta, subjektyvų
užsi
gaus
nusiteikimą,
o
ne
objektyvų
schematinė. Iš anksto nustato
sklendimą joje? Tarsi Bažnyčia
ma, kokiu būdu Dievas
gali Dievo Apreiškimą. Neteologiška būtų jam per ankšta! Juk jei vija
reikštis” (cit. broš. p. 5). Anaip tad daryti iš to išvadą: “Jeigu Dievo pilnybė gyvena Kristuje
tol! Tai nėra jokia schema
iš Dievas neatmeta kiekvieno geros (plg. Kol 1,19), jei Kristuje Die
anksto, bet tikrovinė Apreiški valios žmogaus, tai reiškia, kad vas suderino visa su savimi (plg.
absoliučiai Kol 1, 20), tai ši dieviškoji pil
mo eiga, suvokta, žiūrint į ją iš jis neužsisklendžia
vien
Kristaus
.įkurtoje
Bažnyčio nybė ir šis visų suderinimas yra
paskos. Tuo ne nustatoma, kaip
Dievas gali reikštis, bet tik apra je” (cit. broš. p. 6). Nes kalbėti ir Bažnyčioje kaip su Dievu per
šoma, kaip jis yra apsireiškęs. apie Dievo neužsisklendimą Kris Kristų sujungtoje visų laikų ir vi
Nejaugi P. Celiešius iš
tikro taus įkurtoje Bažnyčioje reiškia sų erdvių žmonijoje. Atsidurti
mano, kad šalia Bažnyčios Die suprasti Bažnyčia tik socialine — šalia Bažnyčios galima tik nei
prasme, giamuoju savos valios apsispren
vas ir dabar teikia žmonijai ob teisine—organizacine
jektyvaus Apreiškimo? Nejaugi vadinasi, regėti tik jos paviršių, dimu. Ieškoti tad kažkokio Ap
jis mano, kad po Kristaus dar o praleisti jos gelmę, kurią suda reiškimo šalia Bažnyčios reiškia
yra galimas naujas Dievo Ap ro Bažnyčia kaip Kristaus Kūnas, nesuvokti atpirkimo visuotinumo
pilnybė. ir Kristaus žygio pilnybės.
reiškimas? O jeigu, šitaip nema vadinasi, kaip būties
Bažnyčiai
kaip
Kristaus
Kūnui,
(Bus daugiau)
no, tai kokia prasmė tada cituo
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Vertas dėmesio vokalinis koncertas
VLADA SABALIENĖ

Emilius Jeneris

((Atkelta iš 4 pusi.)
gali ir turi visomis progomis drą
siai padėti gyvenamai šaliai ko
voje prieš mūsų bendrą priešą.
Palietęs išeivijos klausimą, no
rėčiau Jus supažindinti su šiomis
dienomis viešumon iškeltu Pran
cūzijos atsakingiausių
politikų
klausimu: ar valstybės galva tu
ri ar ne pasiduoti belaisviu
į
okupanto rankas?
Visai neseniai yra
išleistas
Prancūzijos senato
pirmininko
Julės Jeanneney dienoraštis, api
mąs laikotarpį nuo 1939 rugsė
jo 1 iki 1942 liepos mėn. Karo
metu, parlamentui išsiskirsčius,
prancūzų tautas akys krypo į
visų gerbiamą autoritetą Jean
neney, nes jis tada, kaip senato
pirmininkas, buvo pirmas vals
tybės vyras visoj šaly po Respub
likos prezidento. Siame dienoraš
tyje užrašytas labai įdomus, tie
siog dramatiškas jo pasikalbėji
mas su vyriausybės naštą užsi
dėjusiu maišalu Petainu, prezi
dento Lubruno ir Parlamento
pirmininko Edourado
Herriot
akivaizdoje. Senato pirmininkas
tvirtai įrodinėjo, kad Prancūzi
jos prezidentas negali pasidaryti,
priešo belaisviu, o turi su vyriau
sybe pasitraukti į Afriką. Tokiam
siūlymui Petainas priešinosi ir
nenorėjo pats niekur iš Prancū
zijos vykti, tačiau Respublikos
prezidentui ir Herriotui parėmus
Jeanneney siūlymą, Petainas irgi
sutiko, ir buvo nutarta, kad pre
zidentas su vyriausybe pasitrauks
į Afriką. Deja, laikas mums ne
leidžia čia panagrinėti kolabo
ranto Lavalio neigiamo
vaid
mens šiam pasitraukimui įgy
vendinti.
*
Leiskite dabar trumpai palies
ti mūsų sentėvių karinę dvasią ir
jų pasaulėjautos reikšmę nau
joms kartoms.
Tikrai, anot Zenono Ivinskio,
nuostabus tas XIII-asis amžius
mūsų tautos istorijoje. Lietuviai
buvo tapę tikra karių tauta. Se
niausias Latvijos metraštininkas
Henrikas aiškiai liudija lietuvių
karinį pajėgumą ir karingumą:
lietuvių žygių, sako jis, baimino
si visi kaimynai, nes lietuviai
viešpatavę visoms krikščionių ir
pagonių tautoms. XII-tame am
žiuje nežinomo autoriaus sukur
ta daina “Žodis apie Igorio žy
gį” taipgi ypatingai pabrėžia lie
tuvių narsumą ir jų ginklų šau
numą, ten sakoma, kad, girdi,
skrendantiems lietuvių raitelių
pulkams Dauguva tesanti tik ba
la. Nemažesnę nuostabą sukelia
istorikams ir lietuvių Saulės—
Šiaulių, Durbės ir Žalgirio per
galės, mirtinai
užgniaužusios
teutoniškąją galybę. Dar neiš
spręstas klausimas, iš kur lietu
viai sėmėsi tos nepaprstos kari-

Lapkričio mėn. 11 d. Rochestery ir jo apylinkėse gyveną lie
tuviai turėjo malonios progos iš
girsti tris talent'ngus voką istus,
atlikusius programą
koncerte,
kurį suruošė vielos ateitininką' sa
vo metinės šventės proga.
Nerijos Linkevičiūtės, Bernar
do Prapuolenio ir Vytauto Nako
vardai, kaip talentingų vokal’Stų, jau yra gana gerai žinomi lie
Lietuvos kariuomenės žygis į Vilinę tuvių bei amerikiečių dainos me
no mylėtojų tarpe Jie užtarnau
tai garsėja spaudoje ir vis daž
nės stiprybės? Sakytume, kad tą somybės idėją ir ją padarė artima
niau tenka pastebėti palankių atkovingumą visų pirma jiem die savo tėvynainiams ir kuri, ačiū
sliepimų apie jų sceninius pa
gė jų pačių baimė prarasti bran jam, išliko gyva ir brangi tiek
sirodymus muzikinėse recenzijo
ginamą, ged’iminajčių jiems už laisvojo, tiek pavergtojo lietuvio
se, telpančiose lietuvių ir ameri
tikrintą toleranciją, tada dar ne širdyje ir, ka:p dvasinio plieno
kiečių laikraščiuose. Visi trys jie
praktikuojamą Vakaruose. Ant gija, ji mus sumezga su Lietuvos
gerai pasiruošę atstovauti dainos
ras jėgos šaltinis —.tai anksty nemaria praeitimi, iš kurios mū
menui.
voji Lietuvos papročių ir įstat e sų kariai, savanoriai, sukilėliai ir
Nerija Linkevičiūtė yra baigu
mų kodifikacija, panaikinusi vi partizanai sėmės, ir mes visi se
si muzikos konservatoriją, daina
duje svarbiausius teisinės nesan miamės ir amžit) vyksme semsivimo skyrių Chicagoje. Vytautas i
taikos lizdus, o taip pat asmens mės stiprybės.
Nakas įgijo muzikologijos magist
laisvės principas, jau istoriškai
Jau priartėjau prie paskutinės
ro laipsnį Indianos universitete, oi
jiems taikomas nuo 1434 metų savo žodžio d'aLies, pjie mums vy
Bernardas Prapuolenis — ma
Žygimanto privilegijos; beje, šis resniesiems žinomų dienų.
gistro laipsnį dainavimo srityje!
principas labai panašus į tryli
Kai 1918 metais Santarvinin
Rooswelto universitete, Chicagoka metų vėliau pasirodžiusį Ang kų karo būstinės
pranešimas .
lijoj ir pagarsėjusį pasauly įsta skelbė, jog jau “‘Vakarų fronte e‘
Nerija, Vytautas ir Bernardas
tymą, žinomą “Habeas Corpus” nieko naujo”, Lietuvoje, priešin
yra Chicagos Civic operos daly
vardu. Taigi, šie du principai ir gai, buvo da-ug naujo: vis plaviai, kur atlieka solo
partijas
buvo pagrindiniai veiksniai, ku čiau pasklido ir džiuginančios, ir ;
įvairiose operose.
rie sulydino Lietuvos valstybės nerimą, ir nusiminimą keliančios |
Taigi juos išgirsti asmeniškai
ribose gyvenančius žmones, ne žinios. Anot vienų, jau kuriasi,
’ mūsų ne per gausios
lietuvių
paisant jų etninių ir religinių girdi, lietuvių valdžia, lietuviš
bendruomenės salėje buvo dide
skirtingumų, į vieno tipo tautietį, ki pulkai; pasak kitų, jau bolše
lis malonumas visiems, juo la
lietuviu save laikantį, vienodai vikai prie Vilniaus, jau prie Aly
biau, kad Rochesterio lietuviai
Lietuvos garbę ir jos
nelaimes taus, jau netoli Kauno. Ir tada
gyvena toli nuo didmiesčių, ku
jaučiantį ir vienodu užsidegimu staiga likimas panoro, kad tą pa
riuose telkiasi kultūr'nis ir mu
savo tėvynę Lietuvą ginantį.
čią lapkričio vienuoliktąją kapi
zikinis gyvenimas. Išgirsti čia
Apžvelgdami mūsų
karius, tuliuotų vokiečiai ir būtų suda
gerą, menišką koncertą, ypač iš
nors vardu paminėkim Gedimi ryta pirmoji atsikuriančios Lie
pildomą jaunų talentingų lietu
no sūnų Algirdą, laikomą vienu tuvos vyriausybė, prof. Volde
vių dainininkų, mums yra - reta
didžiausių politikų
viduriniais maro pirmininkaujama. Po šim-i
šventė, nepaprastas įvykis! Tad
amžiais, 4r Algirdo brolį Kęstutį, to dvidešimt trejų metų okūpa-.
visą amžių praleidusį kovose ant ci-jos, tai buvo be gali didelė ir gaus'ai susirinkusi publika paki
nekantriai
žirgo ir savo taurumu impona šviesi kaip sau ė naujiena, tačiau lioje nuotaikoje jir
kada atsidurs
laukė
to
momento,
vusį priešams. Tačiau šių visų dar sunkūs, juodi debesys tuomet
balso grožio
valdovų viršūnėje stovi didysis slėgė prisikeliančią' Lietuvą, nes žaviam, dainos ir
pilnam
pasauly.
karys ir politikas Vytautas, apie priešai iš rytų ir šiaurės kaip la
Nerija Linkevičiūtė,
progra
kurio vaidmenį jo palikuoniams va slinko vis gilyn į mūsų žemę,
moje
pristatyta
kaip
sopranas,
o
mėginsiu žodį kitą tarti.
grasindami užgriūti paskutines
Kad Vytautas buvo dominuo atsistatančioš valstybės atramas. iš tikrųjų gi malonus, plataus
janti asmenybė Rytų Europoje, Tikrai, devynioliktaisiais vasario diapozono mezzo, sudarė įspūdį
su
populiarus ir didelio garso valdo pirmojoj savaitėje priešai jau bu gerai išlavintos; meniškai
brendusios
dainininkės,
kuri
ži
vas, rodo ir šis faktas, jog tuo vo užėmę beveik pusę Lietuvos.
no,
kaip
reikia
valdyti
didoką
laikinis rusų metraštis “Sofijskij
Tačiau tada į mūsų vyriausy
Vremenik” aprašo štai kokį ne bės, Mykolo Sleževičiaus pirmi balsą, padaryti jį šviesų ir lanks
paprastą įvykį kaip tikrą teisy ninkaujamos, ugningą atsišauki tų aukštesniajam registre, o že
bę. Būtent, Vytauto mirties die mą ginti Lietuvą, atsiliepė visi: mutinėse gaidose išgauti iš jo
ną, sako metraštis, virš jojo gim jauni ir pagyvenę, kaimas ir mies apvalumą ir tamsi) aksomą. Ypa
tųjų ežerų Trakuose užėjusi ne tai, ūkininkai ir
darbininkai, tingai tai buvo ryšku jos solo
(An
apsakomai baisi audra, kuri tris moksleiviai ir šviesuomenė, vieni atliekamuose kūriniuose
Cloe
—
Mozart
—
transponuo

dienas ir naktis siautusi, o ęžerų stodami savanoriais, kiti teikda
vandenys buvę apsipylę kraujais. mi maistą, arklius, vežimus, ap tame žemam balsui) ir lietuvių
Tikrai, kuo daugiau susipažįsti su rangą ar ginklus, iš vokiečių ka liaudies dainose — antroje prog
istorijos šaltiniais,
liečiančiais reivių pirktus arba iš
Rusijos ramos dalyje. Geras legato, tin
Vytautą, tuo labiau susidaro įs slaptai parsivežtus. Taip ėjo ne kama balso diafragminė atrama
pūdis, kad Vytauto vardo garsas priklausomybės karan
savano
andai sklido kaip kokio didelio, riais net kartu du ar trys broliai,
bloškė tą pavojų ir pavertė Vasa
padangėj pakabinto, varpo gaus ėjo drauge ir tėvas su sūnum.
rio 16-os sukaktį gyva realybe.
mas.
)
Ir tomis Lietuvos gyvybės ir
Baigsiu šia viltimi. Stenkimės
Ne vien dėl to mums Vytautas mirties valandomis mūsų kariai
artimas ir brangus, bet ypač to sulaikė priešą, laimėdami mūšį visuomet atsiminti, kad 1919-ais
dėl, -kad -jo politinis idealas yra ties Kėdainiais ir tais 1919-ais metais mes neturėjom nieko: nei
ir lietuvių tautos idealas.
Juk metais vasario 13 d. atsiimdami pinigų, nei ginklų, nei kariuo
Vytautas norėjo, kad po jo mir iš bolševikų Jiezną. Tatai ir nu menės pulkų, o tik tvirtą valią,
ties- Lietuva liktų irgi visiškai lėmė Lietuvos ateitį, nes pro Kė ryžtą gintis ir kovoti. Ir to už
laisva nuo bet kurių politinių ry dainius ir Jiezną bolševikai ban teko: visko atsirado, ir Lietuvos
šių su kaimynais. Jis siekė Lietu dė apsupti Kauną ir tuo suduoti valstybę atstatėm. Taip ir šian
vai užtikrinti nepriklausomybę Lietuvos nepriklausomybei liki- dien, lietuviams tereikia to pa
ties, tos nepalaužiamos pergalin
visiem laikam ir todėl ruošėsi aną minį smūgį.
gos Dovydo dvasios, kuri ilgai
rugsėjo aštuntąją
vainikuotis
Šie akimirksniai į anas žūtbū niui ir vėl pašalins okupantą iš
Lietuvos karalium, kadangi kara
liškoji karūna reiškė, tuometine tines dienas atskleidžia du istori Lietuvos.
samprata, pilną valstybinę šalies niu dalyku. Pirma, kad 1919 me
(Paskaita, skaityta Lietuvos kariuo
pavojus
nepriklausomybę: Ryžtingai siek tų pradžioje mirtinas
menės
minėjime Clevelande lapkričio
grėsė
Lietuvai
ir,
antra,
jog
lie

damas karūnacijos, Vytautas su
populiarino Lietuvos nepriklau- tuviai patys, o ne svetimieji, nu- 4 d.).

LAIKAS:

1972 metais gruodžio 10 d„
3:00 vai. po pietų
(sekmadieni)

ir įtikinantis atliekamų kūrinių
turinio interpretavimas padarė
tuos kūrinius meniškai išbaig
tus ir klausytojams suprantamus,
kad ir atliekamus originalo kal
ba. Jos laisvas laikymasis scenoje,
išraiškingas
veidas, tinkamas,
pritaikytas programai rūbas tei
kė dainininkei žavumo ir pa
trauklumo.
Bernardas Prapuolenis — ly
rinis, gražaus tembro bartonas,
taip pat pasirodė kaip subrendęs
vokalinio meno atstovas. Jo solo
ariją Donn’Ingrala, kompozito
riaus Andrea Falconieri, buvo iš
pildyta lanksčiai, nevaržant bal
so laisvumo, bet su tinkamu tech-

Solistai Vytautas Nakas (kairėje) ir Barnardas Prapuolenis.
Nuotr. Alg. Grgaičio

nišku apvaldymu, kas labai at’tiko baroko laikotarpio vokalinio
stiliaus reikalavimus. Dėl jau
čiamo kai kuriais atvejais into-j
nacijos netikrumo kalta
grei
čiausiai salės akustika.

mą ir dramatišką pajėgumą įgy
ja tik peržengę 30 metų amžių.
Labai norėčiau tą balsą girdėti
dažniau, stebėti jo didėjimą.
Programos pasirinkimas buvo
drąsus, visai skirtingas nuo trafai Nukelta J 6 pusi.)
Vytautas Nakas — kol
kas
dar šviesus ir lengvas lyrinis bo
sas, turi gražiausių duomenų iš
IŠ MODELINI V NAMŲ) BALDAI
augti į didelį, plačios skalės, pa
30% iki 50% nuolaida
jėgų balsą. Jis jau dabar plačios’ Galima pirkt uaumis n išmokėnnai
apimties, gerai apvaldytas tech-1
SOUTIIVVES1 FUKMTUKK (U
niškai, išraiškus. Bet
vyriški 6200 S. We»t< rn — Tel. GR 6-4421
žemieji baisai, ypač bosai, sodruntiiiii.iiiiiii.imtiuiiiiuiiiiiiiiriiiiiUliiiilliiiiiiuiiiiliitiiiiiuiiiiiiiiiKHiiiiitiiiiiiiii
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Solistė Neriją Linkevičiūtė

SHORT TERM

(t%

|| PER ANNUM

0 /4

*| PER ANNUM

’

PER ANNUM

t J /4 PER ANNUM

ON CIRTIFICATES

ON CIRTTFICATES

OF $5,000 OR MORE

OF $1.000.00

3 or 6 month term

One Rear Maturity

Minimum $1.000.00

Two Year Maturity

Marijos Aukšt. Mokyklos .
Auditorijoj, California ir 67
gatvių kampas.

DIVTDENDH < ’OMPOU’.DED DAILY

PAID QUARTERLY

BEI KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS J

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pakel. Preaidenl

TEL. — GR 6-7575

6245 SO. WESTERN AVĖ.
H

O (J

H S

Mon

12 P.M

to S P.M

HM*

V

to

I

Hnin.

LIETUVIŲ MENO ANSAMBLIS DAINAVA KARTOJA OPERETĘ

SIDABRINĖ DIENA
Muzika —* Broniaus Budriūno
Režisūra — Zita Kevalaitytė-Visockienė
Dekoracijos — Jurgis Daugvila
Apšvietimas — Česlovas Rukuiža
Choreografija — Leokadija Braždienė

Dirigentas — Petras Armonas

Chormeisteriai — Alfonsas Gečas ir
Audronė Simonaitytė
Akompaniatorė — Marija MondeikaitėKutz

ACCOUNTS

CHICAGON TAUPYMO IK SKOLINIMO BENDROVE .tai bet kukių iūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas iki $500 00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal lumt
yra reikalingi pinigai dėl kitokiu reikalų’ At jei neturite nuosavo namo ir Jums nu
libodo mokėti aukštas nuomas įsigykite nuosavus namus

su simfoniniu orkestru

VIETA:

ON ALL PASSBOOK

Libretas — Anatolijaus Kairio

*

Prt

•

to

S. ttat

» to t«:SO

BILIETAI:

“MARGINIUOSE”, 2511 West
69th St., Telef. PR 8-4585
— ir —
spektaklio dieną
AUDITORIJOS KASOJE

SOLISTAI:

KAINOS:
$7, $6, $5, $4, $3

Dalia Kučėnienė, Roma Mastienė, Margarita Momkienė, Janina Šalnienė, Algis
Grigas, Vytas Radys, Julius Savrimas, Antanas. Gelažius — aktorius.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.

n&r*

šeštadienis, 1972 m. lapkričio mėn. 25 d.
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NAUJI LEIDINIAI

| terpretuotas, skambus. Nenuos' tabu tad, kad klausytojai savo su[ s'žavėjimą išreiškė ilgais karš
tais plojimais ir prašymais dai-.
i nuoti daugiau, Dainininkai ne-!
į relinės, įprastinės vokalinių kon'certų programos. Ji ir iš klausy gailėjo bisso, jie padainavo dari
dvi lietuvių liaudies dainas prie- I
tojo
pareikalavo
muzikinės
!
orientacijos, skonio ir įsijautimo d'o.

Vertas dėmesio
vokalinis
koncertas
' i ke|f» iA 5 pusi.>

I

• AIDAI, 1972 m. spalio mėn.
Nr. 7. Mėnesinis kultūros žurnalas. Redaguoja dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston,
Mass. 02122. Leidžia lietuviai
pranciškonai. Administracijos ad
resas: 680 Bushvvick Avė., Brocklyn, N. Y. 11221. Metinė prenu
merata 10 dol.
Naujas “Aidų” žurnalo nume
ris nemaža savo puslapių me
džiagos daiimi dar grįžta į pra
ėjusios vasaros mūsų jaunimo
kongresą. Duodama Antano Saulaičio, S.J., kongreso įvadinės
paskaitos ištrauka, Henriko An
tanaičio kongreso uždaryme, To
ronte, skaitytos paskaitos “Lietu
vybė 2000 metais” ištrauka ir
kongreso atidarymo baigiamajam
posėdy skaityta Vinco Bartusevi
čiaus paskaita “Išeivijos jaunimas
ir pavergta Lietuva”. Ypač pas
taroji savo naujomis ir ne trafa
retinėmis mintimis iškelia eilę
problemų, ties kuriomis išeivijoje
reikėtų rimtai susimąstyti. Tai
išeivijos prasmės
ieškojimas,
kreipiant žvilgsnį ne tiek į pra
eitį ar ateitį, bet į mums duotos
dabarties įprasminimą, į konkre
tų ir prasmingą darbą dabartyje
ir dabarčiai. Iš jaunimo kongreso
pokalbių duodama tema “Lietu
vių kalbos mokymas šeimoje”. O
visą šį kongresinį grįž’mą užaklęsdamas, pats redaktorius apžval
ginės žurnalo dalies vedamąjį
baigia šitaip:
“Visi aktualieji lietuvybės klau
simai buvo jaunimo kongrese pa
liesti. Bet vis labiau rūpėjo nuo
“vyresniųjų” atsiriboti ar, apsigręžus, juos savo “pageidavimais”
įpareigoti. O į save pačius, jau
nimą, kritiško žvilgio tiesiog
vengta (kiek tą reikalą kėlė mū
sų žurnalas, sulaukėme tik repli
kos). Deja, be savikritiško žvil
gio neįmanoma rasti kelio, kuris
vesti} į lietuvybę, o ne tolyn nuo
jos. Ateities kelias likęs migloje.
Praėjus šventiniam entuziazmui,
aktualu kritiškai pervertinti ir
patį kongresą — save pačius.”

Rimvydo Šilbajorio taipgi anksčiau pradėto straipslro “Struktūriniai pasikartojimai Dostojevs
kio romane “Nusika timas ir
bausmė”, pabaigą.
į atliekamus kūrinius, ko RochesKoncerto akomponiatorė, gabi
Žurnale duodamas ypač įdo-;
I terio lietuvių dainos meno mylė- , pianistė ir muzikos pedagogė Ni
mus pokalbis su dail. Romu Vie
! tojams tikrai netrūksta.
jolė Dėdinienė buvo subtili, mu
sulu apie jo pastaruosius kūrybi-|
Programai parinkti vokaliniai zikali koncerto palydovė. Ji vinius užmojus :r paties dailininko|
kūriniai buvo įdomūs savo nau Į sais atžvilgiais buvo lygi daini“juodu-ant-juodo' 'sukurtų “Rau-,
jumu, daugumai negirdėti,- gai I ninku partnerė, lygi
koncerto
dų” komentavimus. Tarp dauge-l
atidžiai I programos dalyvė, ne vien akomvūs; todėl klausytojai
lio vienas klausimų yra ir toks:
juos sekė ir jais grožėjosi. Prog paniatorė. O tam reikia turėti
“Kur šiuo metu daugiau nauje
rama susidėjo iš dviejų dalių: i daug ir tikro muzikinio talento.
nybių dailės ir apskritai meno
pirmoji —stambesnioji dalis, at-1 Norėčiau atkreipti dainininkų
pasaulyje — Europoje ar JAV?”
likta anglų, italų ir vokiečių kal dėmesį j dikciją, kas ypač svarIr Romas Viesulas atsako: “Ame
bomis, apėmė reikšmingų baro ' bu, atliekant kūrinius jų originarikoje. Be jokios abejonės. Beje,
ko laikotarpio kompozitorių kū | liose kalbose.
turiu įspūdį, kad aktyviausi kraš
Nepriklausomos Lietuvos karinės spaudos parodėlė Jaunimo centre rinius. Čia išgirdome Giuseppe
Linkiu Nerijai, Bernardui, Vy-1
tai meno pasaulyje pergyvena
buvo suruošta Chicagos akademikų skautų gen. SL Raštikio naujos Sammartini (1693—1750) “Var tautui ir jų palydovei Nijolei Dėkažkokią naujenybių krizę. Tie
knygos — atsiminimų III tomo pristatymo metu. Visus eksponatus pa pai” —trio, kur balsai įspūdin
dinienei laimės ir sėkmės, sielaikai, kada naujenybės buvo pa teikė spaudos kolekcionierius Br. Kviklys. Čia matome parodos lanky
gai imituoja varpų gaudesį. Hen I kiant dainos meno
aukštybių.
sitinkamos su skalikais, Šunimis tojus, atidžiai stebinčius retus dalykus.
Nuotr. Alb. Vengrio ry Purcell (1659-1695) —rei'kšTebūna jų koncertai vis meniš-j
ir baubo būgnais, yra praėję. Da
mingiausio baroko anglų kompo j ka7“"kšto lygio,», verti
,
plataus1
bar turime kaip tik atvirkščią
Pianistė Nijolė Dėdinienė
zitonaus
pastoralinį
duetą
“
Let
visuomenės
dėmesio,
tendenciją: naujenybė pasitinka leista pačiu laiku — prieš pat seksu atrodo tik smėly išblėsusios
us wander — (išpildė Linkevi-1
kalėdinį
dovanų
sezoną.
Geresnės
putos
prieš
galingai
atūžiančią
ma su gėlėm, manifestais ir atvi
čiūtė ir Prapuolenis), Marco da i
rom rankom. Tad ir turime nau mūsų jaunimėliui Kalėdų dova vaižgantišką bangą.
nos
nė
nereikia
ieškoti.
Ji
čia
pat,
• ATEITIS, 1972 m. nr. 4. Gagliano (1575—1695), Andrea;
jenybių infliaciją. Berods, šita
Falconieri (c. 1600) arijas ir ari-1
ji
viena
iš
tokių
knygų,
kuri
jau

Lietuvių
katalikiškojo jaunimo
atvirų durų tendencija meno
jetas
ir keturis stambius vokali
Moksleivių
pasauly smukdo bendrą meno nąjį skaitytoją prirakins prie pus žurnalas. Leidžia
nius
kūrinius
kompozitoriaus
lapių.
ateitininkų sąjunga. Redaguoja
lygį visame sviete”.
Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris specia
Wolfgang
Amadeus
Mozarto
Ir
ankstesnes
Nijolės
Jankutės
redakcinis kolektyvas. Redakci
Apžvalginėje žurnalo dalyje
iai
parinktus
siuntinius iš tokių daiktų, kurie labiausiai
—1791), įskaitant ištrauką
f
minima prel. Jono Balkūno 70 knygos skaitytojų buvo mėgiamos. jos adresas: Kun. Jonas St'iške-I^^
yra
reikalingi
Lietuvoje
ir bus tikrai naudingi Jūsų gimi
'
—
trio
iš
operos
Don
Giovanni.
metų amžiaus sukaktis; Aloyzas Autorė moka įsijausti į vaiko ar vičius, 941 Dundas st., W., To
nėms.
I
Beveik
visi
kūriniai
sukompo

Baronas dar pakartotinai grįžta ba ir šiek tiek ūgtelėjusio dvasią. ronto 3, Ont., Ganada. Adminis
nuotykis
čia jį domina tracijos adresas. Juozas Polikai- nuoti mažam vokaliniam ansam
Mišrus Kalėdinis 1972.
prie mūsų poez:jos ir prozos svė- _Paslaptis,
.
.
rimo su hamletiška “būti ar nebū-j l'S bėgte bėga per puslapius, ne- i tis — Ateitis, 7235 S. Sacramen- bliui trio, duetas, solo, duetas,
Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis,
ti” alternatyva; recenzuojamos įklimpdamas į sąvokų ir sakinių i to Avė., Chicago, III., 60629. Me trio ir t. t., tartum tai būtų neitališkas vyriškas arba moteriškas nailoninis lietpaltis, vil
nutraukiama
vokalinė
pynė,
kur
knygos: Justino Marcinkevičiaus i painumą, is karto lengvai sugrieb- tinė prenumerata JAV ir Kana
nonės angliškos vyriškai eilutei medžiagos, vilnonė medžia
“Mindaugas”, Vacio Kavaliūno I damas paprastą, bet ir literatūri- doje 7 dok, susipažinimui prenu atlikėjai visą laiką pasilieka sce
ga
sijonui, 3 jardai specialios storos crimplene medžiagos
“Aidai ir šešėliai” ir Leono Sa-iniame lygy puikiai išsilaikančią merata 5 dol., garbės prenume noje, laukdami savo eilės solo pa
moteriškai
eilutei, puikūs vyriški nailono marškiniai arba
baliūno “Lithuania in Crisis: Na-1 autorės kalbą.
rata 15 dol., kitur laisvajame pa sirodymui arba įsijungdami į sąs
bliuskutė, 1 dėžė šokoladinių saldainių ir 20 angliškų ge
tatą,
kaip
ir
reikalauja
baroko
Atrodo, kad naujausia Nijolės sauly 5 dol..
tionalism to Communism 1939 riausios rūšies cigarečių. $125.00.
Jankutės
knyga “Šamo ežero sek
Jaunos dvasios ir jaunų žmonių kamerinės muzikos stilius.
1940”.
Garsusis
trio
“
Ach,
taci
inquiMoteriškas Kalėdinis 1972.
Numeris daugiausia iliustruo liai” bus ankstesniąsias net pra žurnalas. Puslapiuos —jų pa
sito core” iš op. Don Giovanni
tas naujaisiais grafiko Romo Vie lenkusi visais geraisiais, jau minė čių straipsniai, kūryba piešiniai
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių, arba vilno
(kur Don Giovanni pasikeičia
tais, atžvilgiais. Visur jaučiamas ir nuotraukos.
sulo darbais.
nių,
gėlėta arba su ornamentais vilnonė skarelė, 3 jardai
apsiaustais su savo tarnu Lopoautorės tikrumas ir žinojimas to,
• MOTERIS, 1972 m. rug rello, kad paviliotų Donnos El
sunkios crimplene medžiagos moteriškai eilutei, gražus mo
kas rašoma, kam rašoma ir kaip sėjo—spalio mėn. Nr. 5. Lietu
teriškas megstukas, 3 jardai vilnonės apsiaustui medžiagos,
vyros tarnaitę ir patsai įkliūva
reikia tokiu atveju rašyti.
vių moterų žurnalas. Leidžia Ka j komiškas situacijas)’ buvo at "j crimplene medžiaga suknelei. $115.00
• Vytautas Alantas, AMŽI nados Lietuvių katalikių moterų liktas pasigėrėtinai. Santūri vai
Maisto siuntinys 1972.
redakcinė dybinė interpretacija buvo gyva
NASIS LIETUVIS.
Romanas. draugija. Redaguoja
>/2 sv arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausių baltų mil
Z. ir patraukli.
Pirmoji knyga. 412 psl., kaina kolegija: N. Kulpavičienė,
tų,
2 sv. ryžių, l4 sv. kvepiančių pipirų, 1/4 sv. lapelių, V2
kietais viršeliais 5 dol., minkš Daugvainienė, Z. Didžbalienė,
Antroji programos dalis
—
sv.
geriamo šokolado, 1 dėž. nescafes, 1% sv. razinkų, iy2
A.
Yčienė,
I.
Kairienė,
E.
Krikš

tais — 4.50 dol. Nidos knygų
lietuvių liaudies dainiį pynė bu
iv.
maišytų džiovintų vaisių, 1 sv. šokoladinių saldainių
čiūnienė,
L.
Murauskienė.
Admi

1 klubo leidinys Nr. 84, 1972.
vo įspūdinga savo nepaprstu dai
Poezijos puslapiai žurnale šį
$35.00
nistruoja B. Pabedinskienė. Re nų suharmonizavimu (Nako ir
• Vytaptas Alantas, AMŽI dakcijos ir administracijos adre
kartą skirti jaunai poetei Austei
—
Taip pat, dedame j šiuos arba kitus Jūsų rūbų užsa
NASIS LIETUVIS. Romanas. sas: 1011 College St., Toronto 4, Prapuolenio). Viena iš.jų
Pečiūraitei. Tai viena iš talentin
Malūnėlis — buvo atlikta kano
komus
dalykus, kurie Lietuvoje yra labai naudingi ir ver
Antroji
knyga.
Leidinys
414
psl.,
gųjų išeivijos jaunimo plunksnų.
Ont., Canada. Metinė prenume no forma. Tai buvo glaudus vo
tingi.
kaina
kietais
viršeliais
6.50
dol.,
Poetinis jos braižas, temos, įvaiz
rata 5 dol., garbės prenumerata kalinis vienetas, vėl susidedąs iš
minkštais — 6 dol. Nidos knygų 10 dol.
Dirbtinio mink kailio paltui viršus $40.00., nailoninio
džiai, kalba, net sintaksinis frazių
trio, duetų, solo ir t. t., atliktas!
klubo leidinys Nr. 85, 1972 m.
kailio paltui, viršus $25.00., vyriški arba moteriški nerti
sukabinimas iš karto krinta akys| Ypač pastaruoju metu šis mū- gera dinamika, įtikinančiai
Nežinia, kiek šio V. Alanto ro' sų moterų plataus kultūrinio poniai $15.00, vilnonės skarelės $5.00., Nailono lietpalčiai
na savo (bent mūsuose) tikru ori
mano
dalių bus, nes antrojo to-. (
žurnalas iškopė į visais
S 12.00., nailoniniai marškiniai $9.00., vilnonės arba nailoni
ginalumu. Tai, galėtume sakyti,
I
L.UlllUlUJ
VUCLL.)
mo gale įrašyta, jog čia dar ll
nės kojinės $2.50.
11 k|^atžvilgiais
aukšto lygio L
leidinį,
Chagallio, ir Picasso, ir Dalio, ir
antrosios knygos pabaiga. Tačiau Tai‘iaikraštinT7'1eng&vumo
Miro surrealistinių tapybų poeti
Taip pat priimame užsakymus: auto mašinų, moto
ir su pirmaisiais dviem tomais su akademinio gilumo kažkokia pa
nė versija lietuviškame žodyje.
N. Jankutės knygos viršelis, pieš
ciklų, dviračių, televizijos aparatų, šaldytuvų ir t. t.
sipažinus,
jaučiame,
jog
su
šiuo
Prie literatūrai skirtų puslapių tas N. Palubinskienės
laiminga sintezė, skaitytojui lai
leidiniu bus įdomių kuriozų. Vie-1 ko negaišinanti, o duodanti daug.
reikia pridurti ir Jurgio Jankaus
anksčiau pradėtos spausdinti no • Nijolė Jankutė, ŠAMO EŽE nas bus panašus į tą, koks buvo| • EGLUTE, 1972 m. spalio velės “Istorija iš pirmųjų šalti RO SEKLIAI. Išleido Lietuviškos kadaise ir su Antano Škėmos no lapkričio mėn. Lietuvių vaikų
MARQUETTE PROTO
nių” antrąją ir baigminę pusę ir knygos klubas 1972 m. Chicago velių rinkiniu “Šventoji Inga”,• mėnesinis žurnalas. Redaguoja ir
kai
pamaldžios
moterėlės
pirkosi
( Z. JURAS)
je. Iliustracijos ir viršelis Nijolės
SUPPLY
leidžia Nekaltai Pradėtosios Maknygą,
tikėdamosios
šventosios
Palubinskienės. Knnyga 137 psl.,
IR MĖGĖJAMS
421, Hackney Road, Londonu E. 2., England
rasdavo1 r*i°s seserys- Leidinys spausdina- I
HAGNEK & SONS
kaina 4.00 dol. gaunama “Drau gyvenimo aprašymo, o i-------- mas dviem spalvom. Daug pieši
Typewrlters Adding Maehlnes
Telef. — OL 739 8734
visai ką kitą. Panašioj situaci
Checkwrltera
ge”.
nių, pasakų, eilėraščių, apsaky Daug sutaupysite pirkdami
joj
atsidurs
dabar
ne
vienas
pat

įvairių
filmų
foto
aparatus
Nuomoja
Parduoda—Taiso
Tai nauja mūsų jauniesiems
Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.
NAUJOS
NAUDOTOS
riotiniais jausmais sklidinas tau mėlių, mįslių, galvosūkių ir kt. jų reikmenis. Pasinaudokite
Virš 60 m. patikimas patarnavimas skaitytojams knyga. Parašyta vie
tietis, atsivertęs Alanto “Amžiną Redakcijos ir administracijos ad togiu planu atidedant pasirink
NAUJOJE VIETOJE
nos iš pirmaujančių vaikų litera
5610 S. Pulaski Rd. — 581-4111
jį lietuvį”. Išeivijos spaudoje vie resas: Eglutė, Immaculate Con- tus reikmenis ypatingai progai 1
tūros autorių išeivijoje. Knyga išPilnai užbaigtų foto nuotraukų
nur jau spėta romaną aptarti ko ception Con., Conn. 06260. Me- aptarnavimas. Atidarą pirmad.
tinnė
prenumerata
5.00
dol.
ne vienu sakiniu: girdi, tai ne
Sis vaikų žurnalas labai pa ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
“Amžinasis lietuvis” o “Amžina
trauklus
parinktais skaitiniais ir REIKMENYS FOTOGRAFAMS
sis paleistuvis”. Iš tikrųjų roma
tinkamom
iliustracijom. Tėvų pa
nas yra tipingas lėkštai miesčio
3314 West 63rd Street
(Nuo
reiga
nepalikti
savo jaunimo be
niško pasiskaitymo
produktas,
Chicago, lllinois 60629
19 14 M e t ų
persunktas tuštybe ir seksu. Ne lietuviškojo jų draugo — “Eglu
ĮIIHlllli
1
PRospect 6-8998
turėtume nieko nei prieš tušty tės”.
Midland Savings aptar
•
LIETUVIU
DIENOS,
1972
litinr
bę,
nei
prieš
seksą,
jeigu
jie
bū

nauja taupymo ir namų
m.
spalio
mėn.
Nr.
8.
Žurnalą
tų
vaizduojami
stiprios
ir
neišsi

paskolų reikalais visas
kvėpusios plunksnos. Alanto ro redaguoja redakcinė komisija: D.
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums
mano atveju, deja, tos stiprybės Mackialienė, P. Gasparonis, V.
ROOSEVELT PICTURE
parodytą
pasitikėjimą
nėra. Ir visai be reikalo autorius Prižgintas ir A. Milukas .Leidė
FRAME COMPANY
Mes norėtum būti Jums
savo 70 metų amžiaus minėjime jas — A. Skirtus. Administrato
ANO LOAN ASSOCIATION
naudingi ir ateityje.
Manufacturers
Chicagoje su šiuo romanu gyrėsi, rius —'J. Andrius. Redakcijos ir
B. R. PIETRI EHICZ, Prei
Sąskaitos apdraustos iki
4364
kad jis dabar esąs sekso pionie administracijos adresas:
2555
West
47th Street
Tel. LA 3-1083
$20,000 00
rius grožinėje lietuvių literatūro Sunset Blvd., Hollywood, Calif.,
PLENTY
OF
FREE
PARKING
SPACE
je. Buvo tikrai nesmagu
šito 90029. Metinė žurnalo prenume
klausytis. Negi Alantas būtų ne rata 8 dol., garbės prenumerata
skaitęs tegu ir Vaižganto “Neby 12 dol.
Aank Zogat, PmMMt
lio”, parašyto prieš 50
metų.
Šio naujo numerio raštų
ir
“Nebylys” Vaižganto sukurtas, iliustracijų temos: praėjusios va
taipgi neužsidengiant akių prieš saros mūsų jaunimo kongresas su
seksą. Ne kas kitas, o kaip tik ši visomis šakotomis savo apraiš RanKomls Išpjaustyti paveikslų
Mokamas ui dviejų >
aa aoUtaa din
Ali accounts cotn(fertificatu
dėmias mokamas ui
sunkiai žmogaus apvaldoma aist komis; jaunimo žygis už tikėji rėmai — pritaikinti paveikslams
2 Years Savings
Minimum
SS,
000.00
Investavimo
sąskaitas
pounded daily —
Certificates
ra nešasi ir Vaižganto apysakos mo laisvę; prof. Mykolo Biržiš ir skelbimams, rėmai — metalu
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D
Passook
Savings
veikėjus į tragišką galą. Bet ne kos 10 metų mirties sukaktis; aplieti rėmai.
Dividendai mokami šaudo ir liepos mėn. 31 d.
paid ąuarterlly
(Minimum $5,000)
šasi su tokia literatūriniai kūrybi Clevelando “Grandinėlės” kelio 2400 So., Oakley Avė., Chicago
PIRMAD. ir KETVIRTAD.......... • ▼. r. iki » V. v.
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD............ » V. T. iki 6 V. V.
ne jėga, kad Alanto šiandieninis nė Europon; mokytojų studijų
Tet Vlrginia 7-7258 - 59
SESTAD. » v. r. iki II r. <t — TmAtad. atdaryta.

KALĖDINIAI SIUNTINIA11972

BALTIC STORES LTD.

CRANE SAVINGS
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gyrimasis

“Amžinojo lietuvio” savaitė; dail. Jonas Rimša irkt

I
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šeštadienis, 1972 m. lapkričio mėn. 25 d.

DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS, LITERATŪRA

i nėra įrodymas, kad kituose dan- nenugalimi. Ir net yra spėjimų,
gaus kūnuose tikrai nėra gyvybės, kad po kelių ar keliolikos metų
i Net, jeigu viena iš milijonų mus gali pasiekti žinios iš kitų
i žvaigždžių turi planetą su protin- ■ pasaulių.
j gaiš gyviais, tai jau visatoje būtų i
, 100,000 civilizacijų, skaitant vien i • “The Literafy Revievv” žurtik mūsų galaktiką. Nuotoliai i nalas paskelbė eilę M. Saulaitytės
i tarp jų milžiniški, tačiau nėra eilėraščių.

70 metų nuo
"Anykščių S ielio"
autoriaus mirties
Seinų katedros bažnyčioje guli
palaikai vysk. Antano Baranaus
Lietuviai tarptautiniame nome, buvo paskirta prof. J. Bra ko, mirusio tame mieste 1902 m.
zaičiui. .Šiemet jury komisija su
lapkr. 26 d., taigi prieš 70 metų.
novelių rinkiny
daroma Bostono apylinkėse. Jau
Tas Anykščių Jurzdike gimusis
“Modern Stbries from Many nuo dabar kiekvienas gali premilietuvis per netrumpą savo 71 m.
Land”, novelių knygą iš įvairių juotino laikraštininko motyvuotą I
amžių iškilo į mūsų tautos kūry
kraštų, išleido Manyland Books ; siūlvmą siųsti jury komisijos na* leidykla, 84 - 39 90 St, Wood-1 riuf kun. prof. St. Ylai, R.F.D. bos viršūnes kaip “Anykščių Šile
lio” autorius, taip pat parašęs
^aven, N. Y. 11421. Leidinys yra į 2, Putnam, Conn. 06260. PremiGromatą iš Petersburgo, su pla
545 puslapių. Jame matome net, ja bus duodama kasmet. Jos inl25 tautų literatūrines kūrybos pa ęiatorius ir mecenatas kun. Juoz. čiai žinoma daina “Sudiev, Lietu
va”, su tuo garsiuoju posakiu
vyzdžius. Tarp jų randame taipgi Prunskis.
•
“Kad tu„ gude, nesulauktum”.
lietuvių ir latvių rašytojus. Be šių,
Parašė Pasikalbėjimą giesminin;
dar yra amerikiečiai, žydai, ju
Anglijos lietuviai
ko
su Lietuva, Dievo rykštę ir
goslavai, austrai, italai, japonai,

» y

suomiai ir kiti. Leidinį redagavo
amerikiečiai “The I-iterary Review” žurnalo redaktoriai, profe
soriai dr. Clarence Decker ir dr.
Charles Angoff. Pastarasis gerai
lietuviams pažįstamas iš įvadų,
kuriuos parašė lietuvių autorių
angliškiesiems leidiniams. Šioje
novelių knygoje anglų kalbon iš
versti Pulgio Andriušio ir Stepė
Zobarsko kūrybos pavyzdžiai.
“Modern Stories from Many
Lands” buvo išleista ir 1963 m.,
bet dabartinė laida yra papildyta.
Iš anuometinės laidos buvome
Draugo kultūriniame priede įdėję
Al. Barono verstą Nobelio pre
mijos laureato Izraelio rašytojo
S. J. Agnon vieną novelę. Ta no
velė palikta ir naujoje laidoje.

Antroji premija
laikraštininkui
Lietuvių Katalikų mokslo aka
demija šių metų pabaigoje skirs
antrąją 500 dol. premiją lietuviui
laikraštininkui. Pirmoji, kaip ži-

dailininkai Chicagoje

5«

; Per
V Annum

Jaunimo centras Chicagoje
steigia Jaunimo chorą, kuriam
vadovauti sutiko muzikas Faustas
Strolia. Pirmoji susipažinimo re
peticija bus š. m. gruodžio 6 d.
Jaunimo centre. Užsiregistravusių
skaičius siekia jau daugiau 50 j
jaunų dainininkų. Priimami stu- •
Stasio Raštikio nauja knyga
dentai ir moksleiviai, nejaunesni — “Įvykiai ir žmonės” buvo pristakaip 13 metų amžiaus. Registruo tyta Chicagos lietuvių visuomenei
tis galima Jaunimo centre pas Akademinės skautijos leidyklos rū
pesčiu praėjusį sekmadienį.
Pa
kun. Algimantą Kezį, S.J.
grindinę kalbą pasakė prof. dr.
Vyt. Vardys, tinkamai įvertinęs
lietuvių išeivių memorialinę litera
tūrą ir ypač St. Raštikio įnašą.

Nuotr. Alb .Vengrio

t

Karalius Lyras, angliškai Lear,
buvo legendiųis anglų karalius.
Esą, per Lokriną ir Brutą kilęs
iš Trojos Enėjo. Lyro ir jo trijų
dukterų istorija, greičiausiai, yra
iš ankstyvosios keltų mitologijos.
Tačiau karaliaus Lyro siužetą ypač išpopuliarino Šekspyro trage
dija “King Lear”.
Dabar Peter Brook pastatė fil
mą “KING LEAR”, ne tik jį su
režisuodamas, bet ir pats parašy^4(
damas tekstą, nors ir pagal William Shakespeare.
Peter Brook atvaizduoja kara
liaus Lyro karalystę tuščią ir ne
vaisingą, sustingusią vidury žie
mos, kuri šalčiu sukausto sielas
net dar daugiau, kaip kūnus. Ly
ras nebėra pats sau viešpats. Jis
pats savo noru atiduoda savo ga
lią dukterims, o tada susigriebia
staigiu vaikišku naivumu, kad
jau negali jos panaudoti. Prislėg
tas senatvės ir nugalėtas menku
mo jausmo, jis dėkingas griūva
(V mirčiai į glėbį.
Gal būtų svarbu pabrėžti, ap
tariant Lyrą, kad tai yra daugiau
režisieriaus Brook darbas, o ne
Šekspyrą “Karalius Lyras” yra
vienas pačių sunkiausių Šekspyro
veikalų, vienas sudėtingiausių ir,
galima teigti, vienas reikšmin
giausių ir stipriausių, šioje dra
moje yra neišmatuojamos jaus
mo ir prasmės gelmės, kurių
Brook net nepalietė.
Tačiau tuo nenorima filmo nu
vertinti. Šis filmas pasiekė Chica
gą be jokios reklamos, beveik iš
tisi metai po New Yorko premje
ros ir yra įdomus, savotiškai drą
sus užsimojimas. Brook tragedi
jos versija yra naujoviška ir mo
demiška.
Yra daug ir dorybių šiame
“King Lear” filme. Netgi, kal
bant apie patį senąjį karalių Ly
rą, —“daugiau jam nusikalsta
ma, negu jis pats nusideda”, o
jojo žiaurumai yra netektos mei
lės išdava. Randame čia ir Cor-

*
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deliją, vienų labiausiai, už šir
dies tveriančių, atviriausių ir nuo
širdžiausių herojų visoje Šekspy
ro kūryboje. Idealus atsidavusio
sūnaus pavyzdys yra Edgar, vi
siškai pasišventęs jo atsižadan
čiam tėvui. Atrodo, lyg Lyras ir
miršta įsitikinęs, kad jo numylė
ta jauniausioji duktė Cordelija
gyvena; ji gi mirusi, tačiau jo
paskutinis sąmoningas akstinas
yra vien tik viltis ir tikėjimas. Gal
būt, tai yra Šekspyro paskutinio
ji mintis: sugebėjimas dar vis ti
kėtis, kas daro mus žmogiškais,
net jeigu, iš tikrųjų mūsų visos
viltys yra bergždžios.
Tai yra didingas ir žmoniškas
Šekspyro tvirtinimas, kuris nera
do sau vietelės Peter Brooko fil
me. Jis arba išleidžia visai, ar taip
perstato dialogą ir scenas, kad
parodytų abi vyresnes blogas
dukteris Reganą ir Gonerilę, dvi
prasmes savo niekšingume. Tuo
tarpu jis parodo mums Cordeliją
ne taip jau tobulą, kaip ji iš tik
rųjų turėtų būti. O jau Lyrą Jis
atvaizduoja vien pasigailėjimo
vertą figūrą, o ne tokį, kokį jį pa
vaizdavo Šekspyras, kartais net
kaip didingumo portretą.
Visas Brooko vaizduojamasis anų
laikų pasaulis yra toks žiaurus,
kad geriau jame nė negyventi.

Lyrą vaidina britų aktorius
Paul Scofield, kurio barzda ir di
džiulės, liūdnos akys primena
mums Hemingway. Nepaprastai
gerai pasirodžiusio Thomo More
rolėje mepamirštamame filme
“The Man of All Seasons”, čia,
gal ir dėl Brooko režisūros, Scofieldo žodžiai yra dažnai nelanks
tūs ir išsisėmę. Todėl Lyras pa
lieka nuskriaustas ir kaip charak
teris.
Nors šis nespalvotas Filmas nė
ra Šekspyrui ištikima versija, ta
čiau vis tiek vertas ne tik suau
gusių, bet ir jaunųjų žiūrovų dė
mesio.

PAAIŠKINIMAI VISUOMENEI

Mes esame VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri išskirtinai įgaliota VNESHPO
SYLTORGO priimti ir siųsti DOVANŲ — užsakymus giminėms Lietuvoje ir
U.S.S.R.
PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri s’unčia DO
VANŲ — užsakymus į VNESHPOSYLTORGą be jokių tarpininkų, bankų etc.
PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri priima už
sakymus PREFERENTIAL ROUBLE CERTIFICATES — SPECIALIOS PIRME
NYBĖS RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAMS ir pristato šituos užsakymus tiesioginiai per
VNESHPOSYLTORGą. Aukštos kokybės prekės gaunamos specialiose VNESH
POSYLTORGO krautuvėse ir prekių sandėliuose daugelyje dideliuose miestuose Lie
tuvoje ir U.S.S.R.
PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje VNESHPO
SYLTORGO autorizuota priimti užsakymus BUTAMS.
PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri gauna
VNESHPOSYLTORGo paskyrimą AUTOMOBILIŲ specialiomis dolerių kainomis.

SAVINGS a LOAN ASS'N
HIGHEST

RESERVES

4071 Archer Avenue
Chicago, III. 60632

Per Annuiki
Investment

TEL — LA 3 • 8248

Uodus
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Veniir*

< ’ert ifieato*

Laidotuvių Direktoriai

6845 $0. VVESTERN AVĖ.
TRYS MODERNIŠKOS
AEB-C0NDIT10NED KOPLYČIOS
l'

MAŠINOMS VIETA

REpnblic 7-8800

REpnblic 7-8601
•y.

1

” F T K U S
-TĖVAS
TRYS

t
f

IR

MODERNIOS

SŪNUSKOPLYČIOS

'533 Wert 7Irt St.
Telet. GRovehlU 6-2345-6
410 S. 50th Avė., Cicero
T0wnhali 3*2108-0* j
4IKŠT*

AUTOMOBILIAMS STATYTI

E U D E i K I S
DOVYDAS P. GAIDAS - GERALDAS F. 0AIMID
L s i d • t u v i y Direktoriai

Trys M o d e i n i i k o i K o p I

Šiuo metu mes turime keletą automobilių, parduodamų tučtuojau. Šie modeliai:

rčio•

4330 South California Avenua

ZHIGl’LI VAZ-2101 — $3214.00; MOSKVICH 412-IZH — $3155.00;

Telefonai: LA 3-0440 u U 3-9852

4505-07 South Hermitage Avenua

MOSKVICH 408-DE — $3033.00; ZAPOROZHETS ZAZ-968 — $2026.00 —
jeigu nebus buvę anksčiau parduoti.
Kas pirmas ateina'— bus pirmas patarnaujamas.

2 year min.

MARŲUE1TF FUNERAL HOMF

DĖL

PODAROGIFTS, INC.

$5000 or tnore
Certificates

BRIGHTON

dotojų dr-jos chorų. Dėstė muziką Kretingos gimn. Surengė pir
mą dainų šventę
Klaipėdoje
(1927 m.). Gilino studijas Pra
hos konservatorijoje. Dirbo radiofone, rašė periodinėje spaudo
je. Jo muzikos kūriniai: Mūsų ka
Komp. A. Vaič ūną
riuomenės dainos,
Kritusiems
Pei 4 nmuii
šauliams.
Mūsų
šokai
(fotepi- - I(MN* or niorprisimenant
jonui). Mirė teturėdamas 42 m.
CertififHt''Muzikas, chorvedys, solistas amžiaus.
v*A» o
miręs
Antanas Vaičiūnas yra
Pasikalbėjimai su
Kaune 1932 m. lapkr. 3 d. ir šie
met sueina 40 m. nuo jo mirties.
kitais pasauliais
Mokėsi Varšuvos ir Odesos kon
Bostono universitete buvo suservatorijose. Odesoje buvo su
organizuotas
svarstybos apie gyorganizavęs lietuvių chorą. Sava
noriu įstojęs į Lietuvos kariuo vybę kituose pasauliuose. Svarstymenę, II pulke suorganizavo or bų suorganizavime dalyvavo ir
kestrą. Buvo muzikos mokytojas JAV aeronautikos bei erdvių ad
Rygiškių Jono gimnazijoje Ma- ministracija. Buvo pakviesti ast-1
riampolėje, vėliau dalyvavo Ry ronomas C. Sagan, fizikas Ph.
gos lietuvių muzikiniame gyve Morrison, teologas K. Stendhal,
nime ir dirbo Rygos Balso redak astrohomas R. Berendzen, biolo
gas Nobelio laureatas G. Wald ir
cijoje. Dainavo solistu Lietuvos
antropologas A. Montague. Jie su
operoje. Kaune surengė
trijų tarė, kad tuo tarpu nėra duome
chorų dainų šventę. Klaipėdos nų, jog kitur negu žemėje būtų
I krašte suorganizavo apie 20 Gie- gyvybė, tačiau iš kitos pusės tai

Karalius Lyras ekrane
STASĖ SEMĖNIENĖ

AT —

Accounts

malonę, išvertė ir parašė visą ei
lę giesmių, sukūrė Graudžius I
verksmus, vertė j ietuvių kalbą
Šv. Raštą. Garsėjo kaip kalbinin į
kas ir matematikas bei nuoširdus
|
savo pašaukime dvasininkas.

Jaunimo choras
kuriasi Chicagoje

f<%
PCT
/t'\nnum

QUARTERLY
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Passbook

" Anykščių šilelio“ autoriaus vyskupo Antano Baranausko amžino poil
sio vieta Seinų katedroje.
Nuotrauka B. Tnunpaus

Čiurlionio galerijoje, Chicagoje,
gruodžio. 2 d. 7 vai. vak. atidaromoj Anglijoje gyvenančių ar
ilgiau ten gyvenusių dailininkų
parodoj jau tikrai dalyvaus šie
mūsų dailininkai: Magdalena
Stankūnienė, Genovaitė Grigaravičiūtė - Johnsonienė, Antanas
Petrikonis, Petras BugailiŠkis ir
Vincas Jokūbaitis.

FILMŲ ĮVAIRUMAI

HIGH RATES

Telefonai - YArds 7-1741-2
i

Klientų patogumui užsakymus galite paduoti bet kuriai prie mūsų prisijungusiai
firmai:
Globe Parcel Serviee, Ine., 723 Walnut St, Philadelphia, Pa. 19106
Package Ezpress & Travel Agency, 1776 Broadway, New York, N. Y. 10019

Cosmos Parcels Ezpress Corp., 488 Madison Avė., New York, N. Y. 10022

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
•esavią

Asociacljo.

laidotuvių Olraktortą

Marta.

Arba tiesioginiai į mūsų vyriausių įstaigų

PODAROGIFTS, INC

STEPONAS C LACV 'UCKAWICZ) IR SŪNŪS
J14-V4 ZSrt PLACB.
!424 W. 69tb 8TREE1
1628 Hoothwe«t

240 FIFTH AVĖ. (tarp 27 ir 28-tos g-vės)
NEW YORK, N. Y. 10001

PETRAS BIELIŪNAS
A4X 8 CALIFORNIA AVK

PASKUBĖKIT MUMS DUOTI SAVO DOVANŲ
UŽSAKYMUS

KALĖDOMS DABAR

Tai LAfayette 8-357

ANTANAS M PRILUPS

(212) 685-4537
Būkite tikri, kad paduotumėt savo užsakymus tinkamai autorizuotai firmai.
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STEFANIJA STASIENE

REDAGUOJA ST. SEMĖNIENE, 8507 S. TROY ST., CHICAGO,

PASKUTINIS PASIMATYMAS
DANUTĖ AUGI E'.T

Auksinis ruduo pilnas įvairiau- tiškame baliuje prancūzų amba’ių gėrybių; vaisių Ir daržovių di- sadoj Konstantinopoly, ambasadŽiausia pasiūla. Todėl Šį kartą doriaus žmona madame de Saint
norėčiau atkreipti skaitytojų dė Hardouin patiekė
brangiuose
mesį į v’eną mums gerai žinomą šampano stikluose morkų ir sa
ir mėgiamą daržovę — valgomą lierų sunkos kokteilį. Ten daly
ją morką, lot. Daucus sativus. vavusieji karaliai ir kiti diploma
Juk ne vienas prisimenam savo tai šiuo kokteiliu buvo nepapras
vaikystę, kai rudenį
mamytės tai sužavėti ir paprašė dar pa
darže išrautą gražią
auksinę kartoti. Ir nenuostabu, kad po
morką, dažnai net neplautą, o nia Hardouin yra nepaprasto
tik į rasotą žolę pabrauktą, su grožio moteris ir jos plaukų ir
valgydavome
ją kaip skanėstą. veido spalva žavi ne vieną dip
ILL. 60629. TE1.EF 925- -598>
Mūsų organizmas tada instink lomatą”.
tyviai jausdavo vitam'nų trūku
Virtos morkos (tik niekad ne
mą. Aišku, ir neapsirikdavo, nes pervirti) taip pat labai vartoti
nių dvasios formuotojos.
Jūsų
ši spa votoji daržovė daugelį gy- na ir naudinga daržo,ė,
kaip
pavyzdys kalbės daug efektingiau
1 vybinės reikšmės medžiagų su- priedas prie mėsų, žuvų ir t. t.
už geriausią kunigo pamokslą.
teikdavo mūsų organizmui.
Galima paruošti puikų patieka
Bet be Dievo jūs nieko nepajėg ■
lą, panaudojant virtas morkas,
2900 metų morka
si. S.ai, dėl ko leiskit savo sie
loms gyventi Dievuje, su Juo ir Į Ypač morkose gausu vitaminų kurios labai mėgiamos vegetarų.
J‘im '
A ir C bei BĮ ir B2. Gerai žiMorkų paplotėliai
Reko’ekcijų vedėjas buvo ne- nomas karotinas, kuris
vėliau
Imti: 1.5'puoduko virtų ’r su
pavargrtantis, nuoširdus ir šve‘- mūsų kūne virsta vitaminu A. trintų morkų, 3 valg. šaukšt.
nūs kiekvienai klausianč'ai, bet,Tai gyvybinės reikšmės medžia- margarino, 3 puodukai išmirky
tvirtas. Jo sodraus minčių siūlo ga, būtina mūsų akims ir saugo tų baltos duonos
trupinių, 1
menkutis pluoštas.
nudažytas akis nuo įvairių akių Fgų. O kiek kiaušinis, 1 valg. šaukšt. smul
mano dažais, ir buvo ta’, ką jū’ mineralų morkose: kalio, sodos, kiai sukapotų ir pakepintų svo
čia skaitėte.
silicono, magnezijoc, geležies, ir gūnų, 3-4 arbat. šaukštl. drus
Kviečiame visas ir visus daly net jodo, sieros, chlorino bei fos kos.
vauti gruodžio 1 d. dvasinio su foro. Taigi, šios daržovės vertė
Sutrintas morkas sumaišyti su
sikaupimo vakare. Sv. Mišios 7:20 neabejotina.
ištirpytu margarinu, baltos duo
Morka yra žinoma jau dau- nos trupiniais (3 puodukus sau
v. v. T. Jėzuitų koplyčioje. Po to
pokalbis: Dievas yra grožis. Bus! giau kaip 2000 metų, tik ne vi- sų balt, duonos trupinių sudrė
pritaikintos sada ji buvo taip vertinama ir kinti su liesu pienu, bet nepa
rodomos
temai
skaidrės ir skaitomos parinktos . taip plačiai naudojama. Iš Olan- daryti skystą), plaktą kiaušinį,
I dijos ji Elzbietos I valdymo metu svogūnus, druską. Išmaišyti ir
psalmės.
buvo perkelta į Angliją. Naudo rankomis daryti nedidelius apjama ji buvo tada tik kaip de ' valius, truputį paplotus paplotėkoratyvinis augalas. 1609 m. ji Huš“7Uo/pavolfoh Tbalt^duopateko į Šiaurės Ameriką —- V’r- nos trupįnį.us. Kepti orkaitėje 350
ginijos valstybę. Čia į ją taip, pat jgjpjp temperatūroj arti, 40 mibuvo žiūrima kaip į
piktinę, nyfjų, arba yj gražiai pagels.
Ypač ji plačiai pradėta naudoti Tinka baltas padažas.
kaip daržovė, kai atsirado vadi-1
narnos sausos sriubos. Būtent, i •' i1 Baltas padažas
džiov’ntų daržovių sriubos, tada
Imti: 1 šaukšt. margarino, 0.5
I morka tapo pagrindinė šio m:ši- šaukit, miltų, 3-4 puoduko Feso
nio daržovė .•‘-Šiandien- ji visame pieno ar daržovių sultinio, tru
pasaulyje vartojama įvairiose for- putį druskos. *
1
moSe. Ta’iau sveikiausia ir nauMidus su raargar’nu keptuvėj
dingiaus’a ji yra žalia. Tad štai
ant lengvos ugnies maišant kai
keletas sugestijų.
tinti. kol šiek . tiek pageltonuos.
Pratinkime vaikus iš pat ma Po to pilti karštą pieną ar sul
žens priešnidSams pagraužti ža tinį ir ma šyti. Praskiestas pada
lių morkų. Kad morkos daugiau žas paįvairinamas
prieskoniais
patrauktų vaikų dėmesį, reikia (pvz. čiobreliais ar šalavijom) ir
jas supiaustyti išilgai
siaurais pagal skonį įdedama druskos.
ruoželiais ir sustatyti į stiklinę ar
puodelį. Kad atrodytų patrauk-1
liau, lyg gėlių puokštė, galima
dar pridėti keletą žalių sa ierų
kotų. Ir pastebėsim kad vaikų
raginti nereiks,- o priešingai, ran
kytės sieks ir vaikučiai gardžiuosis...

Giedri sekmadienio
popietė gai. Jūs formuoja! vaikų sielą. Jūs
Cenacle rekolekcijų namuose. Sv. išmokot juos pirmųjų
žodžių,
Mišios baigėsi. Tėvas Kijauskas! maldos. Jūs skiepija t moralinius
suteikė popiež aus palaiminimą.: dėsnius. Jūsų g’mdymas neribaiGiedam “Marija, Marija”. Ne gia tarpin’nkaujan“ gy ybei ateivieną, bet kelis posmus. Nor:?i,; t: į žemę. Jūs gimdote žmogų visą
kad giesmė tęstųsi ilgiau. Renka- Inavo gyvenimą. Ligi paskutinio
mės svečių kambaryje. Dėkojame i jūsų atodūsio. Ligi susitik’mo su
rekolekcijų vedėjui. Dėkojame iŠ | Tuo, kuris jums šias pareiga - paširdies. Norėtume, kad jis dar | vedė. Jūsų davisniai gimdymo
kalbėtų, kad pa.akytų burtažodį, | skausmai didesni už fizinius Dickaip gyventi,, kaip būti, kad sa-ina iš d’enos jūs stebit savo vaivimi visur ir visiems liudytume | kus (arba tuos, kurie jums pagyvąjį Dievą, kad būtume, kaip, vesti auklėti), kai jie bręsta, klysprivalome, Dievo šventyklos.
ta, klumpa, puola, lūž‘a. nutols
Gerųjų rekolekcijų pasisekimas ta. Jūs esat daugiau, negu kuni
“Na, ar geros buvo rekolekcP gai. Jūs esat Dievo pateptos žmoJos?" —klausia tos, kurios neva
žiavo (negalėjo arba nenorėjo).
Prisimenu girdėtą
pamokslo
mintį: “Ne akmenys ir marmu
ras, ne mozaika ir vitražai, ne
auksas ir šilkas padaro Bažnyčią,
bet žmogus”. Ir apie rekolekcijas,
galėtum atsakyt’: “'Nors visos są-1
lygos ir aplinkybės yra be prie
kaišto, bet pats rekolekcijų ge
/ / ♦ -r V
:y
'; '1 ' |, r'
i
malas, pats rekolekcijų pasiseki
Laikau garbe ir mrlonia pamo branduolys esame ten kiek reiga -n- eik’nti Abi 'ros i Lieviena”. Siaubu ten b"ti. Būt: su
I tuvių Tarybos konferenciją ir jos
Kristumi. Leisti pidai pasiganyt'
dalyviuj Š kon'erencija, kaip ir
dvasinėse ganyklose.
visos ankstyvesnė , nėra ab Jo
Ateiti ir atsisėsti prie Kristaus
nės, darniai ir' patriotiškai gvil
kojų, kaip padąrė Marija tuo tar
dens lietuvių tautos problema^ ir
pu, kai Morta neįstengė ąritrūk- - z. r
nustatys Lietuvai laisvės ir nenriti nuo kasdienybes rūpesčių. l yg ,.
' , .
„
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.
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klausomybes atgavimui
darbo
Guhvetą nykštukai apraizgo mus|
Savo ,f d; lomatinės tar.
kasdienybė, ir mes tampame lyg
bos yardu re^u nuoJ!rdži
gyvos mumijos. O tai ir yra prie-- dėk u- JQ
yisas
žastis
blogybių,
i
ŽaSnS!daugelio
daUgell°.^°
Sy^U\-^
Lietuvos labui.
gyvenimo pavojus nėra atominė
Siame krašte tebegyvenam rinbomba, bet nesirūpinimas dvasi
; kiminėse nuotaikose. Stebėjom ir
nėmis vertybėm’s. Civilizacijos
pajutom visų kandidatų kampa
žūva ne nuo ginklo, bet nuo vi
nijos įkarštį ir propagandą. įtaidinio supuvimo. Dvasinė apati
gojančią ir paveikiančią balsuo
ja yra universali. Jaunime ir su
tojus. Dabar prasideda atoslūgis.
brendusiųjų klasėj. Reikia raugo
Lietuvos laisvinimo darbuose,Gražios moters sveikas
mūsų duonai. Reikia trąšos mū
kampanija turi būti nebaigiama,
gėrimas
sų dirvai, reikia raumenų mūsų
tęsiama iki to laiko, kuomet Lie
rankoms suvaldyti įsibėgėjusius
Žalių morkų sunka
— koks
tuva vėl bus laisva ir neprik’aulaisvės ir griovimo eržilus. Rei
sveikas
gėrimas.
Štai,
ką
rašo
Lletuvos
gen.
konsule
J.
Daužvarsoma. ALTa tą kampaniją veda
kia mums gyvojo Dievo. Sakra ir ves toliau. Ją reikia vest stip llenė kalba Alfos suvažiavime Chi- Gayelord Hauser, garsusis mitymentinio susitikimo su Kristumi. riai, neatlaidžiai — ne tik val 3»goj.
Nuotr. V. Noreikos I bos žinovas. “Kartą labai eleganReikia dvasinės veržlios jaunys džios ir žinių teikimo įstaigose —
tės. Dvasinis gyvastingumas, vizi
palaikyti bei stiprinti ryšius su
ja turi išvesti mus iš migloto klo
esamais mūsų prieteliais ir už
nio, iš daubos. Dienų tėkmėje iš
megzti ryšius su naujaisiais.
senka sroVės Jokūbo šu inio van
Tektų pažvelgt ir j savąjį kie
duo trumpalaikiu ir nepasotinapmą. Nė viena laisvojo pasaulio
tis. Kristus šioje kasdienybėje siū
valstybė nėra pripažinusi L:etulo gyvojo vandens terapiją. Ta
vos Sovietų Sąjungai. Lietuvos
čiau reikia pokalbio su Juo, rei
užgrobėja deda visas pastangas
kia atsivėrimo, atsiskleidimo ir
neteisėtą užgrobimą
įteisinti,
sutikimo. Varu, kaip ir rašyt.
naudoja savus ir samdytus agen
Vaičiulaičio piemenuko Jonuko,
tus, leidžia dideles sumas pinigų
nenuvarysi išpažinti savo nuodė antilietuv:škai propagandai. Ir.
mių pas kleboną.
liūdna prisipažint, ant tos propa
Žmogus yra tai, j ką jis tiki.
gandinės meškerės užsikabina ne
Mūsų laikų žmogus išgyvena be
vienas lietuvis —jis nebemato
prasmybės baimę. Jis ieško naujų
tautos ir valstybės priešo, neat
tikėjimo objektų ir kelių, nes ta
skiria , laisvos ir nepriklausomos
riasi, kad senieji yra atgyvenę.
valstybės nuo pavergtos kolon’Žmonės bėgioja po stebuklų vie
jos — santykiauja su tėvynės pa
tas išalkę apsireiškimų ir pasiro
vergėju ir smaugėju. Faktas lieka
dymų. Skaito šimtus
knygų,
faktu —Lietuva tebėra okupuo
brenda į teologines studijas, o
ta, Sovietų Sąjungos
engiama,
numoja ranka į svarbiausią pa
pavergta. ALTai tenka šį faktą
ties Kristaus paliktą knygą ir Ji
nesiliaujamai kelti, kartoti ir nePatį šv. Mišių aukoje bei Sak- baigiamoj kampanijoj reikalauti
ramentuose.
—Laisvės Lietuvai I
Ar moterys galėtų būti
— Paklusni moteris yra tokia,
kunigai?

Lietuvos gen. konsulės Juzės Daužvardienės
žodis Alios suvažiavime, Chicagoj, lapkričio
mėn. 11 d.

Įdomus buvo rekolekcijų vedė
jo atsakymas į klausimą, ar rea
lu, kad moterys galės būti kuni
gai.
“Jūs esate daugiau negu kuni-

Balio pirm. Marija Rudi nė sveiki
na Alfos suvažiavimą. Chicagoj.
Nuotr. V. Noreikos

Balio c. v. pirm’ninkės M.
‘Rudienės sve’kinimas

ALTos suvažiavime

Bendros Amerikos
Lietuvių
Šalpos fondas sveikina mūsų gar
bingą organizacija ALTA, kurį
nuo pat tėvynės priespaudos pra
džios ištiesė ranką pavergtiems
broliams ir prislėgtai tautai. Di
džiuojamės Jūsų laisvės gynimo
principais, nesileidžiant į kompro
kuri klauso vyro, sakančio jai
misus ar derybas parduoti savą
tai, kas jai patinka.
ją tėvynę priešui. Laikykitės stip
kelyje,
— Nesiginčyk su moterimis. G. Grigaravičiūtė-Johnsonienė
Gėlės prie lango (aliejus) riai savajame tiesiame
ir
Jei pralaimėsi, liksi kvailys, jei Iš Anglijos lietuvių dailininkų parodos, atidaromos Čiurlionio galerijo kol iškovosite tėvynei laisvę
laimėsi, būsi storžievis.
je,
Chicagoj,
gruodžio
2
d.,
7
vai.
vak.
savo
tautai
pasaulinį
pripažinimą.
I

I

Magdalena Birutė Stankūnienė
Studija
Iš Anglijos lietuvių dailininkų parodos, atidaromos Čiurlionio galerijo
je, Chicagoj, gruodžio 2 d., 7 vai. vak.

Janinos Nomeikaitės - Armonienės plokšfslė
Neseniai rinkoje pasirodė sol.
J. Armonienės įdainuota plokš
telė, fortepijonu palydint komp.
VI. Jakubėnui. Pr’eš metus solis
tė atliko Jaunimo centre, Chica
goje, labai sėkmingą savo rečita
lį, kurį klausytojai šird:ngai su
tiko ir nemažai pildomų dalykų
plojimais iššaukė pakartoti. Ap’e
šį rečitalį “Drauge” 1971.VI. 10
prof. J Ž: evižius rršė gana pla
čiai. Kadangi plokštelėje beveik
visi koncerte atlikti kūriniai į:la:nuoti, tad pakartosime, ką prof.
J. Žilevičius tada rašė.

plokštelę, klausytojai ir dabar
turės malonumo,/ kaip ir laike
koncerto: “Klausytojai tai įverti
no ir karštais plojimais, kaip re
tai, neliko jai sko’ingi, o visa tai
buvo papuošta įteikiant
gėlių
puokštes...”
J. Valaitis

Prof. J. Žilevičius apie
solistę

“Programa buvo sudaryta iš
dviejų dal’ų: pirmoje dalyje at
likti G. Gudauskienės Daug pa
vasarių, S Cerienės —Laukai,
O. Metrikienės —Jado auskarai,
Dainos Muzika ir Gėlės, J. Žile
vičiaus — Ratai, K. V. Banaičio
—-Tulpės ir VI. Jakubėno — Gė
lės iš šieno. Šią dalį dainininkė
’abai gražia ir aiškia ištarme at
liko, jautriai, ritmingai ir muzi
kaliai įsigilindama į dainos tu
rinį. Publika gėrėjosi jos laikyse
na scenoje ir gražia dainav:mo
programa. Solistė buvo publikos
maloniai sveikinama ir karštais
plojimais buvo prašoma pakar
tojimo. Buvo jaučiamas
tarp
publikos ir klausytojų artimas ir
nuoš'rdus ryšys.
Antroje dalyje buvo atlikti sep
tyni kūriniai žymiųjų svetimųjų
kompozitorių, kaip A. Rubinsteino —'Naktis, J. B. Vickerlin —
Pasakyk, mamyt, R. A. Schumanno — Nepykstu aš, A. Greitchaninovo —Snieguolė, A. Thomas
— Ar ž’nai šalį tą (iš op. Mignon), G. Puccini — Tėveli ma
no mielas (iš op. Gianni Schicchi), Ch. Gounod — Gėlių ari
ja (iš op. Faust). Šioje dalyje dai
nininkė parodė visą savo balso
pajėgumą ir visus meninius su
gebėjimus, labai gražų, kultūrin
gą balso apvaldymą su gera mo
kykla, kur balsas skamba nuo
aukšto iki žemo vienodai... Ypač
pavyko jai atlikti iš op. Fausto
Gėlių ariją, o taip pat ir G. Puc
cini ariją Tėveli mano mielas...
šis rečitalis klausytojams buvo
tikra staigmena. Žinojome, kad
solistė J. Armonienė vienur kitur
dainuoja, bet netikėjome, kad ji
būtų tiek pajėgi, kiek pasireiškė
rečitalyje”.
Išklausius plokštelėje įdainuo
tus kūrinius, visai galima sutik
ti su prof. J. Žilevičiaus pareikš
tomis mintimis. Girdėdami
tą

Ryšys tarp moters svorio
ir įvairių ligų
Stora, vidutinio amžiaus mo
teris 4.5 kartų greičiau susirgs
cukrine liga (diabetu), negu jo
sios plonoji draugė, taip skelbia
mediciniškos studijos,
ištyrus
apie 73,532 persivalgiusias mo
teris.
Toliau tyrimai parodė, kad ta
pati storulė moteris 3.3
kartų
greičiau gaus aukštą
kraujo
spaudimą, 2.7 karti} daugiau pa
sinei į tulžies ligas ir 2.5 kartų
skubiau msirgs kaulų gėla.
Nežiūrint, kad moterys žino,
ką joms neša persivalgymas, ta
čiau storosios moterys nepasiryžta numesti svorio, o numetusios jį
— laikyti normaliame stovyje.
Tik vienas procentas moterų su
grįžta į normalų svorį ir pasilie
ka jame. Gydytojų nuomone, apie
ketvirtadalis ar trečdalis
šio
krašto moterų yra virš norma
laus svorio.
Taipgi rasta, kad persivalgančios moterys suserga širdies glandų ir inkstų, reumato, geltligės,
žaizdų skilvyje ir net plaučių li
gomis.
Storulės moterys tiktai daug
mažiau (.84 kartų) serga maža
kraujyste (anemija).
Gydytojai teigia, kad supažin
dinus visuomenę su rūkymo pa
vojumi, surišant jį su vėžio liga,
gal toks storumo ir ligų sugreti
nimas paskatins ir moteris ma
žinti svorį savo sveikatos palaiky
mui.

