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POKALBIS SU .ŠVENTOJO NARVO'AUTORIUM 
Po Algirdo Landsbergio "Šven- Į autoriai nori aiškinti ir aiškintis 

tojo narvo" premjeros Ateitinin- Į ir kartu slepiasi, neretai pučia 
kijos kongreso dienomis Clevelan- j miglas, mistifikuoja. Kai kurie jų 
de ir prieš dramos pakartotinį į daro užuominas, kad jų dramos 
spektakli spalio 1 d. Chieagoje; nepaprastai sudėtingos . Aiškin-

• 

Kertine parašte 
Ties Gintaru ir Spinduliu stabtelėjus 

Nuo 1945 iki 1948 metų Vokie-1 siveržimai. Tragiškai mažėjs 
rijoje, išvietintųjų asmenų ba- įvairaus lygio lituanistinių stu-
rakuose, buvo leidžiamas lietu- j dijų studentų auditorijos, bet 
viskas literatūros žurnalas "Gin-! nuostabiai didėja estradinė lietu-
tafas". Leido jį entuziastai, rašė j vybė. Kas galėtų prieš trisdešimt 
žurnale rinktinės mūsų literatu- metų patikėti, kad pvz. Los An-

(Marijos mokyklos auditorijoje) 
>ra gera proga užkalbinti patį au
torių. Todėl ir klausiame: 

— Kiek reikšmės skiriat to
kiems pasikalbėjimams? Kitaip 
tariant, k'ek naudos paprastai 
yra iš autorių mėginimo aiškin
ti savo veikalus? 

— Su tais autoriais būkit bud
rūs ir atsargūs. Kadangi esminiai 
dalykai turėtų būt: išsakyti pa-
čioie dramoje, jie dažnai ima kal
bėt apie antraeilius. Be to, tokį 
pokalbi beskaitant, dažnai tiki
masi, kad autorius įteiks "raktą" 
paslapčių kambarėlio durims at-
rakint — aš tą norėjau pasakyt, 
todėl š" scena reiškia tą, ana 
aną, o visa tai veda į logišką 
finalą, kuris išryškina štai šią 
idėją. (Skaitytojo - žiūrovo 
das nušvinta, jis "suprato" dra-

ros pajėgos. Pirmieji žurnalo nu
meriai dabar bibliografinė rete
nybė. 2umalo leidybos faktas 
pats savyje buvo stebuklas, kai 
aplinkui tvylojo sunki ekonomi
nė aplinka, emigracijos ir net 
grąžinimo grėsmė. 

Vis dėlto, įsiskaičius į senas 
žurnalo eilutes, randame ten ir 
giedrios kultūrinės aplinkos vaiz
dų, į. Palionis (1948 m. vasario 
mėn. laidoje), reportaže "Min
tys apie mus" rašo: 

"Mes neturime nei turtingų 
leidėjų, nei spaustuvių, nei jo
kių priemonių, tačiau mūsų 
knygos eina viena po kitos, ir vis 
turtingesnės, ir dideliais tiražais, 
ir vis dailesnės, ir vis* labiau lau
kiamos". 

Tikime, kad J. Palionis vaizda
vo tikrą ano meto knygų leidy
bos frontą ir kalbėjo apie tikrą 
skaitytojų meilę savo knygai. 
Trisdešimčiai metų praėjus, kaip 
keista skaityti J. Palionio eilutes. 
Emigracijos ir įsikūrimo ciklas 
pasfbaigė. Viskas tapo pastovu, 
nekintama, kaip geru namų pa
matai ne ant smėlio, bet ant kie
to savo nuosavo dolerio. Turime 
savo turtingus leidėjus, savo nuo
savas spaustuves, o taip ilgimės 
J. Palionio gerų nusakymų. Juk 
knygos dabar neina viena po ki
tos vis labiau skaitytojų laukia
mos. Kiekvienos knygos laida da
bar pergyvena sunkių, sudėtin-

geles Jaunimo šokių ansamblis 
"Spindulys", iš tolimiausiojo lie
tuvybės avanposto prie Pacifiko 
išvykęs, triumfališkai gastroliuos 
... Europoje. Roma, Londonas, 
Paryžius, Olandija, Vokietija... 
Toks maršrutas pralenkia valsty
bės remiamas išvykas. "Spindu
lys" sugebėjo pralenkti entuzias
tų vaizduotę. 

Taip lietuviškoji kultūrinė ak
cija palengva persipylė į naujus 
indus, į naujas formas. Trečioji 
emigracinė karta palengva trau
kiasi iš studijinių telkinių ir 

mą, o tai yra įrodymas, kad ji 
"gera"; išdavoje visuot'na laimė 
ir pasitenkinimas). Aš patsai to 
"rakto" neturiu. Drama rašoma 
ne tik sąmoningai, bet ir pasą
moningai; ne tik su kairiuoju, 
bet su dešiniuoju smegenynu; ne 
t'k smegenim, bet ir širdim, ner
vais, etc. Baigminio gaminio ne
įmanoma "išaiškint", suvedant 
jį į aristotelinę logiką, ar žurna
listinę informaciją. Todėl neabe
joju, kad kai kurie jautresni, į-
žvalgesni žiūrovai — skaitytojai 
man pačiam padės įžvelgt kai 
kuriuos dramos požiūrius. 

Taip pat autoriai dažnai ima 
kalbėt apie tai, ką jie norėjo pa
daryt, skirtingą nuo to, kas jau 
padaryta. Pokalbį su autorium 
skaitys ir žmonės, jau mačiusieji 

dami savo parašytas fikcijas, jie 
ima regzti naujas fikcijas. Ta
čiau ir iš pastarųjų galima šį tą 
patirti apie dramos rašymo ir 
scenoje įsikūnijimo vyksmą. O 
tada ir pati drama gali pasiro
dyti šiek tiek skirtingoje švieso
je. 

— Kas paskatine tą dramą 
rašyti? Suprantam, kad Jūs jau 
buvote jos esmines mintis per
galvojęs prieš "Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikos" išleidi
mą, tad ar bent kiek panaudo
jote ten randamą medžiagą? 

— Vėliausioji paskata buvo 
pakvietimas parašyti dramą 
ateitininkų kongreso proga. (Ka
dangi kvietusieji buvo šviesūs 
žmonės, jų pakvietimu jaučiausi 
oagerbtas; jie buvo ir drąsūs 

I žmonės,kreipesi į "kontroversini" 
{autorių; ir plačių pažiūrų, pasi-

žengia į lietuvišką estradą. Kas spektaklį, kuris jau nebėra auto-
nesidžiaugs ir nesididžiuos dėl 
losangeliškio 'Spindulio" trium
fo — tai sugebėjimas ant ak
mens žydėti gražiausiais žiedais. 

Tačiau, rašo "Draugo" kores
pondentas VI. Rmjs, Illinois uni
versitete, kur studijuoja daugiau 
kaip 300 lietuvių studentų, lie
tuvių kalbos kursu, kuriuo anks
čiau domėjosi 101 studentas, da
bar besidomi ...21! 

Tad graudžiai sustojame ties 
"Gintaro" tvirtinimu: lietuviška 
knyga vis labiau laukiama. Stu
dijuojančios kartos atšokimas nuo 
dėmesio savo kalbai didina lie-

j tuviškos knygos golgotos var-
jgus, užkerta kelią ir literatūri-
! niam prieaugliui. O juk visos są-
I lygos tokios palankios: savo kū-
l rybines galias lengviausiai reali-
Izuoti savo aplinkoje; auditorijai 

toriaus pirminė drama, bet jo ir 
režisieriaus ir kitų kūrybingų 
žmonių naujas kolektyvinis kūri
nys. (Spektaklio dar nemačiau, ir 
smalsumo kupinas skubu į Chi-
cagą, kur, be abejo, imsiu 
kamatinėt Darių Lapinską apie tą 
"naują" kūrinį)... 

Tad kartoju, būkit budrūs. Tie 

rinkę autorių iš už savo organi
zacijos ribų; ir civilizuoti, nes 
man paliko visišką laisvę ir apsi
ėjo be cenzūros). 

Taip, pirmąjį dramos plane
lį jau buvau padaręs prieš dau- j 
gelį metų, prieš "Lietuvos Kata- j 
likų Bažnyčios Kronikos" pasiro- į 
dymą. Jam akstiną davė ir ofi
cialioje Lietuvos spaudoje, ir iš
eivijos laikraščiuose kadais pla
čiai apkalbėtas "stebuklas" Lie
tuvoje. Tasai įvykis, kaip ir Dau
manto "Partizanuose" aprašytos 
vestuvės, man pasirodė turįs ypa
tingo draminio krūvio. Jis ir ta
po siužetinės geometrijos dalimi. 

Pati "Kronika", ta nepaprasto
ji apraiška Lietuvos gyvenime, 
be abejo, paveikė "Šventąjį nar
vą". Bet aš jokiu būdu nemaniau 
IT nedrįsau "iliustruot" ar "dra-
matizuot" "Kronikos", "pritai-
kint" scenai jos gyvo, kenčiančio 
ir laiminčio kūno, lygiai kaip ir 
nerodau pirštu Į savo dramą, sa
kydamas, jog "tai Lietuva". Už 
tokį "hybris" (perdėtą išdi
dumą) nubaustų ii graikiški die
vai. Ir estetiniais ir moraliniais 
sumetimais dramoje įrašytas 

— Ar be "Kronikos" dar kokia 
Į knyga paveikė "Šventoji narvą"? 

— Taip, labai Tai Unamuno 
"Krikščionybės agonija". 

— Ankstyvesniuose Jūsų kū
riniuose, pavyzdžiui, "Gluosniai 
vėjuje" ir 'Vejas gluosniuose" 
taipgi įvykdavo stebuklų. "Šven
tajame narve" taip pat yra du 
stebuklai: kun. Semėno suruoš
tas ir ekskunigio Petrausko tylėji
mas. Kokia stebuklo rolė Jūsų 
dramose aplamai? 

—Stebuklai "Vėjuje", stebuk
lai "Gluosniuose", stebuklai 
"Narve" — kas su tuo autoriumi 
darosi? Ne, skubu užtikrint, tai 
ne stebukladarystės epidemija. 
"Šventasis narvas" iš tikrųjų pri
klauso dar neužbaigtam dramų 
religinėmis temomis ciklui, ku-
rin įeina ir "Vėjas", ir "Gluos
niai", ir "Paskutinis piknikas". 

I "Stebuklas" yra viena pagrindi-
niųjų, ciklą jungiančių metaforų. 
Mano manymu, tai labai tinka
ma metafora. Tematiniu atžvil
giu, stebuklas vaizduoja "šven
tumo", "anapusgamtiškumo" 
įžengimą į gamtinę tikrovę. Sce
niniu požiūriu stebuklas yra la
bai teatrališkas įvykis, susijęs su 
pirmine scenos magija — meta
morfoze — jaudinusia pirmuo
sius pasaulio žiūrovus ir tebejau
dinančia juos ir dabar (kaip, pa
vyzdžiui, teko pastebėti dabar 
New Yorke besilankančio Kabu
ki teatro spektakliuose). 

Rašytojas Algirdas Landsbergis, dramos "šventasis narvas" autorius 
Nuotr. Vytauto Maželio 

"nuotolis", distancija tarp buiti
nės Lietuvos ir mitines srities. 
Kaip tekste sakoma, tai "kraštu
tinių situacijų teritorija, prime
nanti Lietuvą". Sakykime, kad tai 
sakmė, kuri maitinasi Lietuvos 
Įvykiais ir kuri, taip autorius ti
kisi, juos šiek tiek nušviečia. 

— Vienas asmuo, pamatęs Cle-
vetande spektaklį, pasiskundė, kad, 
girdi, kokia čia drama, jei joje nė- jus. kurį "herojų 
ra herojaus. Ar taip iš tikrųjų j jo omenyje. 

yra ir ar šioje dramoje tai bū
tų trūkumas? 

— "Herojaus" kaipo tokio iš 
viso nėra. Dramos "herojaus" ar 
"protagonisto" samprata ir po
būdis keitėsi per visą teatro isto
riją ir tebeįvairuoja jo dabarti
nėje geografijoje. Tad į šį klausi
mą bus galima atsakyt, sužino-

kalbovas turė-

vis šilčiau ir prasmingiau sus«-gų gimdymų kančias. Leidykio- • , , . . - - - < » **• • • t- • tekti ties savuoju autoriumi... se ranicraščiai apsitraukia vora-
tinkliais. Akademinio turinio knjH Ar ne laikas jau mūsų mo-
gas tegali tik pats autorius išleis- kyklose, nuo pat pirmos klasės 
t:. Lietuviška knyga dabar nėra j kabinti ant sienos naują SOS 
laukiama. Antroji emigracinė kar- į šauksmą, skelbimą: Skaityk lie
ta nepadidino, bet katastrofiškai t u v i š k * knyg* ! 

sumažino skaitytojų skaičių. 
Bet žemė sukasi, ir kartu su ja 

sukasi ir klesti dabar jau trečios 
lietuviškos emigracines kartos sa
vaimingi iieiuv&cas veuuo* pra

plokime ir gerbkime lietuviš
ką estradą, ji daro stebuklus, 
bet neapleiskime permanentinio 
lietuvybės <:uluro — knygos. 

j . Gid 

— Šis klausimas turbūt įtra 
naivus, bet vis dėlto klausiame. 
Kodėl Jūs pasirinkote tolaus cha
rakterius, kaip ekskunigį, vysku
pijos valdytoją, religinį įgalioti
nį, kitaip sakant, ateizmo estab-
lišmento atstovus, o ne, skysim, 
karingus, giliai tikinčius valstie
čius? 

—Atsitiko taip. Kai, prade
dant rašyti dramą, scena vaiz
duotėje dar buvo tuščia, jon vie
nas po kito įžengė dabartiniai 
veikėjai. Dabar jie jau gyvena sa
varankiškai ir už jų veiksmus te
su dalinai atsakingas. Bet išgir
dę, kad jie buvo pavadinti "be
veik ateistinio establišmento ats
tovais", jie visi, priekaištingai 
žiūrėdami į mane, ėmė purtyti 
galvas. Jiems paguost, aš juos 
užtikrinau, kad jie prašoka to 
"establišmento" rėmus ir kad jie, 
tik jie, yra būtini pagrindinei 
veikalo melodijai. Ar jie repre
zentatyvūs statistiniu atžvilgiu, 
Turbūt ne. Bet ne dokumenti
nei dramai, o sakmei apie tikėji
mo — netikėjimo agoniją jie rei
kalingi. Taip, būtų galima rašyti 
ir apie kitokius kunigus ir apie 
"giliai tikinčius valstiečius", ta
čiau tai jau būtų kita drama. 

— Ar dramoje, kaip norėtume 
kad būtų, gėris nugali blogį? 

— Ar, uždangai leidžiantis, 
laimingus veikėjus apsemia šil
tos šviesos sriautas? Ar liūtas pri
gula prie ėriuko? Kas yra blogis? 
Gėrio stoka? Konkretybė?... (Ki-

<;.„_,, ' vrir-Hn T-inrUScrrir. rinmrn "< iw) , .h na- • " prrm>rlnio p*»fa tymo Devintajame Ateltlninkifoft konjtrese rugsėjo 3 d. Cleveiande. Režisierius . , 
— D«riw LaptauVa* CMonroJe "Sventoio narvo" speJctaklfa Jvyfai «oanV> l fleita i^^du^p 7 v»i S0 mte. vak. Marijos mokyklos auditorijoje. t a s a u t o n i J triukas • • atsakyt j 

Nuotr. JOOD Kuprio > klausimu* klausimais)* 
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Oskaro V. Milašiaus Miguel Manara 

VYTAUTAS A. JONYNAS 
... 

(Tęsinys iš praėjusio šestad.) 

Ši neofitinė aistra, autentiškas 
ieškojimas gyvenimo prasmės pa
saulyje, kuriais alsuoja '"Miguel Ma
nara" vėl kažkaip kertasi su legen- Į 
da. Jei, atpasakojusi legendą, Mme 
Dusanne4 palygina šventuoju tapu
sio Manaros profili su Saint Vin-
cent de Paul, tai Milašiaus pieši
nyje giliau rėžiasi kur kas priešta
ringesni, absoliutaus introverto, net 

dėjimąsi nuodėmingu gyvenimu. 
"Dievas nėra tironu. Jis mėgsta bū
ti trukdomas (importune)?\ 

Štai kodėl taip maža "Manaroj" 
psichologinės tiesos Įprastine pras
me. Užtat, kad Miguel pareiškia 
puotos draugams, jog jam laikas 
prailgės, kad jis trokštąs vaiskių 
džiaugsmų, čia pat prabyla Don 
Fernandas. Truputi keistokas, kad, 
išplūdęs Miguelj, šis senis ima kone 

, sąvadauti, pasakodamas įam apie 
m&socnistiniu polinkSų žmogaus !< - . . , r> . T-\- • I r< 

. . - , , r . . _ ? . i Girolama-. Bet Dievas parmko Don 
Fernandą pasiuntiniu, kad išves-

bruožaL Išskyrus pirmąsias šeštojo 
veiksmo scenas, nėra jo elgsenoj 
panteistinio užsisvajojimo, ramios 
kontempliacijos (Jei kai kas įžvelgė 
Manaroj Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
bruožus, tai gal todėl, kad prisky
rė paprasčiausiai jam paties Mi
lašiaus bruožus amžiaus pabaigoj, 
kai jis tapo paukštelių globėju). 
Tuo tarpu kai Manaros aistroj nai
kint: kiekvieną molekulę primenan
čia jo animalinę prigimti, aistroj su-
tapatint save su negyvąja gamta — 
akmeniu, moliu, —r- plyšauja kur 
kas gilesnė desperacija. Užtat n e 
drąsu ieškoti jame lietuviškumo, 
kontempliacinės rimties. Irena 2i-
dbnvtė7 teisingai nurodo, kad Milą-' Vj 

- . . . . r-i t T r> i. dramos teze. šių veikė mistiko filosofo J. Boeh-
me "Mysterium magnum", skelbiąs, 
kad Dievas yra visuose daiktuose, 
kad jis esąs kiekvienam daikte. At-
rodvtų, kad panteizmo sąvoka ge
roka? plati. Užtat nevisai nelaukta 
yra tai, kad per simbolių pusnim už
pustytą tekstą pasigirsta prieštarau
jantys akordai. Bet gal vyraujančia 
gaida vra paniekos savo žemiškie
siems palaikams gaida, kuri skamba, 
prisiminkim, istorinio Miguel Ma
nara testamente. 

Daug kas todėl vadina "Miguel 
Manara" ne drama, bet giesme. Arba 
dar vaizdingiau: oratorija, kuri at
skleidžia, kai jos klausaisi pakarto
tinai, vis nuostebesnius dalykus. 
Kaip pavadinsi, vis vien tai Le-
sedrama. Atrodytų, kad tik Jacąues 
BiYgel1 išstojo ginti Milašiaus dra
maturgo. Bent paaiškint jo teatro 
sampratos. Dažnai kartodamas Mi
lašiaus teiginį, kad "protas tesąs 
vien širdies satelitu", jis, visų pir
ma, neskiria Milašiaus draminiuose 
veikaluose, jo trilogijoj — "Miguel 
Manara", "Mephiboseth", "Šauly 
iš Tarsio" — uždarą visumą. Tre
čia, pavadinęs Milašiaus dramatur
giją Dievo teatru (Thėatrede Dieu), 
jisai įžiūri jame pagrindiniu daly
ku atnašavimo aspektą. "M. Ma-
Dara" negalis būti vaidinamas, jis 
privaląs būti išgyvenamas kaip mal-

Keletas nuotrupų iš 0. V. Milašiaus gyvenimo 
Man teko pažinti Milašių, 

, kaip L'etuvos pasiuntinybės 
i Prancūzijai patarėją, įgalioto mi-

nisterio titulu. Jis buvo pasiunti -
! nio Prancūzijai Petro Klimo ir 
| pasiuntinybės personalo artimas 
bendradarbis. T u o metu, kai bu
vau paskirtas pasiuntinybės at-

j tachė (1932), Milašius, nors be-
I veik kas dieną ateidavo į pasiun-
j tinybę, tačiau jokių politinių pa

reigų nesiėmė. Savo kabinete pa-
siunt'nybėje, šalia bibliotekos, 

tų Miguelj g klaidaus gyvenimo. 
O Dievo siųsta Girolama, kad jį 
Įtikintų, jog žemiškoji meilė gali 
būti graži ir tyra. Vis dėlto Girola-
mai, atlikus savo vaidmenį, reikės 
pasišalinti. Miguelis pats turės per
prasti šios mirties giliąją prasmę. 
Jam teks pačiam suvokti, kad vien 
Dievas yra meilė, ir susitaikint su 
mintim, kad Girolama buvo vien 
tarpininkė. Pagaliau, kai jis Įstos i 
vienuolyną ir taps geradariu, jis pa
sidarys, savo ruožtu, Dievo laidu, J | | 
ptgydydamas paralyžiuotą elgetą.; ^ 
Šitaip jis pats pasirenka likimą, ku
ris buvo jam paskirtas. Tokia būtų 

Ne visiem Milašiaus misticizmas! simboliai ir tikrovė ^šventojo narvo" spektaklyje. 
vienodai artimas. Jean Rousselot5: 
Įžvelgia savęs nužeminime, susinai-; 
kinime iki tokio ląispnio, jog kal-

Į kur praleisdavo nemažai valandų, 
| Milašius stilizuodavo pasiunti
nybės prancūzų kalba išeinan
čius raštus, diplomatines notas. 
Jam teko taip pat taisyti prancū
zų kalba kai kurių lietuvių dok-
orantų parašytas disertacijas, tarp 
jų ir mano paties disertaciją. Bu
vo be galo malonaus būdo ir ne
paprastai mandagus žmogus. 

Vieną kartą, man pačiam 
esant pasiuntinybės bibliotekoje, 
išgirdau Milas aus riksmą: "Va 
t'en diable" (Pasitrauk šalin, šė
tone). Po trumpos tylos jo kabi
nete, išgirdau dūžtančio stiklo 
triukšmą. Ir vėl tyla. Susirūpi
nęs, ar kas nors neatsitiko Milą- j 
šiui, pris'artinau prie jo kabine
to durų. Tyla. Pasibeldžiau į jo: 
kabineto duris. Jokio atsakymo. I 
Tvla. Atidariau kabineto duris; j 

i Milašius keistoje ekstazėje, sėdi 
! kėdėte p r e savo rašomoio stalo, 

'. ! įbedęs akis j dideli veidrodį v'rš 
j židin'o. Jis net nepastebėjo, kad 

kais„ kai buvo susirūpinta vertimų kant, visu gausmu mūsų ka lbos ' s t o v i u
 v J° k a ^ m e t o tarpduryje, 

kokybe, kai zirzė visas kalbininkų i vargonus. Jo žodingumas išieškotas: .n. u z a . n
v

u s ' a r kas blogo ne-
egzaltaciją, giminingą dervišizmui, širšynas, kai Humanitarinių moks- "Aš pakirdau anksčiau, nei pratęs" 3 t s , t l k ° , Milašiaus veide pranyko 
lamaizmui. Per daug nepaisydama, lų fakulteto auditorijose toks R. į sakys jis vietoj banalaus "aš atsi- e k s t a z e s žymes. Jis man paaiški-
kad Milašius jrašė veikalo pabaigoj Schmittleinas skatindavo studentus j kėliau anksčiau nei paprastai". Ar- r ' ° ' kad velnias buvo pastrodęs 
KRISTAUS GARBEI. AMEN, j pešiok-YlHugo "Les- Miserables" j ba: "Tik vienas mano karšatį re- • ve'drodvr'e virš židinio. Jis sūri 
(Faktinai pirmojoj versijoj, kaip ra- vertimų tekstus.- Neprisimenu, kad 
šo A. Lebois,* baigminis tekstas burkas tada -būtų kibęs Vaičiulaičiui 
vęs kur kas ilgesnis. Kone ištisas \ • plaukus. Prfešingai, jo kruopš*i 

Nuotr. Jono Kuprio 

bama apie brolj lietų, sesę liūtį, 
apie malūno asiliuko paklusnumą, 

STASYS DAUKŠA 

liais, mait indamas juos tiesiog iš 
savo rankų. Vos tik Mila-
š us ateidavo į savo įprastą vie
tą miške, tučtuojau jį apsupda
vo mažyliai sparnuočiai ir ketur
kojai gyvūnėliai, sveikindami jį 
paties Dievulio jiems duotais bal
sais. Nutūpdavo ant galvos, kars
tėsi an t pečių. 

Kartą M lasius nutarė įrengti 
Malesherbes aikštėje prieš pa
siuntinybės rūmus mažyčiams 
sparnuočiams namelius ta-p A-
leksandro Durnas tėvo ir Alek
sandro Durnas sūnaus statulų. 
Užsimojimas pagirtinas, bet ne 
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manifestas, aukštinąs šventą Romos; stilingas darbas buvo visų pripažin-
katalikišką ir apaštališką Bažny-jtas puikiu* «rarbii^-ŠtehdJ£įi išeivi-
čią). Jacques Buge sako: "1911 me-įjoj^-fcai "kalbame išmirštančios kal
tais Milašius tampa krikščioniu^ bos žodžiais", šis epitetas ."puikus" 

gėjo", užuot "jis v ienas matė m a n e ' k e s ' k a d šėtonas pasitrauktų. Ka-
senstant". Į dangi nelabasis nepakluso, Mi-

Kartais Vaičiui.,iris taip Įsilekia, l a § j u s griebėsi sunkios metalinės 

bet ši sąvoka nėra kataliko sinoni 
mu. Mes vėliau aptarsim Milašiaus 

per menkas. Vaičiulaičio vertimas 
plyksteli tokiu žėrėsiu ir jėga, kad 

katalikiškumą, ir šioji temą slidi bei [nenoromis prisimena tai, ką S. Ne
sudėtinga; pasitenkinkime pasakę, 
kad tuo metu, kai Milašius kūrė 
savo Miguel Manara, jis. regimai ;ne-
buvo dar grįžęs Į savo prosenių ti
kėjimą. Iki tos pakopos dar jam teks 
daug kelio nukeliauti**. 

Gal jis ir teisus, stengdamasis nu
statyti poeto nuotaikas tam tikrame 
laiko tarpe, bet verčiau palikti šį de-
batą teologams. Literatūriniu požiū
riu viena aišku: Miguel Manara vir
pa labai plačiam emocijų, minties 
žiežirbų ("protas tėra vien širdies 
satelitu") registre. Tas- jausminis 

da scenoj. Ir tuo bekompromisiniu. intensyvumas, jtampa. anti-logika, 
tikėjimu turi degti režisierius, akto-1 Milašiaus intuityvus sugebėjimas 
ria! ir žiūrovai. Tada nebus bau-

- gus mums jo statiškumas. 
Ir iš. tiesu, šiandien, kai moder

nusis teatras Įpratino mus neieško
ti scenoj apsakymėlio, kai, žiūrėda
mas absurdo teatro spektaklį "Vvai-
ting for Godot", lenkų žiūrovas ži
no, jog jam kalbama apie Ausch-
wit7'ą, Mautbauseną, gal iš tiesų 
skaitytojas geriau " supranta kokio 
poetiškumo scenoj, kokio spektak
lio troško Milašius, rašydamas: 

"O vaike! Jei žinotumei, kokių 
dalykų Dievui prišneka žmogus. 

Kai žmogaus kūnas darosi šauks
mu, save bešlovinančio Dievo 

šauksmu". 

Jacąues Buge vadina Milašiaus 
trilogiją Dievo teatru todėl, kad 
nors Dievo ir nėra scenoj, visą pras
mę vaidinimui suteikia jo nemato
mas buvimas. Visi personažai scenoj 
tėra vien marionetėm, kurias judi
na nematoma ranka. Bet taipgi tai 
esąs Laisvės Teatras, krikščioniškos 
pasaulėjautos teatras. Miguel Mana
ra nėra Oedipu, kuris neišvengs li
kimo, paskirto Tėbų orakulo. Nie
kas iš mūsų nėra pasmerktas iš 
anksto, mes patys save pasmerkia
me. Juk Dievas nuo mūsų nepasi
traukia, jis visad šalimais, visad pa-
slruoSęs atsiliepti j mūsų šauksmą,, 

užbaigti veiksmą sceniniu tašku, to
ji mistika, kuri drauge ir jaudina ir - K a i p mmėjom/^Miguėl Manara 
purto, tas ieškojimas kažkokios ne
pasiekiamos realybės, suteikia vei
kalui modernumą, o skaitytojui Įspū
dį, kad viskas vyksta ne scenoj, bet 
kažkur jo paties viduj. Gal iš tie
sų Milašius buvo veikiamas Ch. 
Peguy, kai jis kūrė Miguelio mal
dą, tuos žaibavimus nebyliam 
skliaute: 

"Viešpatie, Viešpatie, šaukiu 
Tave iš Kapernaumc, 

Viešpatie, Viešpatie, keliu aš 
balsą Gadarėnų žemėj", 

bet kai ateina ji po Johannes mo
nologo: 

"Ir katorga iš lėto graužė 
mano kaulus, 

O kai subliuzgo mano kojos, 
tartum žlugtas nuo lietaus, 

Tai išmetė mane ant kranto su 
kūjokais dviem 

Ir aš atsivilkau numirt j vietai 
kur man Dievas leido gimti". 

ši malda sutviska 
tokiu beviltiškumu, kad stebuklas 
scenoj neatrodo Delis ex machina. 
Savo poetiniu grožiu ir Šia galia iš
sakyti neišsakomumą "Miguel Ma

ris pasakė apie Donelaitį: 
"Priešus kirto kumštim geležinėm, 
O jisai kalbos-gimtosia*gražumu", 
Iš tiesų, retai ieada junti tokj pa

sididžiavimą lietuviško žodžio raiš-
!<um%, skambumu, sodrumu, kaip 
skaitydamas Vaičiulaičio vertimą. Ir 
dar dingteli mintis. Juk ir Milašiaus 
darbuotasi vertimų srityje, mokyta
si rašytojo amato, pristatant šiaurės 
lyrikų posmus, atskleidžiant pran
cūzams mūsų pasakų ir liaudies 
dainų savitumą. Ar ne Apvaizdos 
ranka, jei Milašius susilaukė lietu
vių tarpe stilisto, atsidėkojančio 
jam tokiu pat jautrumu bei atida. 
Bet esama rr kiro stebuklo. 

kad tą žodingu.'; panaudoja kur 
jis nebūtinas, sa^y.-im, sceninėse pa
stabose. Užuo* sakęs paprasčiausiai 
"žengia", jis r.csusilaiko nepanaudo
jęs spalvinge;:;io žodžio - "replena". 
Savaime aišku. Įniršus ieškot prie
kabių, jų r.jstumėm. Pavyzdžiui, 
vienur užsm:'cgojes raidžių rinkė-
as praleido balėli "Ar neužpvks-

rašalinės ant jo rašomojo stalo 
ir paleido ją stačiai į šėtono vei
dą veidrodyje. 

Teko pašaukti pasiuntinybės 
tarną, kad surinktų veidrodž'o 
skeveldras, išvalytų rašalą nuo 
grindų ir židinio. 

Milašius buvo mistikas. Kartas 
nuo karto pergyvendavo vizijas. 

tat?" (Girol . n a atsako "Ir kaipį Pasiuntinybės bendradarbius 
dar") (psl. 35). Kitur Vaičiulaitis Įtaigojo skaityti aps'reiškimus 

štilius nelygus, ne visur išlaikytas. 
Sakysim, pradinėj, puotos scenoj, 
jis trenkia pompastiškumu, knygiš-
kumu. Pilna ten "kojūkiško** ar-
chaizavimo, visokių nusidėvėjusių 
žodžių, seniai nenaudojamų ištik-
tukų: "corbleu", "morbleu". Ir to
lėliau, antrajam veiksme, jaučiasi 
tas pats kalbinis nelankstumas. Su
prantama, kad Milašius mėgino per
teikti tautosakinį stilių, nuotaiką, 
naivumą. Deja. skamba tame tekste 
saloninė pudruotų piemenaičių 
šnekta, šlėktiškumas. "C'est moi. 
c'esi moi qui vous ai priėe . Girola-
me. de me conter Thistoire de vot-
re chėre vie. O douce, o belle et tris-
te fleur". Vaičiulaitis abiem atve
jais vispusiškai išnaudoja mūsų kal
bos pranašumą. Kur plyti, pliki it 
akmenys, prancūzų "vie", "fleur", 
"souris", "soeur", mes turim "sa
manotus" žodžius, mažybinius bei 
maloninius: 

"Juk aš, asai prašiau 
Kad apsakytumėt man savo mielą 

dalią, Girolama. O švelni dalia, 
graži, liūdna gėlelė"... 

Mes turim žodį "peliūkštė", 
narą" ir paperka skaitytoja.. j Mums netenka kartot po kelis kart 

Kaip skamba veikalas lietuvių j to paties žodžio (soeur): 
kaip ]ls atsišaukia į Manaros balsą kalboj, čia pravartu prisirninti, kad \ Seselė miela! Nesgi neseniai kal-
r.uo pat pirmojo paveikslo. Nuo aki«' A. Vaičiulaičio vertimas senokas, j bėjai, kad esi man sesė", 
mlrkos, kai Manara SreSkia savo bo-' Pasirodė ji* Nepriklausomybės lai- Vaiaulaitis paleidžia, taip sa-

užsispyręs verčia "enfant" —"kū
dikiu", nors tekstas, sakytumėm, rei
kalauja fadžio "vaikas, vaikiščias 
("Ar kūdikiui ar moteriai nūn kal
bat?"). Vėl k::ur kažkodėl užmirš
tama pakarto* antrą kartą svarbūs 
žodžiai. Dor. > liguel sako: "Et m'ai-
mes-vous d";wrmour pieux devant les 
hommes, de\. nt les hommes". Gi-

i rolama atsako: "Devant Dieu' ". 
Vertime atsir nda: "Ir mylite mane 
meile nuolankia prieš žmones". Gi
rolama — ! Prieš Dievą". Tačiau 
jei Miguelis \ rtoja du kartus "prieš 
žmones", rr .:. jam tai svarbu. Pa
galiau neaišk :. kodėl Vaičiulaitis 
taip pamėgęs "šaritkas" (Buvo to
kia bažnytėli' Laisvės alėjos gale). 
Milašiaus tekste randam: Caridad, 

apaštalui Jonui. 
Kartą (apie 1935 m . ) , man 

esant Petro Klimo kabinete, pas 
jį atėjo Milašius. Jis sakė, kad 
vakar turėjęs viziją apie artėian-
tį baisų karą. Jis teigė, kad, šiam 
bais'am karu" siaučiantį Rusros 
priešas (galbūt Hitlerio Vokie
čių Reichas) išrasiąs baisų gink
lą, pietų - vakarų Sovietų Sąjun
gos žemė pavirs neišmatuojama 
bedugne. Toks baisus karas bū
siąs tarp Rusijos ir jos pr'ešo, bai
gė Milašius kalbėti apie savo 
pranašingą viziją. 

Milašiaus mėciama poilsio 
vieta — Fontainebleau miestelis, 
apie 15 km į p'etryčius n u o Me-
lun miesto. Tenai imperatorius 
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2434 West 71st Street 
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E, CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West Slst Street 
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Vai.: pagal susitarimai pirmad. h* 
k«tv. 1-4 Ir 7-9. antrad. Ir penkt. 
10-4: Seštad. 10-3 v a i 

taip lengvai įvykdomas. Mila
šiui daug kartų reikėjo vykti j Pa
ryžiaus rotušę, stengiantis 
gauti miesto valdybos sutikimą 
paukštelių nameliams pastatyti. 

Miesto tėvai, matydami Mila
šiaus nepalenkiamą norą, paga
liau sutiko su jo suprojektuotu 
mažųjų sparnuočių namelių pa
statymu Malesherbers aikštė
je. Persikeldamas į Fontainebleau 
nuolat gyventi, Milašius nepa
miršo rūpintis ir savo mažuliais 
sparnuočiais Malesherbes aikštė
je. Kartas nuo karto reguliariai 
palikdavo maisto pasiuntinybės 

i tarnu' Juozapui, kad jisai visa 
; tai nuolat patiektų mažyčiams 
| sparnuočiams draugams. 
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2454 West 71st Street 
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ėglise de la C .ridad. Kam prancū- i Napoleonas I pasirašė 1814 m. 
zinti į "frėros de la charitė", juo 
labiau, jei ir pats ordinas ten pla
čiau žinomas kaip Ordre de St 
Jean de Dieu? 

Savaime aišlco, tai mažmožiai. 
Milašiaus "Manaroj" esama gausy
bė sūkuringu, drumstų slenksčių, 
kuriuos verpet oja gana hermetiška 
simbolika, kur apstu siurrealistinių 
vaizdų sampbiškos, kur yra klaidžių 
citatų iš šventu knygų (6-tam 
veiksme), pagaliau kur yra vaiskių 
lyrinių užutekių, ir visas tas kliū
tis Vaičiulaitis sėkmingai įveikia. 

Ne vien jo kruopštaus darbo dė
ka, "Miguel Manara" skamba vien-
tLsiau ir laisviau negu originale, jis 
veikia mus d,mg giliau. Atvirai pa
sakius, ar galėjo būti kitaip lietu
vio poeto atveju. 

BinUografija: 

1. Jacąues B.s re. Milosz en quėte du 
divin. Paris. L:braire Nizet, 1963. 
2. Armand Gocoy. Milosz. le poete de 
rAmour. Paris Ed. Silvaire, 1969. 

abdikacijos aktą. Graži patraukli 
vietovė, apsupta puikaus miško. 
Savaitgalius ir atostogas praleis
davo Aigle Noir viešbutyje. Ten 
pers kėlė Milašius nuolat gyven
ti, pasitraukęs i pensiją. Tan pat 
ir mirė. 

Kaip ir Pranciškus Azyžietis. 
Milašius buvo geras draugas 
paukštelių, voveraičių, pelių, ku
riomis knibždėte knibždėjo gra-
žuss Fontainebleau mislcas. Mi
lašius ilgas valandas praleisdavo 
šiame miške su mažyčiais spar
nuočiais ir keturkojais gyvūnė-

4. Mme Dusanne. Le mythe de Don 
Juan. Lėgende et rėalitė: Les Annales, 
revue mensuelle des lettres Francaises. 
Aout 1966. pp 36-44 
5. O. V. de L. Milosz. Une ėtude par 
Jean Rousselot, une bibliographie, une 
chronologie bio-bibliographique: Ml-
losz et son temps. Paris Seghers, 1972. 

6. Andrė Lebois. L'oeuvre de Milosz 
Paris, DenoeL 196€L 

7. Geneviėve-Irtae Židonis. O. V. 
1 Michelinc vmvage. Le eas de D»n ;de Milosz st vie, son ocuvre, son ra-

Juan. Paris, E_ du Seuil, 1951 lyonnement. Paris. Oiivier Perrin, 1951 
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Kai temos siūlas vejasi vidines kančios kamuoliu 
Įspūdžiai ir švaistymai po Algirdo Landsbergio ir Dariaus Lapinsko "Šventojo narvo" premjeros 

KĘSTUTIS KEBLYS 

Skurdokame mūsų teatro lau
ke naujų veikalų premjeros yra 
retas dalykas. Tad nenuostabu, 
kad š. m. rugsėjo 3 d. pirmą kar
tą pastatyta drama "Šventasis 
narvas" susilaukė didelio Cleve-
lando lietuvių visuomenės ir ten; 
savo kongresan suvažiavusių 
ateitininkų dėmesio. Toks dėme- \ 
sys dar ir todėl, kad naują dramą 
parašė A. Landsbergis, niekam 
neužmirštamas "Penkių stulpų 
turgaus aikštėje" autorius, o 
premjerą režisavo Darius Lapins
kas, pagarsėjęs savo drąsiais iri 
kūrybingais scenos pastatymais 
Ch'cagoje. Tai pavardės, kurioms 
sužibėjus reklamos plakatuose, 
sunku nugalėti smalsumą ir Hkti 
už salės ribų, premjerai atsive
riant 

"Šventąjį narvą" Algirdas Lan
dsbergis parašė DC-jam ateitinin
kų kongresui, specialiai Ateiti
ninkų Federacijos paprašytas. 
Reklaminėse žinutėse buvo skel
biama, kad drama sukurta, re
miantis Lietuvos Katalikų Baž 
nyčios Kronikomis. Negali saky
ti, kad tai būtų buvusi visai ne-

Iš llų dienų amerikiečių poetų kūrybos 
RICEARD WILBŪR 

ATSIPRAŠYMAS 

Aktorius Julius BaJutis kunigo Semėno rolėje "Šventajame narve" Nuotr Jono Kuprio 

zinei prievartai, primetamiems 
atsakymams, kad išlaiko žmogu
je ryžtą ieškoti savo kelio į tiesą. 

Tok| įspūdį paliko Landsber
gio tekstas, bet nebūtinai tokį 
pat Lapinsko pastatymas. Ar tai 
dėl parinktų aktorių sudėties 

Į ar dėl sceninio įforminimo pa-
teisybė. Tačiau, jei kas premjeron i togumų. premjeroje daugiau iš-

dimui. Dažnas sceninis pokštas j daugiau lemia individuali žodi-
pabrėžė ne taip jau svarbius, o nė interpretacija ir emocinio krū-
kcrtais net užgoždavo labiau es- vio atskleidimas, tai šviesų ir gar-

atėjo, laukdamas realistinio Kro
nikų inscenizavimo, be abejo, 
išėjo nusivylęs. Tiesa, dramos tu
rinys liečia kovą prieš religiją 
"kraštutinių situacijų teritori
joj, primenančio] Lietuvą". Bet 
veikalo stilius ir dvasia yra aiš
kiai Vakaruose gyvenančio, mo
dernaus dramaturgo simbolika, o 
ne po sovietinio saugumo lete-

ryškėjo įgaliotinio kova ir pralai
mėjimas, negu kunigo Semėno 
vidinis konfliktas ir nepralaimė-
jimas. Žinoma, režisierius turi tei
sę savai interpretacijai, ir nėra 
abejonės, kad Lapinskas "Šventą
jį narvą" interpretavo savaip. 
Šiuo atveju tačiau atrodo, kad ta
sai savitumas buvo daugiau prag-

minius vidinio veiksmo virpesius. ] so spektaklyje svarbiau choreo-
Susidarė įspūdis, kad spektaklio j grafiniai judesiai ir sugebėjimas 

žodis, 
įstrigęs vėjo gerklėj; 
vėjas rugių bangose — 
kai didelėje tyloje 

kabantys obuoliai 
ibaisiboja savo tamsą 

tu, kuri praeini laukų takeli*, 
sveikini mane. 

atleisk, 

jeigu •pavadinsiu tave 
vėjo žodžiu; 
tamsia šerdimi obuolio — 
tr žoUųuostu 

AMT LOWELL 

- - : 

Viena po kitos gatvės skrieja pro mane: 
įsiterpdamos tarp mūsų. 

Ir miesto lempos graužia man akis... 
Ir jau neįžiūriu tavo veido-

Ir kodėl, kodėl turiu tave palikti* 
Sužeisdama save taip aitriai ant nakties 

briaunos. 

JOHN RAY 

GYVENIMAS TURI DEGTI 

Kraujuje surakintas esu; 
saulės link keliauju, — • 
karštas, kaip pistoletas. 

Nėra kito pasirinkimo man, 
kaip tiktai degti! 

Ir prakaitas, kurį nušluostau 
nuo kaktos, 

yra kaip vanduo po tūtų 
nutekėjęs. 

nėra gluosnių, nei to, kas turėtų 
uolos grieitumą! 

vien tiktai karštos dulkės; 
ir pykčio dykumos vis dar prieš 

f-.: 

esmė ir yra sceniniai efektai — 
pritrenkti vieno pokšto, mieli 
žiūrovai, pailsėkite akimirką, pa-

įsilieti į vaizdinio srauto rėmus. 
Gal dėl to abu kunigai. Julius Ba
lutis (Semėnas) ir Juozas Bulevi-

klausykite, ką aktoriai papasakos,I čius (Petrauskas), šio pastatymo 
o tada mes jus vėl nustebinsime i "narve" neatrodė kaip namuose. 
nauja staigmena. Tai nereiškia,; Bulevičius sukūrė įtikinantį eks-
kad neįmanoma sukurti puikaus kunigį, tačiau spektaklio struktū-
spektaklio, pagrįsto vien sceni-jroje negalėjo išryškinti tam ha-
niais efektais, kur žodinė medžią- j rakteriui būdingų dvasinių niu-
ga nesvarbu. Bet jei tik to siekėjansų. Abu kunigai kalbėjo daug 
"Šventojo narvo" režisierius, tuo-! tyliau už visus kitus. Gal tai bu-
met jis, vis dėlto, liko per santū-i vo režisūros sprendimas (paverg-
rus, palikdamas žiūrovuose įtari-į tieji ir prislopintieji garsiai ne-

V£JAS IR SIDABRAS 

Smarku* kviesdamas, 

rudens mėnuo plaukia plonu dangumi; 
ir žuvų tvenkiniai lėtai sujudina savo 

nugaras. 
Kai mėnuo praplaukia, prasnria virš jų: 
jie sublizga slibino žvynais 

akis. 

TAKSI 

na spurdančių Kronikos autorių jmų dramos simbolių 
matinis, negu idėjinis. Pabrėžia-į mą, kad čia vis tiek vyksta kas i šaukia), bet ir tuo atveju žodinio 

iškloti skausmingi priespaudos 
faktai. 

"Šventajame narve" pagrindi
nis temos siūlas vejasi vidinės 
žmogaus kančios kamuoliu, tikė-
fimo — netikėjimo. Dievo radi

mo — praradimo problemos briau
nomis. Aiškiai skamba amžiais 
pasikartojanti žmogaus despera
cija, kuri kyla iš tylos, neišgirdus 
Dievo balso, atsiliepiančio į kan
čios diktuojamą riksmą. O išvir
šinės aplinkybės, kaip tikinčių
jų priespaudos motyvai, sistemai 
prisitaikymo ar jai pasipriešini
mo dilema, tai tik fonas vidinei 
žmogaus dramai. Simboliais su
narstyto veikalo sąrangoje laiko, 
vietos ir išviršinės kovos elemen
tai lieka tik priemonėmis vidinio 
konflikto išrvškinimui. 

nesijautė dėsningumo. 
idėjinės linijos. Todėl kyla įtari
mas, kad Lapinskui labiau rūpė
to pastatyti gerą spektaklį, negu 
gerai interpretuoti dramą. 

Spektaklis buvo geras ir įdo
mus. Visumoje, žinoma, galima 
buvo tikėtis tikslesnio ritmo, 
sklandesnių perėjimų iš scenos 

atrankoj nors. ką įdomu būtų pasekti, j krūvio paaukojimas spektaklio 
vientisos i kad kas nors svarbaus sakoma, j simbolikai vargu ar pateisina-

Kai važiuoju, palikusi tave, 
pritūsta pasaulis. 
Jis tampa duslus, kaip prastai 

ištemptas būgnas. 

Šaukiuosi tavęs. 
(Žvaigždėms viską girdint!) 
Ir mano balsas atsimuša į vėjo klodus. 

ką reikėtų suprasti. O sekti ir su
prasti buvo gana sunku, ypač 
pradžioje ir nepavykusioje pas 

mas. 
I^iima Rastenytė, vaidinusi 

įgaliotinį, buvo savim pasitikin-

Vėjas juk erzina! 
Bet pasidrąsink ir nenusimink! 

JAMES W RIGHT 

BRANGAKMENIS 

klausyk! 
yra šis įdubimas ore, 
už mano nugaros — 
kurį niekas nepalies; 
tai vienuoliškoji tyla, 

apgaubianti ugnies žiedą 

ir kai atsistoju vėjuje 
— visu tiesumu — 
mano kaulai pavirsta 
tamsiais smaragdais. 

Iš anglų kalboa vertė D. 8. 

• 

kutinėję scenoje Gal dėl to Se- ti ir efektinga, o paskutinėje sce-
mėno —Ragaičio dialogas ant- noje — net ir daili. Galima sua-
rojo veiksmo pradžioje, dar ne
įsisiūbavus sceninių pokštų ban
gai, praslinko kaip maloni at-

bejoti, ar vyrišką grubaus biuro
kratinio kovotojo - charakterį ji 
interpretavo nuosekliai, neišveng
dama moteriško koketavimo ma
nierų kai kuriose scenose. Bet di
namišką centrinio veikėjo užduo-

į sceną, daugiau išieškojimo ir | vanga. 
mažiau improvizacijos. Bet atski- Premjeroje šalia mažiau įgu-
ruose momentuose Lapinsko i dusių aktorių vaidino ir scenos 
sprendimai buvo kūrybingai j darbuotojai su platesne patirtimi 
sumanyti ir įspūdingi Tokios iš- amerikiečių teatre (Juozas Bule-
karpos, kaip dvigubos santuokos U'ičius— Boley, Aldona ir Laima I monsinjoro Ragaičio rolėje turė-
(katalikiškos ir sovietinės) scena,Į Rastenytės). Tačiau "žvaigž- į jo interpretarnių sunkumų la-

tė, kiek spektaklio apimtis leido, 
gana ryškiai interpretavo nusi
vylusios, baimės draskomos mo
ters paveikslą. Gimnazistę Lai
mą vaidino Daiva Markelytė, o 
vyrus — budelius V. Olšauskas ir 

šešėlinių vaizdų ' panaudojimas 
monsinjoro Ragaičio —Semėno 
dialoguose, šviesos ejektų spren
dimas narvo scenose, buvo vertas 
pasigėrėjimo. Lapinsko pastaty-

spektaklyje ji atliko be prie- j f *****>£ U*^™ T" 
kaistų. Tadas Klimas nelengvoj > ** va , , ka i <V- " S S ^ į S i * ; 

niauskas, V. Kupryte, R. Pakštai-
tė, A. Pemkus, G. Pemkutė, V. 
Radvilas) spektaklyje tarnavo 
graikų choru — deklamavo, skan-

Kunigas Semėnas, pagrindinis Į mų ir jo stiliaus mėgėjams buvo 
veikėjas, priešinasi režimo jė
goms, verčiančioms jį prisipažin
ti sufabrikavus stebuklą savo pa
rapijoje. Semėnas kovoja pasy
viai — jis tyli, kankinamas abe
jonės. Ar verta tęsti pasipriešini
mą tikėjimo naikintojams, kuo
met viduj tasai tikėjimas jau be
veik išnykęs? Mėgindama Sėme
ną palaužti, valdžia, kuriai atsto
vauja įgaliotinis, veikia per vys
kupijos valdytoją monsinjorą Ra-
gaitj, per stebuklą mačiusią gim
nazistę Laimą ir per buvusį Se
mėno seminarijos draugą eksku-
nigį Petrauską. Ragaičio argu
mentai, kad prisipažinimas padės 
Bažnyčiai. Semėno neįtikina. Jis 

kuo pasidžiaugti, o žiūrovai, matę 
Lapinsko pastatymą pirmą kar
tą, turėjo pajusti, kad čia ne eili
nis provincijos mėgėjų ratelio 
vaidinimas. 

Vienas žiūrovas, prieš tai ne
matęs lapinskiškų pastatymų, 
bet apie juos girdėjęs iš draugu, 
po premjeros buvo lyg ir nusivy
lęs — tai kur tie visi motociklai 
scenoje, kuriuos žadėjote? Tie
sa, nei motociklų, nei sniegveži-
mių senoje nepasirodė. Bet tai 
nereiškia, kad pastatymui stoko
jo sceninių efektu. Kaip įpras
ta, Lapinskas žaidė šviesom, še
šėliais, gar^u. kapota deklama
cija, riksmu, kryžium — malūnu 

džių" spektaklyje nebuvo. Kai j biau tradicinėse scenose, bet šiaip 
spektaklis remiasi garsinių ir vaiz- sugebėjo darniai įsilieti spektaklio 
dinių efektų tėkme, atskirų ar- visumon. 
tistų įnašas tampa ne taip rys- Pagalbiniam ekskunigio Žmo-
kus. Jei tradiciniame vaidinime nos vaidmeny Aldona Rasteny-

MŪSŲ KALBA | 
Pataisyta rašyba 

susvyruoja, išvydęs įgaliotinio j ir net savo aktoriais—vaikais bei 
smurtą prieš Laimą, bet draugo', aktoriais — suaugusiais. Gali 
ekskunigio prisipažinimas, kad j būti, kad šiame spektaklyje neat-
tasai ilgisi prarasto tikėjimo, su- sirado tiek pertempimų, kaip 
laiko jį nuo pasidavimo valdžios; ankstesniuose, bet jų pasitaikė ir 
užmačioms. įgaliotinis pralaimi j čia. Pvz.. kai scenoje pasirodė 
ir kartu su skriaudžiamaisiais! įgaliotinio padėjėjai, vyrai ap-
tampa auka tos pačios bedvasės j rengti kone erdviniais robotais, 
jėgos, kuria naudojosi, kovodamas! iš publikos kikenimo buvo gali-
prieš tikėjimą. Kas tuomet laimi? ma spręsti, kas iš žiūrovų yra ma-
Kaip ir turi būti šiuolaikinėj dra 
moj, aiškiom linijom nubrėžtų 
laimėtojų nėra. Tikėjimas Die
vu nėra aiškus laimėtojas —jis 
beveik išsprūsta "iš Semėno ir ne 
visai sugrįžta į ekskunigį Petraus 

tę komišką filmą "Star Wars". 
Žinoma, dėl vieno kito perdė-

'"imn neverta rūpintis, ypač kuo
met daugelis sceninių efektų bu-1 
vo gerai sugalvoti ir sumaniai I 
įvykdyti. Rūpestį kelia tik tai, kad 

ką. Laimi gal tik tuo, kad pade-! toii efektų grandinė liko nepa-
da žmogaus dvasiai atsispirti fi- i jungta dėsningam dramos atsklei-j Akimirka B 

davo, šnekėjo, judėjo, jungėsi i 

• . : • * * 

scenos efektus. Jų būrys gana 
darniai liejosi spektaklio visu
mon, nors dar kelios pridėtines 
repeticijos nebūtų buvę pro ša
lį. Nuo bendro vaikų būrio sce
noje dažniausiai atskirti, dūdele 

| grojo R, Pemkutė, o smuiku — 
mažasis A. Lapinskas. 

Vyto Gečo dekorac'jos buvo 
kuklios, bet visai pakankamos. 
Simbolinis narvo apipavidalini
mas pakabintu rezginiu buvo be 
.priekaištų. Apšvietimą tvarkė 
Arūnas Pemkus, ir prisimenant, 
kad premjera vyko "ne namie", 
tvarkė visai gerai. 

Aplamai spektakli reikia ver
tinti teigiamai. Jis, toli gražu, ne
buvo tobulas, bet pakankamai 
įdomus ir kūrybingas. O sužino
jus, kad premjerai pasiruošti bu
vo tiek mažai laiko, galima at
leisti šiek tiek techninių nesklan-
himų. (Antra vertus, ar Lapins
kas kada nors yra turėjęs dau
giau negu dvi savaites prieš prem-

Į jerą?) Reikia laukti, kad spek-
| taklio pakartojime Chiagoje spa-
1 lio 1 d. "Šventasis narvas" suži
bės dar aiškiau ir įspūdingiau. 

Jei šie įspūdžiai užbaigiami po
zityvia gaida, tai kaip pateisinti 
anksčiau pabertus rūgštokus ko
mentaras? Ar jie nenuskambėjo 
kaip piktas mostas tvoti tam, ku
ris iškiša galvą truputi aukščiau 
virš pilkos minios? Jei taip tai rei
kia atsiprašyti fr režisieraus, ir 

v»o^ 'esc *wte|jo artistg, Ir tg premjeros ži&ro-

Jau anksčiau buvo rašyta, kad 
okupuotoje Lietuvoje užsimota 
pataisyti kai kuriuos mūsų rašy
bos dalykus. Pasirodžius A. Va-
Ieckienės redaguotai knygai 
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA 
IR SKYRYBA, kilo sąjūdis. Kny
ga buvo greit išpirkta. Atrodo, 
kad ne visi kalbininkai sutiko 
priimti rašybos pataisymus, nes 
tuojau buvo sudaryta prie Moks
lų akademijos Lietuvių kalbos 
komisija, kuri turėjo peržiūrėti 
Lietuvių kalbos rašybą ir skyry
bą ir surašyti savo rekomenda
cijas, kurios bus privalomos mo
kykloms, leidykloms, visoms lie
tuvių įstaigoms ir visiems lietu
viškai rašantiems. 

vų, kurie išėjo spektakliu suža
vėti. Pasiteisinimui — keletas mo
tyvų. Pirmiausia, tai nostalgija 
gero, tradicinio teatro išeiv joie. 
Kai tokio nėra, tada iš eksperi
mentinio spektaklio pradedi rei
kalauti daugiau, negu jis gali duo
ti. Antras dalykas tai patsai reži
sierius Lapinskas. Jis sugeba su
kurti įspūdį, kad gali duoti dau
giau, negu parodo. Tuomet į kiek
vieną jo spektaklį ateini su diVe- j V *; 

lėm viltim, ir kai jos pilnai ne
pasiteisina, žinoma, nusivili. Bet 
ir pilnai neišpildes savo pažadų, 
Lapinskas lieka žadančiu — pa
laukit ką aš jums sekantį kartą 
parodysiu. 

Užtat nedingsta noras eiti į 
"Šventojo narvo" pastatymą ir 
antrą kartą, nes lauki, kad bus ge
riau. O jei ir ne geriau, tai bent 
bus kas rors naujo ir įdomaus. 
Bus apie ką kalbėti. 

Praėjus keliems mėnesiams, 
pranešama, kad Lietuvių kalbos 
komisija savo darbą baigė ir pa
skelbė savo rekomendacijas. Pil
ną rekomendacijų tekstą paskel
bė šiuose žurnaluose: Mūsų kal
boje Kalbos kultūroje ir Tarybi
nėje mokykloje. Vėliau bus pa
taisyta Lietuvių kalbos rašyba 
ir skyryba ir išleista nauja lak'.a. 
Kad visiems rašto lietuviams Jos 
užtektų, bus išspausdinta 40.000 
egzempliorių. Tai bus lietuvių 
kalbos rašybos ir skyrybos ofi
cialus ir visiems privalomas va
dovas. Savaime suprantama, ka 1 
ir užsieniuose gyvenantiems lie
tuviams teks jį priimti ir pagal jj 
>avo rašybą pataisyti. 

Kalbant apie rašybą, reikėtų 
pasakyti, kad jos tobulinimui ga
lo niekad nebus, nes visiškai to
bulos rašybos neįmanoma suda-
daryti. Jei rašyba priartėtų prie 
tobulumo ribos, ji būtų tokia su
dėtinga, jog nebūtų įmanomas 
jos vartojimas kasdieniniame gy
venime. 

Kai rašyba reformuojama f.i 
taisoma, pirmiausia atsižvelgia
ma į tai, kjd ji neiškreiptų s r 
nežalotų lieuvių kalbos. Antras 

svarbus reikalavimas — <ad 
rašyba būtų dėsninga, paprasta, 
lengvai išmokstama ir paranki 
kasdieniniam vartojimui. Tas kas
dieninis vartojimas ir paskatina 
rašybą taisyti. 

Reikėtų sakyti, kad ir dabarti
nė (jablonskinė) mūsų rašyba 
nėra bloga, ypač kai ją palygina
me su kultūringųjų Vakarų Eu
ropos tautų rašybomis —vokie-

••iiai i i 
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Ties autografų šūsnim/ 
rie išmokėt mus rašyti... Skaus- į 
mp lelijos, ilgesio ramunės, kan-1 
čios erskėč ai ir mirties mirtos 
įame žydi, kraujo tulpės mirga 
jo raštuos ir gintaro ašaros rie
da kaip perlai"... 

Čia minimam rašto žmonių su
važiavime buvo iškelta mintis ką 
tik įsigytame "Tremties metų" 
veikale suvaž"avirrto dalyviams 
pasikeisti autografais. Kaip nu
tarta — taip padaryta. Pietų ir 
kitų pertraukų metu pasikeista 

Tai buvo prieš tris dekadas — 
prieš trisdešimt metų — 1947-taj-
siais liepos 11-12 d.d. I Augs
burgo lietuvių tremtinių stovyk

lą, Vokietijoje, suvažiavo, sugūžė
jo didokas skaičius lietuvių trem
tinių — rašto žmonių — rašno-
jų prozaikų ir poetų, o taip pat 
žurnalistų, dailės meno atstovų 
etc. iš visos plačios Vokietijos, 
visų trijų zonų (be abejonės, iš
skyrus tik sov'etinę). 

Suvažiavimo proga — ne eili
nė. Norėta atšvęsti 400 metų lie-'parašais su beveik visais (gal ir 
tuviškosios knygos sukaktį (1547-Į visais, o gal vieno-kito trūkstant). 
-1947) ir iškilmingai pasnikti taiįšta : , rašančiojo šias eilutes met-

sukakčiai paminėt skirtą, ką tik IraŠčio egzemplioriuje — figūruc-
išejusį iš spaudos, galima sakyti,! j * 76 autografai. Pasirašiusiųjų 
dar spaustuvės dažais kvepiantį j — ištisa šūsnis. Pirmoj eilėj, pri-
veikalą, pavadintą "Tremties -smindamas ir pagerbdamas bei 
metai". - lenkdamas galvą prieš juos, su-

, , .. , . , . . , , . rašiau mirus'uosius rašto žmones, 
šio didelio leidinio redak to r ių -^ ^ ^ y - j j ^ ^ M 

mi buvo Bem. Brazdz oms, o y ^ ^ R ū k ^ % M i k u c k ) v 
techniškuoju redaktoriumi - į į j ^ p r s k a r d ž i u s > ^ V a . 
Henrikas Radausicas. jhminas, E. Skujenieks (lietuvių 

Metraštyje su savo raito dar- įcraugas-latvis), J. Tininis, Ben. 
bais dalvvavo daugėta negu pu- jEukūnas, A. Gražiūnas, S. Urbo
se lietuvių rąšrtcjd — 70, o taipi^as, H. Radauskas, J. Vaidelys, 

Pe-
And-

se lietuvių rasyrcų — /u, n uupi*—> —• — —> J- •-— 
pat — su dalies darbų reoroduk- įAnt. Škėma, J. Kardelis, D. 
cijomis — i 5 dailininkų. Viršelio i n kas, Vacį. Ratas, Pulgis A cnomis 
aplankas — V >rryno~ v m - | 
jetės — A. V i ča?c o. V.a; kurių 
autorių atva»7'V j . Penčytes ir 
A. Varno. Isl-ido "Pa-.na". Tue-
bingene, Vokietijoj 1947 m. 

Metrašvio suredagavinao tvar
ka —šitokia: <?oeziia puslapiuo
se įlaužyta pakaitomis su bele
tristika ir dramos dalykais, taip 
pat — įjungiant dailininkų dai
lės darbų — tapybos, grafikos bei 
portretų pamarginimus, kitoje 
lapo pusėje atspaudžiant trum
pą dailininko biografiją. 

Poezijos, beletristikos, dramos 
ir straipsnių autorių atvaizdai ir 
biografinės žinios sudėti knygos 
gale. 

Metraščio pratarmėj 

n u si s. 

Kultūrine kronika 
LIETUVIAI IŠSKIRTINIAME 

ETNINIŲ G R I C I Ų 
PASIRODYME 

Bishop Hill vietovė (vakarinia
me Illinojuje) yra žinoma savo 
kasmetinėmis ' etninių grupių 
šventėmis. Jomis šiuo metu yra 
susidomėjusi ir Illinois Arts Coun-
cfl institucija, šiemetinėje Bishop 
Kili liaudiniai e tninio po
būdžio šventėje, kurios organiza
torė yra Illinois Arts Council va
dovė Peggy Ross, reprezentuoti** 
yra pakviesti lietuviai, švedai ir 
norvegai. Viskas jau yra sutarta, 
ir iš Chicagos į tą dviejų dienų 

Tarp šviesos ir šešėlių "šventajame narve" Nuotr. Jono Kuprio 

Nauji eidiniai 
• PASAULIO LIETUVIS, Į dicinių veiksnių veteranai. T a i 

1977 m. rugsėjo mėn., Nr . 34. be galo džiugus reiškinys, akivaiz-
Leidinys Bendruomenės minčiai ėdžiai rodantis, kur yra išeivijos 
ir gyvenimui. Leidžia Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Centro 
valdyba. Redaguoja Bronius Nai
nys, 6804 S. Maplewood Ave., 

ihicaeo, III. 60629. Administ- ! t . 
"240 S M Skaitytojų žodis, Kalba, Atgar 

gyvosios lietuvybės ateitis. 

Taipgi įdomūs ir savo medžia
ga patrauklūs skyriai: Švietimas 
ir auklėjimas, Kultūros baruose, 

Toliau — tebesantieii gyvi. Jų 
— 39: Liudas Dovydėnas, Me- jc 
dardas Bavarskas, A. Skirius. J-į r u a j a Stasvs Džiugas, «— > . . ^ 
Vasaitis. J. Švaistas, K. Pažėrai- \z J S r.. C i l i C a , 0 , m . 60629. Meti- į g a i i r ^ f ? * ' ? g a įe ? n d e t G j e 

K. Grieaitvtė,; n e leidinio p^nurnerata 3 doi. Pasaulio Lietuvių Bendruome-
^ H

 t. nes veiklos krom.Koje atsispindi'budingų smulkmenų, kalbeda-
Kasparo piešiniu į bendruomeninis gyvastingumasj ma apie Lietuvos švietėjus: Seze-

• AKIRAČIAI, 1377 m. liepos 
mėn., Nr. 7. Atviro žodžio mėn
raštis. Leidžia Vievvpoint Press, 
Ina , 6821 S. Maplevvood Ave., 
Chicago, IU. 60629. Redaguoja 
Redakcinė kolegija. Metinė pre
numerata 8 doL 

lais

tė, P. Janutienė, K. Grigaitytė, 
L. Žitkevičius, N. Mazalaitė, Kup
revičius, St. Santvaras, Bem. 
Brazdžionis, B. Gražulis, J. Gir
nius, J. Lenktaitis, Jon. Pr. Pa
lukaitis, Vlada Prosčiūnaitė. Alf. 

Apie laisvės išsižadėjimą 
vą valia rašo Tomas Remeikis, o 
apie Lietuvių fondo ir Bendruo
menės simbiozę Al. Vaškelis. V. 
Trumpa žvilgtelia į Augustiną 
Voldemarą, kaip rocenzentą ir! 
kritiką. Elena Vasyliūnienė po-! 

- j kalbio formoje atskleidžia daug 

(spalio 1 —2_d.) trijų tautų et-
Įninį pasirodymą atvyksta Al-
idona Veselkienė, Antanas Posko-
ičizr.as ir St. Tallat-Kelpšienė. Ve

selkienė ten vietoje i Honštruoš 
lietuviškųjų iuostų audimą, Po- l e*^ 
SKOcimas — medSp crezybą, o 
Tallat-Keipš-'enė — mezgimą. 
Taipgi pasirodys Emilijos Sąka-
dolskienės vadovaujama kankli
ninkių grupė ir ' 'Grandies" šo
kėjai. Apie visa tai akivaizdžiai 
bus kalbama šį sekmadieni ( I£ . 
25) Chicagos lietuviškojoj televi
zijos programoj. 

Pataisyta rašyba 
(Atkel ta iš 3 paL) 

Hų, prancūzų ir angių. Istorinę 
anglų kalbos rašybą jau seniai 
reikėjo keisti ir pritaikinti dabar
tinei anglų ar amerikiečių kal
bai, bet tas prisirišimas prie savo 
senų daiktų to padaryti nelei
džia. T ik prisiminkime, kaip 
sunkiai įgyvendinama JAV metri
nė sistema, kuri pavėluota beveik 
visu šimtmečiu. 

Dabartinis mūsų rašybos'pa
taisymas ne viską pataisė. Pažvel
gus į tuos pataisymus, susidaro 
įspūdis, kad Lietuvių kalbos ko
misija buvo labai atsargi ir taisė 
tik tuos rašybos dalykus, ku
riems pataisyti yra gramatinė ar 
kalbinė atrama. Kur tos atramos 
nebuvo, ten paliktos rašybos for
mos nepataisytos. Pavyzdžiu ga-

būti šių dviskiemenių 
| veiksmažodžių būsimojo laiko 
trečiojo asmens forma; 

gijo, gis. 

SOCIALINIO T E I S I N G U M O 
ŠALTINIAI 

taliicų 

viršelyje minima Lietuvos valdo-jv | s u Laisvųjų Vakarų 
mirties s u - | k a { paberiama faktų gausybė iš 

kaktis. Vedamajame redaktorius, j Lietuvių Bendruomenių veiklos 
ėdamas mintyje sėjos mėnesi Australijoje, Brazilijoje, JAV, 

Braziulis, K. Bradūnas, P. Tara- - rugsėjį kalba ?pie sėią ne tik jUrugvajuje;Vokietijoje ir kt 
, . " c vi T \r-+- T •> ! duonine, bet ir moky?<lirjįeT>ei ap-hs, SL Yla, J. Vitenas. J. 2t. . . . _ . - . - < \ , * ' ' . . . .amai Kultūrines vei.-dos prasme. 

anuome 

kauskas, H. Žemelis, Alė Sidab-įIr b a ; g d a i n a s t a r I a : « T i k lodiiS, 
raitė, O. B. Audronė, A Giedrai- j raidės, posmo, lietuviško rašto ir 
tis, Paulius Jurkus, Don. Šalai-1 lietuvių kalbos meilės sėklą, sėki-
tis, P. Abelkis, V. Ramonas, A.\mc rugsėjyje. Kai tekios sėklos 

I Merkelis, V. Alantas, Vvt Zem- į ^ ? 1 1 * 1 p r / d ė s k a ! . t h p r ° "nŪ:<U 

lupeles, tada ne vienam patno-

apie 
maną, Karsaviną, Vabalą — Gu
daitį, Šalkauskį, Čiurlionienę. 

• EGLUTĖ, 1977 m. rugsėjo 
mėn. Lietuviškas laikraštėlis 
vaikams išeivijoje. Leidžia ir ad-

• KARYS, 197? m. rugpiūčio - ministruoja Nekaltai Pradėtosios 

Paskutiniu laikotarpiu JAV ka-
knygų rinkoje 

leidinių socialinio 
klausimais. Vienas iš. naujausių 
yra John C. Haughey, S. J. sure
daguota knyga: " T h e Faith that 
Does Justice'J' (išleido Paulist 
Press New Yorke, 1977 m., 304 
psl., kaina 5 dol. 95 e t . ) . Kaip ant
rinėje antraštėje pažymima, tai 
nagrinėjimas krikščioniškosios 
socialinio teisingumo doktrinos 

lyti, lijo, lis; gyti 
Bet siūti, siuvo, siūs. 
Taigi siūs, o ne sius, paliktas 

todėl, kad daugelyje terminų ši 
būsimojo laiko forma tariama su 
ilguoju ū, todėl ir siūs. Tas siūs 
ir toliau lieka išimtimi. 

Komisija rekomenduoja po prie
balsių b ir p rašyti j žodžiuose 
bjaurus, pjauti, spjauti ir kitose 
jų išvestinėse formose. 

Taip pat reikės rašyti žodžius 
pagausėjo į turbūt, galbūt, kaipmat Tie žo-

::. ;.';gumoį(jgg? saJcTrryje nebebus išskiriami 
kableliais. 

Iš visko atrodo, kad tie rašybos 
pataisymai nebus sunku išmokti 
ar į juos įprasti, nes mūsų šne
kamoje kalboje ar tarmėse dauge
lis jų yra gyvi. 

ML Stonys 

šaltinių- Kolektyvinis 8 jėzuitų 

r-. kalni?, M. GimbuTienė. M. Ka-
Br. tžnis Lietuvių rašytojų 

draugijos pirmininkas, Stasys j tiliškis, Pr. Naujokaitis ir 
Santvaras, pabrėžtinai šitaip pa- į Budriūnas. 
S I s a k o ! Galiausiai — dar esama kny-

"Daug amž'ų vyksta lietuvių' goj tokių autografų, kurių para-
kova už laisvę. Kova už lietuvis- J^J nešskaitomi — jų 16. Po tris-
ką žodį, už savitą gyvenimo ^ - 1 dešimties metu jų nebegalėjau 
dą, už tautinę kultūrą. Ir tada,; . . . • _ • . . 
, ! T . i . v- i A:A^ 'asmeniškai beprisiminti, 
kai Lietuvos valstybe buvo dide- s r 

lė mūsų žemvno galvhė — i josi Pranys Alsėnas 
žemes brovėsi svetimų kanuome- j 
nių pulkai, ir mūsų laikais, kai: Red. Pastaba. Mums dar pavy-
ji iš vergijos prisikėlė maža, ra- j ko įskaityti atsiųstoj puslapio 
mi ir taikinga — Nemuno slė- i nuotraukoj V, Petravičiaus ir 
niai vėl tapo klastingų dalybų į Ant. Gustaičio autografus. 
taikiniu. 

seneliui tįsiam 
stos graužti 
nei jam, ne 

"Nemaža yra pasauly tautų, j 
kurios didvyriškai gina savo lais- \ 
vę, tačiau mūsų kova skiriasi į 
nuo kitų savo nuolatinumu ir Į 
tragizmu. Lietuviai dar neturėjo j 
kada atsikvėpti, susitelkti ir atsi-j 
dėti didžiųjų vertybių kūrybai.] 
Mes vis dar, tartum koke panak-i 
tiniai, turim eiti sargybas ir ko-j 
veti už pagrindinę teisę — gy-į 
venti"... 

Gi "Tremties metų" redakto
rius, Bernardas Brazdžionis, už
baigiamajam žodyje taip pas'bė-
davoja: 

"Didžiai pagerbtas ir Šauniai 
paminėtas tu turėjai būt, lietu
viškas rašto žodi. Deja, tavo di
delę 400 metų sukaktį lietuvių 
tauta švenčia gal sunkiausiose ir j 
skaudžiausiose savo istorijos die
nose. Tėvų ir protėvių žemė ne-; 
ša baisų svetimų jungą, o jos sū- j 
nūs ir dukros — išblaškyti po vi
są pasauli Atplėšti artojai n u o ' 
gimtųjų arimų ir po svetimu dan-į 
gum drauge su savo broliais, se- ' 
serimis skursta Lietuvos mokslo, į 
meno ir rašto žmonės. 

" N e tokį vain ką mes norėjom 
nupinti Tau, Mažvydai, kurs iš
mokei mus skaityti, ir Junts, Do
nelaiti, Valančiau, Maironį ku-

ne vienam 
ar senelei nu- , 

sąžinę ir neberikės! 
jai savo "patriotiz-

įrodinėti, ieškant Lietuvos 
priešų savo draugų, kaimynų 
bei pažįstamų tarpe ir Šmeižti 
juos, vadinant okupanto bendra
darbiais arba net agentais". 

Ypač pabrėžtinas ir labai džiu
gus "Pasaulio Lietuvio" bruožas, 
kad daugiausia jo puslapiu yra 
skirta bendruomeniniam jauni
mui ir jo veiklai. O svarbiausia, 
kad šiuos puslapius kaip tik pri
rašo pats jaunimas, ne kokie 
pensininkai, ne kokie mūsų tra-

r jgs4o meru, Nr. 7. Pasaulio lie-; Marijos seserys. Vyr. redaktorė: 
tuvių karių veteranų mėnesinis ;ses. O. Mikailaitė. Redakcijos ir . _ literatūros su- veikalas. Visi jie arba profesoriai, 
žurnalas. Redaguoja Zigmas .administracijos adresas: Eglute j ^ ^ k ū r ė } ^ { g i r . a r b a pasižymėję tyrinėtojai, kny-
Rau lma^s . Adrnmistruoja Leo- - I m m a c u l a t e Concention Con- . ^ » ^ 5 P « g ^ ^ ^ } ^ ^ ^ A ^ 
nąs Bi lc r i sMrt ine žurnale pre- yem, Putnam, Corm. 06260. Me- * ^ n e re lkė- į ^ , W. D y d i , j . haugh, d h o ^ 
numerata 10 dol. Adresas: Ka- j tme prenumerata 7 doL j 
rys, 341 Kgh land Blvd., Brook-
i y n , N . Y. 11207. 

Šiame numeryje nuotraukomis 
ir E. Jasiūn.'. straipsniu plačiai 
prisimenama< brig. generolas avi
atorius inž, A tanas Gustaitis; ra
šoma apie K JOavos mūšį, įvyku-

Tai graži ir prasminga kiek
vieno mėnesio lietuviškojo auk
lėjimo dovana pačiam jauniau
siam skaitytojui. Visko "Eglutės" 
puslapiuose yra, kas vaiką turė-

įtų patraukti. Ypač pastaruoju 

prieš šią problemą nereikė-
t u* l e n g v i užmerkti akių, nerei
kėtų eiti tik lengviausiu keliu. 

• Filatelistų draugijos T i e t u -

j l^nbach, T. Langan, R Roach, 
' W. Waish . 

. Jie su vienuolišku kruopštumu 
nagrinėja ryšį tarp religijos ir šo

va BIULETENIS, 1977 m. lie- C\QXJX\\0 teisingumo, peržvelgia 
pos-rugsejo raen., N r . 3 . Biulete
nis apima filateliją ir kitas ar
timas sritis, leidžiamas keturis 

ji. friuĮiv^u^} tm 
•Al y . - • ' 

das Lisauskas pateikia atsimini
mų pluoštą spie Marijampolės 
berniukų gimnaziją, duodama 
plati Šaulių veiklos bei karinių 
žinių kronika. 

pius gausiai užpildant pačių mo-. 
kiniu rašinėliais Mums atrodv-i n 3 5 t r u o j a K a z ? s ^ o z a n 5 k a s » ^ 5 0 
Kimų rasmena s. .yiums atroay w 6 2 ^ Chtcago, IL.60629 
tų, kad jauniausiems apsčiai " \ : "r^ v-*? ^^V*^»**-* V V~^ 
vietos reikštis yra įprastiniuos 
mokyklų leidinėliuos, o ir laik
raščių vaikams skirtuosiuos kam-

i peliuos. Norėtųsi, kad pati "Eg-
• LIETUVIU DIENOS, 1 9 7 7 ) ^ 

m. rugsėjo mėn., Nr. 7. 
rinkto žodžio, labiau lavinanti 
vaiko estetinį skonį rašto ir skai-

Metinė prenumerata 5 dol. 

Sįame numeryje rašoma apie 
artėjančią filatelijos parodą, apie 
susisiekimą ir paštą Lietuvoje 

tekstų prasme būtų ma- XIX amž., teikiama filatelinių 
Kedaguo-: » i a u p j - j ^ ^ ^ t , u t ų labiau at-: įspūdžių H Vokietijos, iš Baltijos 

ja RedaKcme Kolegija. Leidžia A j 

A*Vw4»*wu; 
%LLJC\ > 

y) / 

~s-

't-^U 
1" 

\fftJU JJL^f-^yš^-

F. Skirius. Redakcijos ir adminis-
racijos adresas: 4364 Sunset Bl

vd., Hollyuood, Č A 90029. Me
tinė prenume--!ta 12 dol. 

Naujame iurnalo numeryje: 
Lietuvos va! bingumo paraštė
je (J. GHaud . A. A. brig. gen. 
Jonas Černius (St Raštikis), ra
šoma apie P. Baltuonio šakni
nes skulptūras, duodamas teks
tas naujos Juliaus Gaidelio kan
tatos (žodžiai Bern. Brazdžionio), 
rodomi vaizdai iŠ dramos festiva
lio, minima kun. dr. V. Pavalkio 
sukaktis ir kt. 

pašto ženklų parodos Frankfur
te ir k t 

tymo plotmėje. Kai šiandien Lie
tuvoje ir aplamai visame pasau
lyje vadinamoji vaikų li teratūra._ 
yra pasiekusi labai aukšto lygio, j a 
"Eglutei" verstis vien kone pa- § 
čių mokinukų raštais būtų ne- i a . 
dovanotinas atsilikimas. Žinoma, j a 

Senojo ir Naujojo Testamento so
cialinę doktriną, nagrinėja Baž
nyčios tėvų pareiškimus tuo 
klausimu, Tridento suvažiavimo 
nuostatus, dabarties Bažnyčios 
mokslą, sakramentų įtaką į so
cialinę nuovoką, pagaliau apra
šo Kristų kaip teisingumo Dievą. 

Surinkta daug medžiagos iš 
minėtų šaltiniu, nepraranda
mas ryšys su dabartimi. Ta i sa
votiška krikščioniškojo sociali
nio teisingumo šaltinių enciklo
pedija, nors nelengva suvirškinti 
eiliniam skaitytojui 

(JP) 

suieškoti aukštus reikalavimus į a 
atitinkančios medžiagos 

^UIIttllIttiillIlIHiimtliiniHlHtHttUfUtltttMttlHmMtltlIfltlIlIlItlIlIMIIUllifltUiMMi.: 

A. TVERAS i 
LAIKRODŽIAI EB BRANGENYBES | 

Pardavimas ir Taisymas E 
2646 W. 690i Street — TeL BE 7-1941 f 

Tttsnuuiuiii^ .-.' • !i!ini!:nu!!einnunRmiiiit«Uiin::!rT<in(i!inintniiitiiii^ 
nėra 
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AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
• MCSV ŽINIOS, 1977 m.|| VAIDILŲ KANKLES 

rugsėjo mėn. 18 A, Nr . 12. Lie- 3 2. 
Lietuvių Tautinio Meno Ansamblis "čiurliams" 

A/-«^-''j 

GROJAME JUMS 

SU ŠOKIU IR DAINA 

/ 

NMM M? amtų mUn^t "ftvnttet c e u . ' 

tavių jėzuitų .r jaunimo centro j 
Chicagoje dvisavaitinis biulete-; 
nis. Redag^; ; . \Igimantas Kezys, 
S. J., ir Ar.Mn.'is Saulaitis, Š. J. L 
Administru(>]',-. Petras Kleinotas,įfi ^rr~y-r- j į~z>^ — «_ A - - _ - . - , - _ r 
S. J. Reakcijos ir adminis t rac i - ! | K A L N U O S D A I N U O J A 
jos adresas: ^ 2 0 S. Claremont § 
Ave., Chicago, HL 60636. Siun-1 
čiant paštu, ix-nt 5 dol. metams. 

Po vasaros pertraukos šis pi r-! 
masis "Mūsų Žinių" numeris! 
skirtas įvairiausioms šios vasaros; 
mūsų Jauninv stovykloms. T a i | 
irumpl jų aprašymai," "kuriuos" 
akivaizdžia; 7^pildo gausybė pui- j | 
k!ų nuotraukų. Hihūni.iiuiUūii 

įgrojo LS.T. Kbrp! Nteo-Lfthuania orkestras, vadovas, 
lanmt Algirdo ModMtrrlHtm įdainavo ArSnas Gaa-

įgrojo L.S.T. Korpt NeMJtmiama orkestraa. 

Kvintetą* "BALTU*" Ir L.S.T. Korp! Seo-Uth-jama 

KOKIAIS KELIAIS 
Aš KELIAUSIU 

IdBJOBVO "dALTUA vyrų 

ūžiakynmi i M : INU0SAS, 4548 W. 63rd S*., Chlcgco, III. 
S0828. tHukint pridėti 50 c«hj ui kfebrfcną plekitcOf persius 
tirnoi Ilfiaois gyrtntojai taipgi moka 5% motasCių. 

UlaakyauM \ K«w4ą rafld* i r t i t t f po SL71 paMo ifia'^doo* 
aaaaMaaaaaa»a«aaaaMaaaaaaMaaaiiiiwwii«iiwiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiįiiiiiii n i ' 
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Kultūrinė kronika 
LIETUVIŲ POEZIJOS DIENOS i REDAGUOJAMI ANTANO 

Lietuvių poezijai skirzasis dė
mesys Chicagoje jau vir'o tradici
niu. Praėjusį pavasarį šio pobū
džio renginiams skirtosios trys 
dienos ypač gerai pasisekė tiek 

TŪLIO POMIRTINIAI RASTAI 

Vladas Kulbokas, tarpininkau
jant Lietuvių rašytojų draugi-

ijos valdybai, yra apsiėmęs per-
jžiūrei ir suredaguoti Antano 

programos, tiek gaujos publucos j Tn]įo p o m j r t i n i u s r a l ^ Velio-
prasme. Ateinančiais metais poe- n i s r a n k r 2 Š 5 i u o s e p a l i k o diamUj 

z * Jaunimo centre bus akcen- - n o v e l f ų > a t s i m l n i m u . yiadas Kul-
tuojama jaų penktąjį kartą — 
penktuosius metus iš eilės. 1978 
metų Poezijos dienos Chicagoje 
įvyks gegužės 26 —28 d. Jauki ir 
praplatinta Jaunimo centro kavi
nė trijų dienų poezijos šventei 
jau yra užimta, ir planuojama J J j į J J j į ^ O * 
renginių programa. 

bokas redagavimo darbą pradėjo 
praėjusį pavasarį. Pirmiausia ma
noma išleisti Antano Tulio no
veles. Išleidimu rūpinasi jo žmo-JGaubo). Kanonas As-dor 
na —Faust ina Tulienė, gyve-j Čiurlionio)Jei nori valioj 
nanti St. Pefersburge (South Pa-

Ceran Bylaičių įvairių dailinin
kų be galo vertingos kolekcijos. 
Paroda galerijoie vvks iki spalio 
9 d . 

TURTINGOS PLOKŠTELĖS 

Vakarų Vokietijoje išleista 
nauja lietuviškų dainų plokšte
lė, kurią įdainavo solistai: V. Her-
manienė, K Senkus, R. Dauno
ras, vargonais grojant Aratorei. 
Čia yra dainos: Siuntė mane mo
tinėlė (A. Kačanausko), Mano 
rūtos (J. Gaubo), Auki, berželi 
(V.Blušiaus), Ko vėjai pučia (St. 
Šimkaus), Piemenaitė (K. Sen
kaus), Ar negaila, seserėle (J. 

(M. 
būti 

MOTERŲ GYVENIMAS 

GROŽIS-DANGAUS DOVANA 
Viskas, kas gražu, traukia pa-

s'gėrė:i. Grožimės gamtos sukur
tais stebuklais ir žavimės žmo
gaus sukurtu menu. Lietuvių 
tauta nuo senų laikų pasire'š-
kia savita kūryba ir nagingu 
darbštumu. 

Daugel iau metų Putnamo se
selių rėmėjos suruošia Chicago
je sėkmingas madų parodas, kur 
pas:reiškia moterų sugebėjimas 
ir skonis pasipuošti savo pačių 

pasiūtais rūbais. Šalia madų pa
rodų, jau kelinti metai iš eilės, 
rėmėjai surengia kokią nors pa
rodą: 1974 m. gėrėjomės gausia 
gintaro paroda. 1975 m. — vaikui 
p'ešin'ais ir 1976 m. — kruopš- j 
čių "bitelių*' padarytais rank-, 
darbiais. Šiais metais, spalio 7— 
9 dienomis Jaunimo centre, Chi- J 
cagoj rengiama tautodailininkų j 
V ktoro Veselkos ir Juozo Jasiūnoj 
paroda. Jų sėkmingos parodos! 

PREMIJA LEIDYKLAI 

Branginant knygos svarbą 
mūsų tautos gyvenime ir žinanti 
sunkumus knygas lietuviškomis 
temomis leisti, skiriama 1000 
dol. premija lietuvių leidyklai 
-vuri savo krikščioniškoj avasiuj; 
leidžiamomis knygomis įspūdiu-1 
giau pas tamauia Lietuvos ir lie-j 
tuvių tautos reikalui 

PRIVAČIU DAILĖS 
RINKINIU PARODOS 

Jaunimo centras, plėsdamas sa
vo kultūrinę veiklą, ateinantį ru
dens, žiemos ir pavasario sezo
ną laiks nuo laiko Čiurlionio ga
lerijos patalpose organizuos ir 
privačių dailės rinkinių paro
das. Nemažai šeimų ir pavienių 
lietuvių yra įsigiję mūsų tapyto
jų, skulptorių ir grafikų dailės 

Jury komisi'a premijai paskir- darbų didelės vertės kolekcijas. I Appenzeller, fleitininkas P. Odi-

(V. Budrevičiaus), Čruritonto 
preliudas ir fugetė, Nuploviau 
langą (K. Senkaus), Tau motinė
le (K. Senkaus); antroj pusėj: 
Kur bėga Šešupė (Č. Sasnausko), 
Esi ryšys gaivus (Br. Budriūno), 
Kai širdį tau skausmas (J. Nauja
lio), O , Dieve geriausias (A. Mi
kulskio), O, leisk, Marija (K. Sen
kaus), Laukia, Jėzau (K. Sen
kaus), O Dvasia, Viešpatie (K 
Senkaus). 

Šią plokštelę sukuriant, be mi
nėtų, dar dalyvavo: pianistas A 

ti: Vladas Būtėnas, dari. Povilas Nebūdami tik sau kultūrinio 
Kaupas, Bronius Kviklys, prof. džiaugsmo užsidarėliai, kun. Al-

Stasė gimanto Kezio pakalbinti, jie su-
i tiko savo kolekcijas atskleisti dai-

dr. Juozas Meškauskas ir 

S°^ėnienė. 
Visi lietuvia' iki sausio 15 d. 

gali bet kuriam jury komisijos 
nariui siųsti savo pasiūlymus, kū

lę mėgstančiai visuomenei. Pir
moji tokia paroda, oragnizuoja-
ma Jaunimo centro, atidaroma 
Čiurlionio galerijos patalpose rug-

r'ai leidyklai premija skirtina, sėjo 30 d. (penktadienį) 7 vai. v. 
Prem'jos mecenatas kun. Juozas Bus išstatyta dr. Gedimino ir Da-
Prunskis. lios Bylų, o taipgi Valdemaro ir 

Lietuvio įnašas medicinos mokslan 
Rochesterio universiteto medi

cinos fakulteto profesorius dakta
ras Jovitas Skučas kartu su dak
taru R. E. Milleriu, Indianos uni
versiteto medicinos fakulteto pro
fesorium, paruošė šių dienų ra
diologams labai svarbią knygą 
Radiographic Contrast Agents. 
Knygą išleido University Park 
Press, Baltimore, London, Tokyo. 

Per palyginti trumpą laiką ra
diologijos mokslas išaugo į labai 
plačią medicinos (net ir techni
kos) mokslo šaką, o kartu su ja 
neatskiriamai augo ir radiografi-
ja. Profesoriai Skučas ir Milleris 
savo knygoje sutelkia šiuo metu 
žinomus vaistus (jeigu kontrasti
nius agentus galima taip kasdie
nine mūsų kalba pavadinti), ku
rie prieš peršvietimą įleidžiami į 
peršviečiamus organus. 

Šiaip peršviečiant Rentgeno 
spinduliais, tik kaulai ir plaučių 

nis, solistė Br. Gailiūtė, pianistas 
A. Hermanas. 2odžiai: Maironio, 
Binkio, Brazdžionio, Bradūno, 
Ylos ir k t 

Sukurta ir antra plokštelė, ku
rią įdainavo sol. Ričardas Dau
noras. Vienoje pusėje Verdi "Si-
mon Boecanegra" ir Fiesko ro
mansas "II lacerato spirito", ki
toj: Kur tas šaltinėlis, Žaliojoj 
lankelėj (J. Tallat Kelpšos, Šią 
naktelę (M. Petrausko). Pianu 
palydi A. Appenzeller. Įrašus 
padarė Jankowskio studija Stutt-
garte. Plokštelės nuo spalio 1 d. 
gaunamos adresu: 

Re v. K Senkus, 
Schubert Str. 16, 
7000 Stuttgart 1 
West Germany. 

PUSĖS MILIJONO TIRAŽU 

Dell leidykla iš karto išleido 
pusės milijono tiražu Brian Mo-
ore romaną ' T h e Doctor's Wife" 
apie airę moterį, atvykstančią į 
Paryžių antram medaus mėne
siui ir čia jai susidarančias pro
blemas. Pavasari United Artists 
suks firmą psgal šį veikalą. 

Viktoro Veselkos drožinys iš rengiamos parodos Chicagoje 

jau buvo suruoštos 1976 m. lie-
tuvių paviljone Tarptautinio Eu-

'. charistinio kongreso metu, IX 
. ateitininkų kongrese Clevelande, 

Detroite, Dainavoje ir kitur. To
kio pobūdžio paroda bus pirmoji 

i Ch cagoje. Bus eksponuota įvai-
| rūs medžio drožiniai ir megzti 

bei austi rankdarbiai. Kiekvienas 
eksponatas yra originalus ir me
niškai atliktas. Ja:s bus galima 

ne t k pasigrožėti, bet ir juos įsi
gyti-

Šią ne eilinę tautodailės paro
dą atidarys BALF'o centro valdy
bos pirmininkė Marija Rudie-
Dt spalio 7 d. 7:00 vai. vakare 
Čiurlionio galerijoj.' Po atidary
mo 8 vai. vak. bus vakaronė su 
svečiais tautodail ninkais Jauni
mo centro kavinėie. 

M. R. 

•n« 

L A D I E S A N D O E N T L E M E N t 
Hair formula J1B is Pat<-nte<J-Guarariteed !n 9wiuprlar<c! and ts 
Kegistored in L'SA, Canada, Eurx>p«. It cures Dundruff. Falling 
HaJr. Itchin* scalp. Spliting mds. st«»ngthcmtig HA IR. Root 
Krowth. and restorln* NATIRAI . HAIR COI-OR Utrfn* J1B 
you w U nevcr be BALD or GKEY. 100% Guaranteed. Usted 
in Drufrgrist. Red-Blu<> Rook. Drucrs-Chcmist O-der STRAIGHT 
4IB I.AB.: i &4, 2557 \V. H9th St., 1640 W. 47tti 8t.. 5jo. MH1, 
A ve. & Mth St.. Cicero. III., 1147 S. Ashfanri A»e., 2fc34 No. 
Milwaakee Ave.. Chkngo. II. J IB M«>dlcin# Lkjuld 8 o*.. 
week supply — J6.00. Money Order postpaiU šend Today 

I.ABORATORY, I «37 So. 4»tii Ave.. CICERO. ILL. SOfttO 

Dafls madų parodos rengėju — S. Endrijonienė (sėdi iš k.). P. Kinder rene; sto
vi i* ku D. V arant-ckiene. J. Krutuliene, M. Reiniene. Nuotr. P. Maiėtos 

COSMOS PARCELS EXPRE5S i 

— Kiekvienas žolės laiškelis 
turi savo taiką žemėje, i š kur 
traukia savo gyvybę; ta ip ir 
žmogus, įleidęs šaknis į žemę, 
iš kur traukia savo ištikimybę. 

Joseph Conrad 

^•iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiHiii' 
Prof. J. Skučui tas darbas už- S 

užkalkėjimai aiškiai matyti, o kiti .truko dvejus metus. Kaip jis pats 
organai, kaip skrandis, žarnos, į sako — pusę 
kraujo indai ir daugelis kitų, ne
meta jokių šešėlių nei ant ekra
no, nei ant fotografinės plokšte
lės. Reikalo verčiami, mokslinin
kai surado visa eilę vaistų, vadi
namų kontrastiniais agentais, ku
riais sugeba peršviečiamuosius or
ganus nudažyti taip, kad juos ga
lima būtų pamatyti ekrane ir nu
fotografuoti. Tik visa bėda, kad 
ir besimokantiems ir jau dirban
tiems tie visi išradimai nebuvo 
lengvai prieinami. Jie buvo išbars
tyti atskiruose medicinos mokslo 
veikaluose ir žurnaluose. Dabar 
viskas (gal tiksliau — beveik vis
kas) yra sutelkta į vieną veikalą., 
nepamainomą pagalbinę priemo- j patylėjęs pridėjo: 
nę radiologams, radlografijos tech- j — Vienos dalys pasens grei-
nikams, radiologijos mokyto-; čiau, kitos ilgiau. Bet apskritai 
jams ir studentams, net ir kont- į reikia spėti penkerius. Ateina 
rastinių agentų gamintojai jau; kompiuterizuotos mašinos. Per 
yra parašę daktaro Skučo infor- j kelerius metus jos daug ką pakeis, 
macijų vienu ar kitu klausimu. Gal ne viską, bet daug ką. Be: 

Trečdalį knygos yra parašę pa-; aš patenkintas, kad pasisekė tokią 
tys redaktoriai, o kitus du trečda-! knygą padaryti. Jos radiologijos 
liūs septyniolika kitų mokslinin- j moksle būtinai reikėjo. 

kų, sutelktų iš Amerikos, Norve- c . , .. . , . 
., . , , ~* i - * ^ Smagu, kad lietuvis, net dar ir 

gijos ir net Naujosios Zelandijos, L 6 ' , , ' . . , 
. t *-i * i i , kaimynas, savo darbo plytą igjau-

o juodu uk tuos darbus, ,„. '. ' . \ ' ^ **; 
, J . . ,. ., „ . ^ 'džia i pasaulinio mokslo rūmų 

apdorojo, pasalino pasjuarto- • 
jiaaus, suvienodino kalbą, įjungė 

Į WAGKER and SONS i 
TYPEIVRITERS. = 

ADDIN'G MACIIINES = 
AND CHECKUroiTERS, f 

Nuomoja, Pardaoda, Taiso f 

aiKo universitete ir 
visus vakarus net ir naktis na
mie. Labai daug laiko paaukojo _ 
ir Gailė Skučienė. Ji padėjo ly- j 3 
ginti veikalo kalbą, per- j 3 Virfi 50 metų patikimas jums | 
skaitė korektūras. Bet dabar dar- g patarnavimas. = 
bas baigtas, ir juodu šią praėju-jg Phoae — 581-4111 § 
sią vasarą galėjo daugiau skirti I I S619 S. Ptdaski Bd., Chicaco I 
laiko savo gūžtos, nutūpusios i - nB , m i m i f j m i B B M B OIPWIimi l i i 
gražiam pušyno pakrašty, per
tvarkymui. 

Turėdamas galvoj, kaip greitai 
šiais laikais viskas keičiasi, pa
klausiau profesorių: 

—Per kiek metų ta knyga 
spės pasent? 

Jis valandėlę pagalvojo: 
Per kokius penkerius ir dar 

C O R P 
Utmmi bj VNESIIPOSt LTOCU. 

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugeli metu 
skubiai ir tiksliai aptemauja 

savo skaitlingą klijentūra, siunčiant 

OOVANAS-SIUNTINIUS į LIETUVĄ, LATVIJĄ. 
£ST0NIJ4, UKRAINIJĄ ir t. t. 

GAVejAS NIEKO NEMOKA. 
rOK^TANClAJ KOJENTŲ PATENKINTI 
VISI SIUNTINIAJ APDRAUSTI 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS 

Visut** mūsų skyriuose rasite didelį kiekį ivairių sukatos 
okybė?. prekių prieinamomis kainomis 

UxformariJv <' nemok»ir»u k«it»i<>irv« (»K»iyki» TMÎ U /vn>»iiio»'i. 
staigoje ir rtsiiose mūsų skyriuose 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
C O R P . 

4 8 8 M I D I S O N A ¥ € N U I 
(tarp SI b m gatvės) FLOOB t l s t 

NEW YORK. N. Y. 10022 
Teki (212) 758 IIS0/I 
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1 Būkite geri savo pin'ginei 
i Bukite geri savo nugarai 
i «" 
| sutaupysite, sutaupysite, 
| sutaupysite pas 

| PROPER RĘST SLEEP SHOP 
| 2640 W, Columbus Ave., Chicago, III. 
| Tel. 7 3 7 - 0 4 0 0 

E \ VaL; Pirm. ir ketv. 10 v. r. iki 9 v. v. 
5 Antrad., penkt.. šeSt. 10 v. r. iki 5:30 v. v. 
5 Treč. 10 v. r. iki 12 v. d. 
= Sekm. 11 v. r. iki 5 v. v. 

Matracai ir "box" spyruoklės nuo $78.00 
Miegamos sofos nuo $ 165.00 

! 
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i knyg4 taip, kad pasida
rytų vientisas kūrinys. 

pastatą. Tik nepaklausiau, ar ne
planuoja kokį nors kitą darbą. 

Jurgis Jankus 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Daug tutaupysits. pirkdami dia 
ių reikmenis. Pasinaudokite pa 
togiu pianu atidedant pasirink 
tas reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad 
ir ketvtrtad. vakarais iki 9 vai 

3314 West 63rd Street 
Tel. - PRospect 6-8998 

S K Y R I A I : 
APPLE.VAU.nr. Mhm 55124 — 7707 147 St 
NEW YORK, N. Y. 16003, 4$ Second Avenue 
VFW VORK. V Y. 10011. t SS W tUh Street 
HAC3CENSACK V. J. 07001, 112 Maln SC 
SO. 80STON %laas. 01117, 580 West Brosdws> 
8UFFALO, N. Y. 141001. 332 Fltlmor* Averme 
CHICAGO, TU 00023, 2322 Wesi Chicago Avenos 
CHJCAGO, a . 0O0RR, 2001 West 09 St. 
CLEVELAND. OW© 44134, $879 State Ro*4 
PORT WAWX. Ind. 40000, 1807 Betmeke Rd. 
ORAVn RAf>fD« Mteh *0504 <««-W *rHig, St N * 

Tel.: 812-432-70H3 
Tel.: AL 4-3458 

CH .V2S83 
TeL: 201-342-9816 

268-0008 
TL 6-2674 
BR r*—olopoBv 

WA 5-2737 
804-1738 

TeL 432-5402 
r.l S-nM 

BRrDGEPORT ^otm. 00010, 18*0 S*aview Ave. 
HARTFORD. Const. 68106* 518 Parh Si 
l>KFWOOO. N J 0R7«1, 241 Foorth SC 
l.r.XINC.TO\ ^ Y. 12452 — Route 13 A 

TeL: 203-307-2863 
246-9473 

PO VH566 
Tel^ (518) 989-6742 

LOS VNGELES, CslH 911022. 960 S Ariant* Blvs 
VF.W HAVEN. Conn 06511. 1329 Boulevard 
VFWARK. V i 97100. 008 Sanford Aveatie 
PASSA1C N 1- >76 Markei Street 
•HTLADELPH! A. Pa. 10122, 1214 iM- 5th SL 
PHTLAnELPHlA Pa. 10141 - 192? OW Vork Rd. 
rTTTSBURGH »»* 18203, 136? E. Carsen Street 
SAN FRAW1<«~0. CaW. 941 iŠ i«26 Divlsaden* St 
vVAPPINGERS FALLR, N. Y. 12590, Hldden Holk»w ApU. 914-207^261 
VVATERB4JRY Coam. 007)0 — * « Cook »t. PL 6-6766 
WORCFSTER M«»k 01610. 144 Miilburv Street SW *.2*» 
mvm^Trvų K J « 7 n i in*j? <f>r<fnrfl#M A V M M S 3*T4-4M4S 
YOUNGSTOSVV Otilo 44503. 366 W. Fasaral Street Rl 3-0440 

AN I -2994 
LO 2-I44S 

S73-A7W 
GR 2-63*7 

TeJ PO 3-4816 
Tat GL V9586 

HU 1-2750 
F1 6-1571 
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Midland Savings ap
tarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalais 
visas mūsų apylinkes. 

Dėkojame Jums ui 
mumis parodyta pasiti
kėjimą. Mes norėt||me 
bO'.i Jums naudingi ir 
at^tyje. 

Sąskaitos apdrsastoo 
iki S4o.nno.nn 

FRANK ZOGAS. 
President 

2657 W. 68ib Street 
Chiraero. II!. 60629 

Phoae 925-7400 

ft LOAV 4SSOCLATION 
4040 Archer Avenoe 
Cmcago, m. 606S2 
Phone: 254-4470 

8829 S. Harlem Avenoe 
Bridireviev/. III. 66455 

Tel. 598-9400 

peid qoarterhr 
4 Year fteviags 

Certiflcetea 
HOatRSBBi IMS* 

oC'jji 
\ll secoaats i 

p<mnded dsHy — 
P»«»ho«>lj Ojvingu 

Maattfl 
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BEDAGUOJA ST. &EMŽLVIENĖ, 6507 TROY ST., CHICAGO, I l l _ 80629. TELftF. 935-5068 

APIE EUROPOS MOTERIS 
JUOZAS PRUNSK1S 

Sugrįžusį iš trijų savaičių ke- mingai įsitraukia į lietuvišką 
lionės po Europą, "Moterų Gy-1 vaikla. nors j m traka gyventi 
vennmo" redaktorė telefonu ėmė vokiškoje aplinkoje Švelnus mo-
raginti parašyti šiam skyriui apie( tiniškas lietuviškas nuoširdu-
Europos moteris. Spyriavaus, j mas jam šviesus kelrodis. Bet p. 
kad šia tema rašyti nesirengiau,! Paulina ir pravažiuojančiam sve-
medžiagos nerinkau ir praneši- i čiui maloni ir vaišinga 
mas išeis paviršutiniškas. Tačiau' 
redaktorė nenusileido, sakydama. 
kad vis tiek moterims bus įdomu. 

Pranūzų aplinkon patekusi 

Visuomenininkės premija 
apdovanotoji 

Kalbant apie Europos moteris, 
reikia pradėti nuo vienintelės ten 

Chicagoje gyvenančios p. Sta-
kėnienės paskatintas, Paryžiuje 
sustojau jos dukters Janinos šei
moje. Buvo maloni staigmena, 
kad ji su vyru atvyko net j stotį 
pasiimti. Matytumėte, kokia ji 

esančios visuomenine premija ap-! šmaikšti vairuotoja Paryžiaus 
dovanotosios Alinos Grinienės. Į gatvėmis, kur mašinų kaip bi-
Tai energinga, sumani lietuvė. 
Viena iš iniciatorių ir vadovau-

čių prie avilio. Būdama Vokieti
jos tremtyje, ji susipažino su be-

jančių asmenų, organizuojant; laisvių prancūzu Andrė Vosgien 
garsiąsias Europos lietuvių sa
vaites. Šokėjų ratelio vadovė. O 
ten suburti jaunimą nelengva — 
įo ne tiek daug ir išsiblaškę po 
įvairius miestus. Jos vadovauja
mi šokėjai gerai pasirodė Chica-
gos šokių šventėje, o dabar sva
jojama pasiekti gal net Australi
ją. Protarpiais ji eina pranešėjo: 
pareigas Laisvės radijo transliaci
jose į Lietuvą. 

A. Grinienė pasižymi ypatin-l 
gu svetingumu ir vaišingumu. Š'i 
vasarą jų bute viešėjo dvi savai
tes — viena lietuvė ir kita sve
timtautė jos draugė — negrė, 
kuri jokios kitos Va'bos nemokėjo, 
tik anglų, ir Griniams buvo 
sunkiai įmanoma su ja susiro-
kuoti, bet ir jai buvo parodytas 
nuoširdumas. 

A. Grinienės butas, tai kaip 
lietuviškojo meno muziejus. Vi
sos sienos nukabinėtos gintarų 
ornamentais, lietuviškais droži
niais- ir visokiausiais kita:s lie
tuviško meno kūriniais- Ji labai 
rūpestingai globoja savo kūrybin
gąjį vyrą dr. Joną Grinių, bet ir 
svečiui daug pasišventimo paro
do, nukraudama stalą Bavarijos 
gausiai teikiamais skanumynais 
ir padeda susirasti reikiamas vie
tas. 

Vieną rytą išvykau lankyti Da-
chau stovyklos. Ji palydėjo iki au
tobuso. Raginau grįžti į namus, 
tačiau ji buvo neperkalbama — 
vyko kartu, kad galėtų geriau ap
rodyti jos jau daug kartų matytą 
vietą. Kitą kartą, kai turėjau grįž
ti iš Miunheno į gamtos prie-
globsyje esantį priemiestį, kur 
Griniai gyvena, lynojo. Atradau 
Grinienę belaukiančią su lietsar
giu prie autobuso sustojimo vie
tos... Sakė būtų ėjusi su lietsar
giu prie kiekvieno ateinančio au
tobuso, kol svečias grįš-

Sūnui pasišventusi 
Vokietijos sostinėje Bonnoje 

srud. A Smito dėka lengvai sura
dau kitą nuoširdžią lietuvę — 
Pauliną Ivinskienę. Atsikėlusi ji 
į butų koloniją arčiau kapų, kuri 
palaidotas jos vyras istorikas a. a.' 
dr. Z. Ivinskis. Kapą rūpetingai 
prižiūri, gėlėmis apsodina. Visus 
savo sugebėjimus skiria savo sū
naus, gimnaziją bebaigiančio Kęs-j 
tučio lietuviškam ugdymui. Ir, 
kokie džiuginantys rezultatai — 
tas jaunas žmogus jau labai sėk-, 

ir už jo ištekėjo. Inteligentiškas 
vyras, pramokęs suprasti lietu
viškai, yra ko su juo pakalbėti 
apie politiką ar apie Pranūzi-
jos socialinį gyven'mą. Karui pa
sibaigus, jie kurį laiką gyveno 
Madagaskare, kur teko pabuvoti 
ir su Galvanauskais. Ponia Jani
na išmokusi puikiai kalbėti pran
cūziškai ir nuostabiai gerai susi
pažinusi su turtinga prancūzų I 
kulinarija, kad kiekviena vakarie- i 
nė tai buvo visiškai naujų vai-! 
gių puota. Jos knygyne spindi ir 
lietuv'ški leidiniai. Butas špuoš-
tas skoningai parinktomis statu-
lė'ėmis, vazomis, paveikslais. 

2inoma, kad Europo'e yra 
daug kitų svarbių lietuvių mo
terų, kurių man dėl laiko sto
kos neteko susitikti. Miunhena 
prie operos rūmų vitrinose švyti 
vaizdai scenų su mūsų garseny
be soliste L. Šukyte. Diplomati
nėse sferose daug pasireiškusi V. 
Lozoraitienė. Net tarptautiniuo
se suvažiavimuose dalyvaujanti, 
uol'ai krikščioniškosios demokra
tijos lietuviškais idealais persiė
musį" Birutė Venskuvienė. kurios 
motina yra buvusi taip miela mo
kytoja Utenoje. Ir daug kitų, ku
rias gal kiti aprašys. 

Stebint Europą iš traukinio 
lango, džiugu matyti, kad labai 
daug kur prie butų yra gėlynai. 
Net ir kelintame aukšte gyve
nančios moterys savo balkonė
lius sugeba margaspalviais žie
das nužerti. Sia;p iš pirmo žvilgs
nio Europos moterys atrodo la
biau konservatyvios, kaip ameri
kietės — sijonai ilgesni, kokią vy
resnę galima pamatyti dar ir su 
juodomis kojinėmis. 

Florencija — Uffid galerija 

Domisi menu 

Nuotsabu, kaip daug moterys 
domisi menu. Italijoje, Pranū-
zijoje meno muziejuose, meno 
šventovėse kaip upė plaukia tu
ristų minios, ir vis daugiausia 
rr-oterys. Visur matyti daug ke
liaujančių studenčių, kurios ne
mėgsta lagaminų, o turi ant me
talinių rėmų pritaisytas didžiu
les kuprines, kur sudeda visą sa
vo mantą, net ir miegamą maišą. 
Kopenhagoje sutikta viena jauna 
amer kietė pasakojosi, kad ji vasa-

, įą dirbo pas ūkininkus, dabar su 
į tokia milž'niška kuprine keliau-
i ja. sustodama jaunimo viešbu-

č:uose; jei ten pritrūksta lovos, 
tai permiega savo maiše. 

Lenkės ir rusės 

Venecijoje, eidamas į Šv. Mor
kaus aikštę, išgirdau šalimais kal
bančias lenkiškai. Užkalbinau. 
Pasirodo, kad tai turistės iš Len
kijos. Jos autobusu važinėja po 
įdomesnes Europos vietas. Vežasi 
ir palapines. Nakvoja užmiesty, 
pasistačiusios būdas, ir joms išei
na žymiai pigiau. 

Prie pasvirusio Pisos bokšto iš
girdau kalbančias rusiškai. Už
klaustos pasisakė, jog esančios tu
ristės iš Odesos. Joms rusiškai 
pratariau: 

—Matote, kaip tikintieji daug 
gražių dalykų sukūrė (Juk ir tas 
pasviręs bokštas yra bažnyčios 
varpinė). Gaila, kad Rusijoje nė
ra laisvės... 

—Kam nėra laisvės, turistams 
ar rel'gijai? — vena jų atsiliepė. 

— Abiems dalykams, —prata
riau. 

— A..., —sumykė rusė, nesi-

MOŠŲ VEIKLA 
—Balzeko Lietuvių Kultūros, 

muziejaus moterų vienetas, ruoš
damasis paminėti savo besiarti
nančią dešimtmečio veiklos su-
kak'į, rengia spaudai valgių ga
minimo knygą, kuri turėtų pasi
rodyti rinkoje 1978 m. pavasarį. 
Šioje knygoje tilps Įvairių užkan
džių, sriubų, žuvies, mėsos, pyra
gų, pyragaičių ir Lt., receptai, 
surinkti ne tik vieneto narių tar
pe, bet ir iš kitų asmenų, no
rinčių pasidalinti savo kulinari
niais žemčiūgais su besidomin
čia visuomene. Taip pat čia bus 
galima rasti ir visą eilę naudin-; 
gų patarimų šeimininkėms. Kas i 
norėtų patalpinti savo mėgia
miausių valgių receptus šioje kny- i 
goję, galite siųsti juos (pažy
mint proporcijas, gaminimo bū
dą ir apytikrį porcijų skaičių bei 
kepimo ar virimo laiką ir tem-' 
peratūrą) moterų vieneto pirmi-1 
ninkei šiuo adresu: Blanche Ke
žės, 220 - 51st St., Western 
Springs, 111. 60558; tel. 245-6384. 
Prašome pažymėti ir tel. nume
rį, kad, reikalui esant, būtų ga
lima pasitikrinti smulkmenas. 
Knygoje bus patalpintos visų pri
sidėjusių pavardės. 

— Chicagos Lietuvių Moterų 
klubo pirmas poatostoginis pa
rengimas įvyks trečiadienį, spalio 

i mėn. 5 d. Lexington House pa-
j talpose, 7717 W. 95th St. Hi-
; ckory Hills. Specialią vakaro 
;progiamą atliks pagarsėjęs plau-
: kų šukuotojas John Amici su pa
dėjėjais; taipgi bus aptartas vė
liausios rudens ir artėjančios žie
mos drabužių mados ir net pas
kutinis žodis akinių rėmams... 
Kokteiliai —5:30 vai. v., vaka
rienė — 7:00 vai. Vakaro rengi
mo komiteto pirm. yra Beverly 
Brazytė-Opelka. Dėl rezervacijų 
skamb:nti komiteto pirmininkei 
tel. 448-8459, arba jos seseriai 
Donnai, tel. 887-1919. Pelnas 
skiriamas šaldai. 

KORP! GIEDROS 
AUKSINIS 

JUBILIEJUS 

Balzeko liet. kult. muziejaus Moterų vieneto narės pasitarime (ii k.): Oiga 
Landon, Ann Aukers, Agnė Prūsienė, Silvija Venskienė, Carol Landon, Blan
k e Kezienė ir Marija Krauchunienč. Nuotr, V. Noreikos 

— Dalia Orentaitė iš Cleve-
lando, Ohio, jau kelis kartus mo
deliavo ma^ų parodose Cleve-
lande. Šį rudenį ji atvyks į Chi-
cagą ir modeliuos Putnamo sese
lių rėmėjų ruošiamoj parodoj 
Jaun'mo centre. 

pamėgto, kaip mūsų Čiurlionio, 
Muncho paveiks'ai ir paragino 
aplankyti net specialų Munhc 
\ūrinų muziejų. 

' i? istų taa koa ų vie: 
.isada gausu mote.ų, kurios erd-
.iese būdelėse susidėsčiusios su
venyrus jais sėkmingai prekiau
ja. Florencijoje, užsukęs į turgų 
mačiau daugybę moterų prie vai
siais nukrautų prekystalių. Čia 
buvo sudėta ir neįtikėtinai daug 
grybų, kuriuos pardavinėjo ir pir
ko moterys. 

Mezgėjos ir dainos 
Nemaniau, kad prancūzės ir 

kitų šalių moterys traukiniuose 
tiek daug skaito, mezga Net ir 
Paryžiaus Metro tarnautojos, bi
lietus pardavinėdamos, kai ku
rios turi virbalus su siūlais. Bet 
Vokietijoje vienu tarpu keletas 
jaunesnių moterų, su vyrų tal
ka, ėmė ir dainuoti. Per tris savai
tes tik kartą traukinyje teko dai
nas išgirsti. 

Kartais moteris pagauna toks 
jaunatviškas žaismingumas. Ma-' 
čiau Milano katedros aikštėje, 
kur buvo daug šimtų balandžių, j 
vieną jauną merginą smarkokai 
aikštėje bėgančią. Jai buvo gražu, j 
kai iš po jos kojų kyla balan-! 
džiai. Ji bėgo '"r garsiai juokėsi. 

nuolės. Jos visada su abitais. Gy
vena ten kunigai pensininkai, o 
aip pat studentai, kape'iora'. 
kambariai seselių švariai- užlai
komi. Labai nuosaiki kaina — 
'.žmokėięs 6 — 9 doL už parą 
?avau dar net du ar tris kartus 
kaniai pavalgyti. Tiesa, pusry

čiai Europos pietuose moterims 
nesudaro problemų — daug kur 
paduodama tik kava ar pienas, 
su sviestu ar uogiene, bet prie ki
tę valgių, ypač Pranūzijoje, 
seimininkės parūpina įvairiau
sių sūrių. 

Prie Paryžiaus Notre Dame ka
tedros durų stovėjo jauna vie
nuoliukė su krepšeliu rankoje. 
I iį turistai metė aukas katedrai 
išlaikyti. Prie Šv. Širdies bažny
čios Mont Martre kalne jaunos 
pranūzės dalijo lapelius, kuriais 
raginama laiškais kreiptis, ieš
kant atsakymų į religinius klau
simus. Jos taip pat priiminėjo au
kas išlaikymui šventovės. Tų 
kraštų bažnyčios daugeliu atve
jų yra tikrai meniškos ir prieš 
šimtmečius atstatytos. Jų išlai
kymui reikia lėšų. 

leisdama i kalbas, kai čia pat bu
vo ir daugiau turistų iš Rusijos. 

Sargės 

Daugelyje Europos muzie
jų sargės yra moterys. Jos ne tik 
budi, bet stengiasi lankytoją ir 
sudominti menu. Oslo mieste 
viena mane šaukė prie skyriaus, 
kur buvo iškabinti skandinavų 

Pajūry 
I Genovą pasukau pamatyti tų 

gars'ųių. kapinių bet ryžausi ir 
nors kartą pabraidyti po Vidurže
mio jūrą. Buvo pavakarys, kai nu
vykau į pakrantę. Žmonių gana 
skystai, bet jau kostiumai! Rei
kėtų jiems kartoti žodžius, ku
riuos vysk. Pr. Bučys, MIC pa
moksluose sakydavo madų besi
vaikančioms moterims: "Iš abie-

I jų galų kerpa, ir kur bus ga-
, las?!" 

Vieną pavakarę Milane ėjau 
j tos nuostabaus grožio katedros ra-
ijone. Iš dviejų šaligatvy stovė
jusių viena pradėjo siūlyti viso
kias "linksmybes". Vos neužrė
kiau biaurybei, kodėl, tingėdama 
dirbti, užkabinėja ir 70 m. bebai
giantį žilį. Matyt savo tinklais 
mažai ką tesugauna, kad bando 
griebtis desperatiškų priemonių. 

Bet tai buvo labai reta išimtis. 

Paslaugumas 
Europos moterys pas:žymi ma

loniu paslaugumu. Kopenhago
je, ieškodamas universiteto rū
mų, paklausiau vieną jauną mo
tiną, vežimėlyje kūdikį bestu
miančią. Ji lydėjo mane iki tos 
vietos, iš kur jau buvo galima 
matyti universiteto rūmus. Pary
žiuje, vykdamas į Versalį, ėjau į 
St. Lazare stotį. Paryžius —se
nas miestas. Gatvės nėra taip pla
ningai išvestos kaip pvz. Ch'ca-
goje. Net ir su žemėlapiu ranko
je nelengva susivokti. Beeidamas 
šaligatvy pasiklausiau vieną 
pranūzę. Ji bedirbanti fotogra
fijos įstaigoje, ėjo į tarnybą. Pa
sakojo, kad Pranūzijos jaunimas D a u g moterų teko pastebėti nuo-
brangina moterystę. Pati pasisa- š i rdž i2į besimeldžiančių bažny-
kė jokiai bažnyčiai nepriklausan- čiose> pagarbiai bučiuojančių Šv. 
t:, o Dievą dar jai reikėtų suras- Antano antkapio akmenį Paduos 
ti, tačiau uniformuotą kunigą pri- altoriuje. 
vedė prie pat stoties ir tik tada 
pasuko į darbovietę. 

Paryžiuje užėjau į jų didžiąją 
nacionalinę biblioteką. Pas juos 
tokia tvarka, kad ir katalogo ne
gali pažiūrėti, pirma neužsiregis
travęs. Registracija tik iki 4 vai. 
popiet Kai aš prislinkau prie re-
gistrac'jos biuro, jau buvo trupu
tį po laiko, tačiau tarnautoja už
sieniečiui padarė išimtį ir priėmė, 
nors ir po laiko. 

Kelionėje nemėgstu apsikrau
ti lagaminais. Turėjau tik du pri
kimštu portfeliu. Viename vago
ne, vykstant į Paryžiaus prie
miestį, buvo daug žmonių. Pa
stebėjau, kad mano vienas portfe
lis virsta ant keleivių. Jau no
rėjau pakelti, kaip pranūzė su
laikė ir savo kojos šonu prilaiky
dama portfelį rodė, kad taip bus 
gerai. 

Seselės 

Korp! Giedra savo 50 metų su-
kahtį nuo Įsikūrimo pradžios 
(1927 — 1 m.) nori p-asrnin-
gai atšvęsti. Baisiajai raudona
jai pabaisai užplūdus Lietuvą, 
"Giedra" buvo lyg :šnykusi iš 
~a>au.io horzonto. Tačiau ji bu
vo gyvastinga: atsikuria Vokieti
joj, Hanau stovykloje, vėliau atsi
kuria Chicagoje ir Clevelande. 

"Giedros" auksinis jubil:ejus 
orasHės rugsėjo 25 d., 10 vai. ry
to Šv. Mišiomis Jėzuitų koply-
yč.'oje. Jas atnašaus korporacijo 
dvas'os vadas kun. Pranas Garš
va. Giedos giedrininkė — solis
tei Da-ia Kučėn:enė. 

5 v p p. bus išk Įmingąs posė
dis — akademija. Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje Kandidatės: 
'•U = ė Jasaitytė, Irena Juronienė, 
Lilija Nastonaitė, Loreta Piienai-
tė, Nora Spurgytė ir Mirga Valai
tienė duos korporančių įžodį. 
Joms bus įteiktos korporatiškos 
juostelės ir, sekant seną "Giedros" 
tradiciją, gėlės. Jos bus įjungtos į 
Korp! Giedros tikrųjų narių 
šeimą. 

Narės, išbuvusios "Giedroje" 
50 m. — jubiliatės — bus pagerb
tos, įteikiant joms po adresą ir po 
roželę (rozetę), padarytą iš kor
poracijos juostelės. 

Po posėdžio seks akadem'ja, 
kurios dienotvarkė yra tokia: 
Korp! Giedros veiklos apžvalga 
(Julija Lungienė), garbės narės 
M Pečkauskaitės — Šatrijos Ra
ganos šimtamečio gimtadienio 
proga minėjimas (Stasė Peterso
nienė). Ištrauką iš Šatrijos Ra
ganos kūrybos va'dybiškai (net su 
specialiu kostiumu) atliks aktorė 
ir režisierė Živilė Numgaudaitė. 

Visiems žinoma solistė Dalia 
Kučėnienė dainuos, akompanuo
jant kompozitoriui Dariui La
pinskui. 

Po akademijos — iškilmingas 
banketas, vėliau — šokiai. Gros 
orkestras "Vytis". 

Aliciia Rūgytė ruošia atskiro
je klasėje giedrininkių dailės dar
bų ir Korp. Giedros fotografijų 
parodą. 

Bilietai gaunami pas A. Indrei-
kienę, 7255 S. Rockvvell, tel. 436 
— 0771 ir pas E. Vilimaitę, 4326 
S. Campbell, tel. 523 —2315. 

Maloniai kviečiame dalyvauti 
jubiliejaus iškilmėse 

Korp. Giedra 

Milanas — Katedros aikšte 
Dalia Or ntait* ii Clevelando, Ohio, 

modeliuotoja. 

Florencijoje, Genevoj ir Mila
ne buvau sustojęs kunigų bend-

, rabučiuose. Juos veda seselės vie-

PERSIŠALDYMAS 
Dažniausiai žmonės suserga 

paprastu persišaldymu, tad 
mokslininkai susidomėjo, ar ne
galima sukurti vakcinos nuo 
šios ligos. Anglų tyrinėtojai, 
ieškodami tokios vakcinos sukū
rimo galimybių, ištyrė, jog pa
prastą persišaldymą sukelia net 
S9 įvairūs virusai Taigi šis su
dėtingas uždavinys, matyt, ne
greit bus išspręstas. jm. 

Gidės 
Italijoje esama gerų moterų 

gidžių, kurios turistams sugeba 
sumaniai teikti paaiškinimus. 
Pastebėjau, kad kai kurios net ir 
vyrus pralenkia savo aiškinimų 
turiningumu. Viena pasakė at
mintinus žodžius: lankydamas Ita
lijos meno šventoves rašytojas 
Mark Twain yra prabilęs: 

— Gimiau Amerikoje, bet ma
no dvasinė tėvyne pasidarė Itali
ja. * 

Negalėčiau galvos guldyti, kad 
jis tikrai taip pasakė, bet kad kiek
vienas, kuris pamato Italijos, 
Prancūzijos meno lobynus, gali 
panašiai išsireikšti — tai tiesa. 

O'3.1 U-dnn cu \oh kiniu etiuku. 
Nuotr. V. N veikos 

(Daužiau '"Moterų gyvenimo* 
5 pusl.^ 
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