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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRASTIS

TIRPDYMO KATILAS
JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖS YRA 
LAIKOMOS TAUTŲ TIRPDYMO KATILU, Iš 
KURIO TURĖTŲ GIMTI VISAI NAUJA TAUTA, 
TAČIAU KIEKVIENAIS RINKIMINIAIS ME
TAIS BANDOMA GROTI IR TAUTINĖS KIL
MĖS SENTIMENTAIS. — TO SENTIMENTO 
REIKŠMĖ PASKUTINIŲ RINKIMŲ ŠVIESOJE.

________ VYTAUTAS MEŠKAUSKAS _______

"Amerika yra Dievo 
tirpykla, didysis sulydi- 
nimo katilas, kuriame 
visos Europos rasės 
skęsta ir taisosi... Vo
kiečiai ir prancūzai, ai
riai ir anglai, žydai ir 
rusai — visus juos į tą 
katilą! Dievas daro ame
rikoną". Taip 1908 m. 
rašė vienas Anglijos žy

CHULIGANIZMO VILNIUJE KIEK 
NORI...

Rusiško - bolševikiš
ko "rojaus" blizgintojai 
Lietuvoj jau liovėsi besi 
teisinę, kad iš ribų iš
ėjęs girtavimas ir chu- 
liganizamas esą ne nau
jo auklėjimo ir "socia
listinio" neatsakingu
mo padarinys, o tik 
"buržuazinių laikų atgy
vena".

Apie tai prabilo ir 
rašytojas R. Lankaus
kas (Lit. ir Menas, lap
kričio 26). Sako:

"Ilgą laiką be reikalo 
buvo vengiama kalbėti 
apie ’nepageidaujamus 
reiškinius’, buvo stengia
masi daug ką nutylėti ir 
užtuošuoti. ' xAtseit, tai 
'praeities atgyvenos,’ 
apie jas neverta plačiau 
rašyti, nes savaime iš
nyks. Dabar matom ir 
suprantam, kokią žalą 
atnešė panašios nuotai
kos".

"Prieš keliasdešimt 
metų mokinys bijodavo 
sutikti vėlyvą valandą 
klasės auklėtoją ar di
rektorių. Jam grėsė el
gesio (pažymio) sumaži
nimas arba pašalini
mas iš mokyklos. Dabar 
jis nieko nebijo. Jis vie
šai rūko ir apžiūrinėja 
alkoholinių gėrimų len
tynas. Užsinorės — nu
sipirks ir vyno, ir ciga
rečių. Ne, šitaip neatsa
kingai prekiaujant, chuli
ganizmo ir kitokių nusi
kaltimų sumažėjimo tikė
tis neverta".

"Praėjo nemažai laiko 
nuo nutarimo (dėl kovos 
prieš chuliganizmą) pa
skelbimo, o chuliganiz
mo atvejų kiek nori... 
Vakare Vilniaus arba ki
to stambesnio miesto 
gatvėse dar pamatysime 
būrius besibastančių vai
kėzų su cigaretėmis dan
tyse. Jų fizionomijos bu
kos ir įžūlios, jiems nie
ko nereiškia stumtelti 
praeivį, jį išplūsti arba 
net paleisti įdarbąkumš
čius. Žmogus turi duoti 
jiems kelią, jei nori svei
kas grįžti namo. Ištisas 
valandas, net iki vėlaus 

das Israel Zangwill.Kad 
Amerikoje greitai nu- 
taustama dar prieš tai, 
tačiau be entuziazmo, 
jau rašė mūsų ’Auszra’ 
dar anksčiau , 1782 m.i 
prancūzas St. John de 
Crevecoeur pastebėjo: 
"Čia visų tautų indivi
dai yra suliejami į nau
ją žmonių rasę".

vidurnakčio, tie vaikėzai 
be jokio tikslo (išskyrus 
norą prisigerti ar ką 
nors užkabinti) valkio
jasi gatvėmis, stumdosi 
namų tarpuvartėse".

Rašytojas pakartojaki> 
to asmens tame pačia
me laikraštyje neseniai 
keltą klausimą: "Ar nebū
tų geriau, jei visuomenė 
aiškiai žinotų, kur ir 
kaip, kiek nusikaltimų 
įvyko mieste, rajone, ta
vo gatvėje”.

Ryšium su tokiu klau
simu pažymėtina, kad 
Lietuvoj jau 26 metai 
kaip galioja rusų bolše
vikinės spaudos "tradi
cijos": apie nemalonius 
įvykius laikraščiuose 
tyla. Tik po ilgo laiko ko
kia nors proga prisime
nama, kad ten ar ten, 
pav., apvirto sunkveži
mis ir žuvo keliolika 
mokyklon vežamų vaikų, 
kur nors įvyko gaisras ir 
sudegė žmogus, arba pa
mini ir chuliganus, kai 
po kelių savaičių ar mė
nesių teisme vyksta by
la. Bet tai tik nuotrupos. 
Šiaip atrodo, kad "tary
biniam rojui" nei automo
biliai susiduria, nei lėk
tuvai nekrinta, nei gais
rų, nei nusikaltimų neat
sitinka... (ELTA)

Nepaisant to, kad tas 
tautų tirpdymo proce
sas jau buvo pastebėtas 
prieš porą šimtų metų, 
jis iki šiol dar nėra pa
sibaigęs. Juk ir dabar 
dar kalbama apie reika
lą Ameriką integruoti! 
Bet ir paliekant ramybė
je negrus bei indėnus, 
reikia pastebėti, kad ir 
Europos tautų kilmės 
amerikiečiai iki pasku
tinių laikų vis dar nesi
jautė esą galutinai sulię- 
dinti į vieną mišinį. Ge
riausią pavyzdį čia duo
da rinkiminiai metai, 
kada visados bandoma 
apeliuoti ir į tautinį sen
timentą. Senatorius P. 
Douglas paaukavo net
100 dolerių Lietuvių Fon
dui, tačiau ar jie balsa
vo už jį? Daugiau lietu
vių balsų turbūt gavo 
Percy.

Nagrinėdamas tą tirp 
dymo katilą Time maga
zinas savo apibraižoje 
’The New Melting Lot’ 
pastebi, kad 'tautinis 
klausimas’ per šių me
tų rinkimus labai mažai 
ką nulėmė. Geriausias 
pavyzdys anksčiau buvo 
New Yorkas, kuris Rū
komas didžiausiu žy<-et 
miestu pasaulyje, tačiau 
jo gyventojai pasisakė 
prieš kandidatą žydą Ab- 
raham Beame ir savo 
burmistru išrinko John 
Lindsay, anglo - saksų 
kilmės, o tie sudaro vos 
5% miesto gyventojų. Per 
šių metų rinkimus Mass- 
achusetts airiai nepalai
kė savo kandidato Ed- 
ward McCormack, bet 
gubernatorium išrinko 
italų kilmės John Vol- 
pe. Baltimorėje 83% neg
rų balsavo už graikų kil' 
mės respublikonų kandi
datą Spiro Agnew, o Min- 
neaplio negrų laikraštis 
palaikė baltą kandidatą 
prieš negrų kandidatą. 
Pagaliau negras Edward 
Brooke buvo išrinktas 
to paties Massachusetts 
senatorium. Net ir Chi- 
cagoj, 11-toje rinkiminė
je apylinkėj, gausiai 
lenkų apgyventoje, buvo 
labai sunkiai perrinktas

(Nukelta į 2 psl.)

Raudonasis-Mėlynbarzdis...

Pasaulio Lietuvių Archyvo, Švenčiančio dvidešimtmetį, valdyba. Stovi iš kairės: direktorius Vin
centas Liulevičius ir skyrių vedėjai Kazimieras Jasėnas, istorinės medžiagos inventorizacija, Čes
lovas Grincevičius, bibliotekos vedėjas ir Stasys Satniškis, sekretorius. V. Noreikos nuotrauka

PASAULIO LIETUVIU ARCHYVAS ŠVENČIA
20 METŲ SUKAKTI

1944 m. baisiajai komunizmo 
bangai ritantis per Lietuvos že
mę, didelis skaičius tūkstančių 
lietuvių pasitraukė į Vokietiją 
ir slinko vakarų sąjungininkų 
kryptimi. Ir vos tik sąjunginin
kai privertė Vokietiją kapitu
liuoti ir pabėgėlius sukoncen
travo į stovyklas, tuoj užvirė 
kultūrinis gyvenimas: prisistei
gė vaikų darželių, pradžios mo
kyklų, progimnazijų, gimnazi
jų, net universitetų. Be to, įvai
riausių kursų ir meno ansamb
lių. Visam tam darbui labai dar. 
niai talkininkavo knygų ir laik
raščių leidyklos.

Kiekvienam buvo aišku, kad 
stovyklinis gyvenimas yra tik 
laikinis. Atėjus momentui, tas 
entuziastiškai sukurtas kultūri
nis gyvenimas suirs. Kilo min
tis griebtis priemonių išsaugo
ti šios gražios ir kūrybingos 
veiklos pėdsakus. Tuo tikslu 
1964 m. lapkričio 19 d. pradė
ta rinkti istorinė medžiaga ir 
siųsti į Šv. Kazimiero Seserų 
Vienuolyną (Chicago, III.) sau
gojimui. Pradžioje (Vokieti
joje) darbas buvo pradėtas pu
siau privačiu būdu. Vėliau tam 
darbui buvo suorganizuota Isto
rinės Medžiagos Rinkimo Komi
sija, kurią po vienerių veiklos 
metų emigracija likvidavo.

Kai minėtame vienuolyne is
torinės medžiagos prisirinko 
didesni kiekiai, reikėjo ją su
tvarkyti. Kadangi visame pa
saulyje jau iš seniau daug lie
tuvių gyvena, tad reikėjo rink
ti veiklos pėdsakus visų lietu
vių. Taigi, viso šio darbo orga
nizavimui ir vadovavimui Vliko 

vykdomoji Taryba (1951.II. 1) pa
kvietė iniciatorių, šį darbą pra
dėjusį dirbti ir buvusį Istori
nės Medžiagos Rinkimo Komisi
jos pirmininką Vincentą Liule- 
vičių. įstaiga buvo pavadinta Pa
saulio Lietuvių A rchy vu (sutrum - 
pintai — PLA).

PLA renka archyvinę, bib
liotekinę ir muziejinę medžia
gą. Pagal tai ir įstaiga turi 
tris skyrius. Archyvinį skyrių 
sudaro įstaigų bei organizaci
jų protokolai, bylos, dokumen
tai ir kt. Jau dabar kai kurių 
kraštų lietuvių veiklos pėdsa
kams susekti yra vienintelis 
Šaltinis. Dažnos Vokietijos sto
vyklų bylos jau dabar yra įdo
mesnės už romanus, o jos bus 
dar įdomesnės ir vertingesnės 
tada, kai iškeliaus iš šio pasau
lio gyvieji liudininkai.

Bibliotekinis skyrius turi dau
giau 400 pavadinimų lietuviškos 
periodikos ir daug tūkstančių 
knygų bei brošiūrų. Šiam skyriui 
tenka ir visa Lietuvių Bibliogra
fijos Tarnybos siunčiama spau
da.

Muziejinis skyrius turi ant
spaudų, organizacių ženklų, vė- 
liavų ir kt. Čia auga ir Lietu
vos atsiminimų skyrelis su 
valstybine vėliava , šaulių vė
liava, audiniais, mezginiais,siu
viniais, "Maisto” fabriko ga
minių pavyzdžiais, Baltijos pa
jūrio gintaru, smėliu... net Lie
tuvoje keptos duonos žiauberė
le.

Pradėtas darbas vyko sėkmin
gai, Medžiagos prisirinko daug. 
Visas gautasis turtas dabar tal
pinamas 57 spintose arba len
tynų junginiuose. Dalis medžia
gos laikoma dėžėse. Esamoji 
medžiaga liečia 22 kraštų lietu
vių veiklą.

Kai prasidėjo istorinės me
džiagos rinkimas, pirmasis da
lykas buvo gautas tų pačių me
tų gruodžio 31 d. Tad devynio
likos metų (1946.XII.31 - 1965. 
XII.31) darbo vaisiai štai kaip 
atrodo skaičiuose: archyvinis 
skyrius turi 294,197 lapus, bib
liotekinis -- 11,580 knygų bei 
brošiūrų ir 85,919 žurnalų bei 
laikraščių, ir muziejinis -- 
9,432 dalyku. Visus skaičius 
sudėjus į kupetą, gauname 
401, 128 vienetus, skaitant vie
netu lapelį, vėliavą, brangų pi
nigą, ar rečiausią knygą, pvz., 
vysk. Giedraičio vertimas "Nau
jas įstatimas Jėzaus Christaus”, 
išleistas Vilniuje 1816 m.

Kad istorinės medžiagos tiek 
surinkta, pirmiausia reikia pa
reikšti pagarbą siuntėjams. 
Jų susirūpinimas išsaugoti šių 
lobių, didino spintų kiekį. Rū
pinosi šiuo reikalu ir įvairiuo
se kraštuose PLA įgaliotiniai. 

Žymios pagalbos susilaukta tech
niškam darbui iš lietuviškų tal
kų. Talkininkai atidirbo tūkstan 
čius valandų. Daugiausia dirbo 
Stasys Staniškis ir Kazimie
ras Jasėnas. Archyvo vadovybė 
juto ir lietuviškos spaudos pa
galbą. Iš vadovaujančių asmenų 
daugiausia širdies ir realios pa
galbos parodė inž. A. Novickis, 
prel. M. Krupavičius, J. Ma
kauskas (būdami Vliko Vykd. Ta
rybos Tarnybų vadovai) ir da
bartinis JAV LB CV pirminin
kas Jonas Jasaitis.

PLA veiklą pradžioje subsi
dijavo (1948-1955 m.) Vlikas iŠ 
Alto jo reikalams skiriamų pi
nigų. 1956-1957 m. sušelpė JAV 
LB Centro valdyba, 1958 m. JAV 
LB Kultūros Fondas, o 1959 m. 
-- niekas. Nuo 1950 m. išlaidas 
apmoka JAV LB Centro valdyba.

Kaip jau pradžioje ušsiminta, 
Archyvui patalpas davė Šv. Ka
zimiero Seserų Vienuolynas. 
Prireikus PLA užimamų patal-

(Nukelta į 2 psl.)

IŠ VISO PASAULIO

* TORONTE ĮVYKUSIAME 
latvių išeivijos teatro festiva
lyje dalyvavo apie 1250 žmonių. 
Pastatytų veikalų tarpe buvo ir 
lietuvio A Kairio veikalas Diag
nozė, kurio pasižiūrėti susirin
ko virš 300 žiūrovų. Latvių Kul
tūros Fondo premija atiteko To
ronto latvių teatrui. Fondas atei
tyje numato premijuoti ir iški
lesnius pavienius artistus. Lat
vių teatrai gyvai veikia didesnė
se kolonijose, dažnai lankosi 
gastrolėmis kituose miestuose 
ir turi sudarę savo sąjungą.

* NAUJA NEPRIKLAUSOMA 
valstybė įsikūrė Karaibų salo
je -- tai Barbadosa, iki šiol bu
vusi britų kolonija. Valstybė tu
ri 250 tūkst. gyventojų, kurių 
90^0 - negrai.

* TRIS DIENAS trukęs suo
mių socialdemokratų partijos 
suvažiavimas priėmė Sov. S- 
gos norams atitinkančias re
zoliucijas Vietnamo, Nato ir kt. 
užsienio politikos klausimais. 
Partijos lyderiu vėl perrinktas 
vyriausybės premjeras Paasio.

* VIETKONGO partizanų bū
rys įsiveržė į Saigone esantį 
aerodromą ir pridarė nuosto
lių, keršydami už karinių tai- 
tikinių bombardavimą prie Š. 
Vietnamo sostinės Hanoi. Sa
vižudišką įsiveržimą vykdę 
partizanai daugumoje žuvo ar 
buvo paimti į nelaisvę.
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(Atkelta iš 1 psl.) 
lenkas kongresmanas Ro
man Pucinski, kuris vos 
nepralaimėjo prieš vo
kiečių kilmės John Hoel- 
len.

Reikia atsiminti, kad 
tik 34 milijonai arba 19% 
amerikiečių yra laikomi 
‘užsienio kilmės’t.y.to
kiais, kurie patys yra gi
mę užsienyje ar kurių 
vienas iš tėvų yra gi
męs užsienyje. Savaime 
aišku, kad šiais laikais 
jie yra daugiau išstaty
ti aplinkos įtakai (kaimy
nai, bendradarbiai, ra
dijas ir televizija) negu 
kada nors anksčiau. Nau- 
jai iš svetur atvažiuoja 
mažiau negu 300.000 at
eivių į metus. Tačiau kai 
tik pasiekiama didesnio 
uždarbio, kraustomas! 
iš ‘savo’ tautinio rajono 
į kitus, geresnius. 1914 
metais buvo 1.300 laik
raščių ne anglų kalba, 
šiandien tik 400.

Anot Yales prof. Ro- 
bert Dahl, tautinės gru

pės tokiomis lieka tik 
tol, kol susideda iš pro
letarų. Kai dalis jų paky
la socialiniais laiptais, 
jie dairosi draugų, ben
dradarbių ir vedybų part
nerių naujoje klasėje. 
Tiems žmonėms tauti
niai momentai politikoje 
yra dažnai visai nieko ne
saką ar net nemalonūs. 
New Havene, pagal tą pro
fesorių, vokiečiai tokį 
‘nutautėjimo statusą’ pa
siekė 1920 metais, airiai 
1930, rusai 1940, italai 
1950.

Laimei, sociologai tei
gia, kadtas suliedinimas 
liečia tik politines ir ūki
nes sferas, kitose srity
se dar palieka "structu- 
ral separation". Pavyz
džiui, katalikai mieliau 
veda katalikes, protes
tantai protestantes, nors 
ir kitų tautybių.

Čia gal būt būtų visai 
vietoje priminti, kad, lie
tuvių atstovai caro im
perijos dūmoje niekados 
nebuvo sudarę savo lietu
vių frakcijos, o buvo pas
kirai prisidėję prie vie
nos ar kitos rusų parti
jos. Kodėl? Todėl, kad 
tokiu būdu galima buvo

PASAULIO LIETUVIU ARCHYVAS
(Atkelta iš 1 psl.)

py vienuolyno reikalams, nuo 
1962.IV.1 teko 31 mėnesį nuomo 
ti privačias patalpas, mokant 
šimtą dolerių mėnesiui. Šiose 
patalpose įstaiga smarkiai pa
augo, nes buvo gauti dideli kie
kiai medžiagos. Todėl patalpų 
ankštumas ir nuomos didumas 
vertė ieškoti naujos vietos. Nuo 
1964 m. spalio mėn. priglaudė 
Lietuvių Jėzuitų Vienuolynas. 
Tuo tarpu PLA rinkiniai talpi
nami Jaunimo Centre ir vienuo
lyno nupirktame namelyje. Atei
tis puiki, nes jėzuitai paskelbė 
naują statybą, kurios planuose

ko nors daugiau pasiek
ti, praktiškai tai gražiai 
įrodė Martynas Yčas per 
‘kadetų’ partiją.

Įdomu, kad Amerikoje 
daugiau pasiekia tas kan
didatas, nepaisant to, ar 
jis būtų žydų, lenkų, ita
lų ar airių kilmės, kuris 
savo ižvaizda, kalba, ap
sirengimu ir maniero
mis primena vidutinės 
klasės anglo-saksą...

Kaip ten būtų, Ameri
kos tautų tirpdymo kati
las veikia ir toliau visu 
smarkumu, nors gal ir 
subtyliau negu bet kada, 
nors pagal Time, visiš
ka amalgamaticija, su
siliejimas, nėra nei įma
nomas, nei pagaliau pa
geidaujamas.

GRIEBS UŽ 
KIŠENĖS

Vilniškė valdžia, nega
lėdama sudrausti pra
monės įmonių nuo van
dens teršimo, priėmė 
naują nutarimą nukreip
tą tiesiai į tokių įmonių 
direktorių, jų pavaduo
tojų ir vyriausių inži
nierių kišenes. Būtent, 
grasina nemokėti jiems 
premijų už planų įvykdy
mą (pirma laiko ar su 
kaupu), jeigu tos įmonės 
nebus įrengusios nu
statytu laiku priemonių 
apsaugoti vandeniui nuo 
teršimo atmatomis. Tas 
nutarimas liečia taip pat 
statybininkus ir maitini
mo įmonių vadovus.

Premijos daugelyje 
įmonių yra beveik nuo
latinis atlyginimo papil
dymas, tad grasymas 
jas sulaikyti dėl vandens 
teršimo gali būti įspūdin
gesnis, negu ligšioli
niuose potvarkiuose nu
matytos baudos.

Prieš kiek laiko dėl 
Šešupės užteršimo buvo 
sustabdytas cukraus fab
riko darbas Marijampo
lėj. Kaip ta tarpžinybinė 
kova vyko ir kuo ji pasi
baigė, viešai nepaaiškė
jo. Tačiau cukraus fab
rikas jau vėl dirba.

(ELTA)

yra pramatytos ir tinkamos pa
talpos archyvui.

Per dvidešimtmetį PLA smar 
kiai išaugo, ypatingai, kai pri
gludę Tautinį Lietuvių Muzie
jų, priėmė tautosakininko J 
Būgos palikimą, atsigabeno 
prof. d r. K. Pakšto biblioteką, 
gavo kun. dr. J. Prunskio, prel- 
M. Krupavičiaus bei P. Žiūrio 
bibliotekų dalis. Kad tokia turi
ma medžiaga būtų tinkamai tvar. 
koma ir patogiai prieinama pasi
naudoti, reikia apie pusantro 
tūkstančio kvadratinių pėdų, kai 
tuo tarpu nė trečdalio neturi. 
Tačiau ta aplinkybė neturi su
laikyti nuo istorinės medžiagos 
siuntimo, nes kun. J. Kubilius, 
Jaunimo Centro direktorius, nuo -• 
širdžiai globoją PLA įstaigą, su
ras vietos dar daugeliui spintų, 
iki bus pastatytos tinkamos pa
talpos.

Kiekvienas dalykėlis, nors ir 
mažiausias, liečiąs lietuvių gy
venimą ar veiklą, priimamas su 
dideliu dėkingumu. Renkama 
medžiaga ir saugoma be pašau 
lėžiflrinio skirtumo. Nebojama, 
kurios pasaulėžiūros asmens ar 
sambūrio veiklą liudytų. Svarbu, 
tik, kad istorinė medžiaga lies
tų Lietuvą ar lietuvius. Kiek
vienas dalykėlis yra pakvituoja
mas, metrikuojamas į specia
liai tam reikalui atspausdintas 
knygas ir kataloguojamas.

PLA buvimo naudą pradžioje 
daugiausia pajuto tie asmenys, 
kurie buvo mokęsi Vokietijoje 
ir pražudę mokslo dokumentus. 
Čia jie rado savo dokumentų 
dublikatus. Jau susidarytų dido
kas būrys asmenų, kurie rin
kosi medžiagos rašomiesiems 
straipsniams bei paskaitoms. 
Be to, daug studentų buvo dau
giau ar mažiau aprūpinti medžią 
ga ruošiamiems darbams moks
lo laipsniui gauti. O ateity ši įs
taiga dar labiaugalės tam reika
lui patarnauti, nes medžiagai 
gausėjant, bus lengviau susi
rasti savo darbui reikiamąją.

Įstaigai vadovauja Vincentas 
LiuleviČius (direktorius, dirbąs 
nuo 1946 m.) ir skyrių vedėjai: 
Stasys Staniškis (sekretorius, 
nuo 1952 m.), Kazimieras Jasė- 
fjfis (istorinės medžiagos inven
torizacija, nuo 1961 m.) irčeslo 
vas Grincevičius (bibliotekos ve
dėjas, nuo šių metu pradžios).

Medžiagą siųsti ar rašyti šiuo 
adresu: Pasaulio Lietuvių Ar
chyvas, 5620 So. Claremont 
Avė., Chicago, III. 60636.

v. L.

HELP WANTED MALĖ

LMMED1ATE OPEMNGS 
for

A A- P LICENSEI) 
MECHANK'S

\Vanted for Fixed Baso 
operai ion. Ftill Line < ’essna 

1 )ealer.

Steady \\ork. Iligli \vages. 
Pins overt ime. Liberai 

fringe benefits.

Apply (’all oi- Senti liesumo

(J RE AT LAKĘS 
AIRMOTIVE L\<\ 

Willow Run, 
Ypsilanli. Midi.
3,13 — 182-2622

■ )6->-13,():’,
I I O I > I •

I

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE VAEJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Import. 5 Stars Greese Braiid 5th — $5.39
2. Glenmore Vodka 5th— $2.98
3. Coeur de France (’ordials 5th— $2.98
4. Import. 3 Stars French (’ongnac 5th — $4.75
5. May Wine — Import.

From German ........ 5th — $0.98

6. Krupnik — Honev punch
7. Import. Svoteh VViskev

5th — $3.69
5th — $3.98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

THE TROY LAUNDRY & 
CLEANING CO.
ESTABLISHED 1873

2561-2581 EAST 5Oth ST. UT 1-2900

GREETINGS and BEST W1SHES

USHER WASTE OIL SERVICE

2 2 0 5 W e s t 3 rd St8 T O 1-19 O 7

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

REESE PAPER COMPANY

3184 West 32n<l St. OL 1-G300

GREETINGS and BEST W1SHES

HARVVILL ICE CREAM CO.
6519 Carnegie Avė. HE 1-7979

GREETINGS and BEST WISHES

FERBERT FENCE CO.
1900 Lexington Avė. . HE 1-3225

GREETINGS and BEST \VISHES

PAT A. LONGANO
”YOUR NATIONIVIDE AGENT”

15611 St. Clair Avė. - IV 1-9190

GREETINGS and BEST WISHES

SIXTH CITY BODY
”SINCE 1930’’

COMPLETE BODY REPĄ IRS & PAINTING

Insurance Esi imatės, Time Payments

6719 Carnegie Avė. HE 1-4516

k. ST. ANTHONY A
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joseph F. Gribauskas 
Extcutive Secretary

f

A

*

41*
DIVIDEND CHECKS 
MAILED OUARTERLY 
ON INVESTMENT 
SAVINGS 
ACCOUNTS

LONG TERM 
BONUS 

SAVINGS 
ACCOUNTS

1447 So. 49th Court 
CICERO, 1LLIN0IS • 60650

Phone 656-6330

11
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LIETUVIU OPERA CHICAGOJE DIDŽIŲJŲ 
BANDYMŲ IŠVAKARĖSE

ĮVYKIAI NEVI YORKE
Norėdami apraminti 

kelis savo pasipiktinu
sius skaitytojus, esame 
verčiami pranešti, kad 
iki šiol nesame gavę iš 
New Yorko tikslių infor
macijų, kas ir kaip vyko 
tame nelaimingame san- 
tariečių susirinkime, 
kuriame dalyvavo Vla- 
dimirovas. Gi viso to 
atgarsiai Vlike atsispin
di sausuose ir nedaug te
pasakančiuose komuni
katuose, kuriuos jau esa
me paskelbę.

Kai kurie skaitytojų 
nori "greitos informaci
jos”. Tiesa, įvykiai New 
Yorke susiklostė taip, 
kad sukėlė krizę Vlike 
ir Lietuvos Laisvės Ko
mitete. Sutinkame, kad 
greita ir tiksli informa
cija nebūtų pakenkusi, o 
padėjusi laikraščiui. Bet 
argi pirmą kartą taip pa
sitaiko, kad apie koncer
tą gauni 3 recenzijas, o 
apie tokius įvykius, kaip 
dabar — nieko. Kaltinkit 
redakciją, kaltinkit ką 
tik norit, bet Clevelande 
sėdint, kartais pasijunti 
nejaukiai ir lyg surištom 
rankom. Pasiekę keli pa
sipiktinusių skaitytojų 
laiškai taip pat nedaug 
šviesos teįneša.

Būdinga, kad tuose 
laiškuose iškeliamas 
Darbininko greitesnis pa
sirodymas su "informa
cijomis", vietomis net 
su "išvadomis". Bet, 
mieli ponai, pasakykit, 
ar Vladimirovo, Biela-

garečkos, ar Petrovo ar 
kito kokio pasirodymas 
viešai visuomenėje pas
kelbtame ir viešai priei
namame susirinkime tu
rėtų būti Vliko krizės 
priežastim? Jei taip, tai 
kur mūsų pagrindinių 
politinių organizacijų nu
garkaulis, jei taip leng
vai ir taip greit prieš 
tokius "įvykius" griū
vama?

Kodėl, kokiomis aplin
kybėmis asmuo, tiek 
triukšmo sukėlęs, atvy
ko į susirinkimą, yra 
susirinkimą rengusios 
organizacijos reikalas. 
Reagavimas į tai taip 
pat yra susirinkime da
lyvavusių susiorientavi- 
mo reikalas. Žmogaus 
vienokią ar kitokią re
akciją dėl netikėtos įvy
kių raidos galima visaip 
interpretuoti. Tas jau 
pradedama daryti, ypač 
Darbininko sluoksniuose 
ir anoniminiuose laiškuo
se redakcijoms. Tačiau 
kaip ten bebūtų, staigus 
Vliko pakrikimas, atro
do, jau apgailestauja
mas ir tuose jo sluoks
niuose, kuriuose pirmo
joj eilėj tie pakrikimo 
ženklai pasireiškė.

Neužgirdami ir netei
sindami tų, dėl kurių kal
tės ar neapdairumo buvo 
sukelta tokia situacija, 
šiuo momentu galime 
tik tiek pasakyti, kad 
negerai daro ir tie, ku
rie okupantui eksponuotą 
žmogų pamatę šaukia, 
kad jau dangus griūva.

Lietuvių Opera, sėk
mingai ištvėrus dešimt
metį ir davusi lietuvių 
visuomenei dešimt ope
rų, pasiryžo savo dešim
ties metų sukaktį apvai
nikuoti lietuviška J. Kar- 
navičiaus opera "Gra
žina". Šis užmojis ne
paprastos reikšmės, gi 
išeivijos gyvenime — is
torinis. "Gražina" kupi
na lietuvių liaudies dai
nų melodijų, gyva, žavi 
ir kiekvienam lietuviui 
miela. Todėl "Gražinos" 
spektaklių lietuvių pla
čioji visuomenė lauks su 
dideliu susidomėjimu. 
Tuo tarpu Lietuvių Ope
ros vadovybei ir visam 
personalui yra pats di
džiausias jėgų bandy
mas ir vienintėlis pasi
rinkimas: ištverti.

Kad Lietuvių Operos 
žmonės šį užmojų atliks 
sėkmingai, netenka abe
joti. Jie tai puikiai įro
dė dešimtmečio tėkmė
je ir užsitarnavo visuo
menės visokeriopos pa
ramos.

Praėjusį 
Traviatos

pavasarį, 
paskutinio

(Mmmis rašo
M. K. ČIURLIONIO 
MONOGRAFIJOS 
REIKALU. . .

Man atrodo visai normalu, 
kad planuojant bet kokį ryškes
nį darbą, visuomenėje atsiran
da įvairių nuomonių, ypač jei 
iniciatoriai laukia iš tos visuo
menės konkrečios paramos ir 
susidomėjimo. Planuojama M. 
K. Čiurlionio monografija nenu
kentės, jei išsivystys ir plates
nė dalykiška kontraversija dėl 
priemonių šiam darbui pareng
ti ir įgyvendinti. Gaila tik, kad 
pas mus, kaip taisyklė, polemi
ka labai greitai nukrypsta nuo 
reikalo esmės į asmeniškumus. 
Oponentai paprastai būna per
dėtai jautrūs. Jau po pirmo špa
gų susikirtimo atsiranda ten
dencija ne tik apginti savo idė
ją, ’bet kaip viens kitam įdur
ti.

Kraujui užkaitus jau būna 
sunku pastebėti ir pripažinti 
teigiamus aspektus savo opo
nento argumentuose. Ir taip kri
tika, kuri galėjo būti naudin

gai panaudota gero projekto ar 
minties įgyvendinime, tampa tik 
akstinas tolimesniems pasiba- 
dymams tęsti. Todėl norėtųsi, 
kad ateityje gerbiami oponen
tai M.K. Čiurlionio monografi
jos leidimo polemikoje bandy
tų vienas kitą daugiau supras
ti, kitaip sakant, išspausti iš 
viens kito kritikos kūrybinių 
aspektų, kurie padėtų monogra
fijai įgyveninti, vietoj bandžius 
viens kitą spaudos arenoje pa- 
klupdyti ant kelių.

į iki šiol pasirodžiusią pole
miką Naujienose ir Drauge dėl 
M.K. Čiurlionio monografijos 
išleidimo, norėčiau įnešti nau
ją elementą. Kadangi monogra
fija norima išleisti anglų kalba 
aišku,kad veikalas pirmoje vie
toje yra orientuojamas už lie
tuviškos visuomenės ribų, ang
lų kalbą vartojančiam intere
santui -- meno mėgėjui, studen
tui ar profesionalui.

Sumanymas yra labai svei
kintinas, nes kaip mes bežiflrė- 
sim, Čiurlionio kūryba už lietu
vių kultūros ribų yra žinoma tik 
labai mažai ir specializuotai me- 
no pasaulio žmonių grupei. Jei 
užsimota monografiją leisti su 
pagrindine intencija supažindin
ti kuo didesnį sektorių menu be
sidominčių žmonių su Čiurlio
nio kūryba, iniciatoriai turi su
telkti visas galimybes surasti 
leidyklą, komercinę ar afilijuo- 
tą su meno ar akademine insti
tucija, kuri specializuojasi me
no monografijų ar serijų leidi
me ir platinime.

Jei leisime patys, tai ne tik 
kad šis sumanymas mums labai 
brangiai kainuos (turint minty

spalvotas reprodukcijas), bet 
svarbiausiai, neatsieks pagrin
dinio tikslo — nepaplis plates
nėje menu besidominčioje žmo
nių visuomenėje. Leisdami pa
tys , tikriausiai nepajėgsime iš
leisti daugiau kelių tūkstančių 
monografijos kopijų, kurios dau
giau ar mažiau vėl pasklis tik 
mūsų pačių tarpe. M.K. Čiur
lionio monografijos iniciatoriai 
turėtų paruošti keliasdešimt ko* 
pijų teksto ir su reprodukcijų , 
pavyzdžiais sistematingai ban
dyti visas žinomąsias Ameri
kos ir Anglijos meno leidinių 
leidyklas.

Dar norėtųsi priminti, kad 
yra visa eilė finansinių šalti
nių už lietuviškos visuomenės 
ribų, kuriais galima pasinaudo
ti ruošiant Čiurlionio leidinį. 
The American Council of Lear- 
ned Societies, Fordo, Carne- 
gie ir kitos fundacijos remia 
įvairiausius mokslo ir meno 
sričių projektus ir jų paruošia
muosius darbus. Kiekvienoje di
desnėje bibliotekoje randasi lei
diniai, kuriuose yra išvardin
tos mokslinės fundacijos, nuro
dyti jų tikslai, antrašai ir kt. 
informacija. Esu tikras, kad 
kompetentingai paruoštas ir pri
statytas M.K. Čiurlionio mono
grafijos projektas turi daug ga
limybių gauti finansinę pagalbą. 
Reikia tik pamėginti. Iš kitos 
pusės, projektas, gavęs paramą 
iš žinomos fundacijos, turi dides
nę galimybę rasti geresnį leidė
ją.

JURGIS JANUŠAITIS
———— f

spektaklio uždangai nu
sileidus, maestro A. Ku- 
čiūnas tarė: Žavioji Tra
viata jau praeityje. Atei
na istorinė Gražina. Ir 
tai bus istorinis įvykis 
išeivijoje. Todėl atei
nantieji metai tebūnie lie ■ 
tuviams "Gražinos" me
tai. Ir tikrai,taip turėtų 
būti. Gražina mus nu
kels į Lietuvos istorinę 
praeitį, į šauniuosius 
mūsų tautos žygius,per
gales, į mūsų praeities 
grožį.

Šiam didžiajam ban
dymui atlikti reikės ir 
didžiosios talkos. Ji te
būnie visuotina. Mece
natai, aukotojai ir visi, 
galį prie Gražinos pa
statymo bet kuo prisidė
ti, junkimės krūvon ir pa
rodykime savąjį Aš, kad 
lietuvis išeivijoje gyvas 
ir atkaklus ir visa šir
dimi gyvena lietuviško
sios kultūros ir meno puo
selėjimo pasaulyje.

Tuo tarpu Lietuvių 
Opera jau šiam žygiui 
sparčiai ruošiasi. Bai
giamos spausdinti gai
dos, nominuojami so
listai, dirba chorai ir 
menininkai.

Chicagos lietuviai lap
kričio 
Palos 
bą, į 
balių,
kartą pasirodė per ma
ža, nesutalpinusi visų 
norinčiųjų, o ir atvyku
sieji buvo suglausti. 
Reiškia, chicagiečiai my
li Operą ir operos žmo
nes.

Neapsirikome čia su
gūžėję. Juk ne tiek svar
bu, kiek turėjome judė
jimo laisvės ar vietos 
šokiui, kiek buvo svar
bu pabendrauti, pasige
rėti operos entuziastais 
ir jų rėmėjais, bei pa
gyventi artėjančiomis 
nuotaikomis.

drauge atliekant iš gra
žiausių operos Travia
tos pirmojo veiksmo 
arijų "Pakelkim, pakeb 
kim mes taures links
mybių", kas labai tiko ir 
šiam momentui, svečius 
nuteikiant tikrai links
mintis ir džiaugtis. Cho
rui dirigavo Alf. Gečas 
akomponavo A. Vasaitis. 
Meninę programos dalį 
pravedė Jonas Žukaus
kas.

Didelė spūstis ir ri
bota vieta gal kai kam ne
buvo arti prie širdies, 
bet tai ne Operos vado
vybes kaltė, bet salės 
savininkų, kurie neišlai
kė susitarimų. Tačiau 
Operos vadovybė svečių 
už kai kuriuos netikslu
mus atsiprašo.

Kai ši gražioji ir 
skaitlingoji Operos rė-

Genius Procuta
Chicago

DIRVA

26 d. rinkosi į 
P ark Country klu- 
tradicinį Operos 
Erdvi salė ir šį

Kai prie stalų susėdo 
apie 700 svečių, Operos 
valdybos pirmininkas Vy
tautas Radžius, scenoje 
išsirikiavus operos cho
rui, pasveikino svečius, 
suminėjo visą eilę Ope
ros mecenatų ir nuošir
džių rėmėjų ir visiems 
šiltai padėkojo. Prisi
minė Operos nueitą ke
lią ir stabtelėjo ties ar
tėjančiu didžiuoju įvykiu 
— lietuviška opera Gra-

1967 METAMS 
TIKTAI $10 

Tiems, kurie Dirvos dar neprenumeruoja

šis pasiūlymas galioja tik iki 1967 m. SAUSIO 31 d. arba: 
nauja prenumerata už $10 bus priimama iki 1967 m. sausio 31 d.

Šį lapelį galima panaudoti užsisakant DIRVĄ 1967 METAMS 
ir atsiunčiant tik $10, jeigu NAUJAS skaitytojas, arba išrašyti 
savo draugui ar giminei dovaną už $10, jeigu jie Dirvos neprenu- 
ruoja.
(Dirva eina tris kartus savaitėje, pilna prenumerata metams $11.)

Panaudokite apačioje esančią atkarpą, išpildykit aiškiai, ir su 
$10 skubiai siųskite Dirvai,

DIRVA 6907 Superior Avenue Cleveland, Ohio 44103

NAUJAS DIRVOS PRENUMERATORIUS

DIRVOS ADMINISTRACIJAI, Cleveland, Ohio
Siunčiu $10 ir prašau siuntinėti Dirvą šiuo adresu:

Pavardė, vardas

Adresas..........

Miestas Valst. .............Zip

r

1

žiną, kuri pareikalaus 
daug lėšų, begalės dar
bo ir besąlyginį Ope
ros žmonių pasiaukoji
mo. Tačiau jausdamas 
lietuvių visuomenės pa
sitikėjimą ir visokerio 
pą paramą, Operos vie
netas šią atsakomybę 
imąs ant savo pečių su 
meile ir pasišventimu. 
Šis pobūvis ir esąs ski
riamas operai Gražinai 
pirmąsias lėšas sukel
ti. Tuo pačiu pirminin
kas prisiminė ir pirmuo^- 
sius Gražinos mecena
tus V. Urboną, inž. Joną 
ir solistę Vandą Stankus,
dr. Leoną ir IrenąKriau- mėjų šeima linksminosi, 
čeliūnus, ir daugelį kitų 
ilgamečių ir nuoširdžių 
mecenatų, kurių eilės, 
šiais "Gražinos" me
tais, tikimasi, žymiai pa
didės.

Po to , lyg maloniam 
prisiminimui, buvome 
sugrąžinti į Traviatos 
dienas, kur Operos cho
ras šauniai padainavo či
gonų ir matadorų dainą. 
Daiva Mongirdaitė irSte- 
fanas Wicikas padaina
vo iš tos pačios operos 
ariją "Apleiskim mies
tą" ir duetą su šokiu iš 
Leharo Linksmosios 
Našlės. Trumputė, bet 
puiki meninė programa 
baigta solistų ir choro

tai Operos vadovybė, o 
ypač vicepirmininkė 
Margarita Momkienė vi
sur ir visada budėjo, kad 
būtų užtikrinta svečiams 
maloni viešnagė.

Pirmieji žingsniai į 
Gražinos pastatymą sėk
mingi.

Kai gegužės mėn. 20 
ir 21 d.d. Civic operos 
rūmuose kils Gražinos 
pirmojo spektaklio už
danga, galėsime ramia 
širdimi tarti: džiaugia
mės laimėjimais, sujung^. 
tomis jėgomis darbai 
įveikti, turime lietuviš
ką, savą operą Gražiną. 
Tai mūsų pasididžiavi
mas.

GREETINGS and- BEST W1SHES

HODELL CHAIN DIVISION

NATIONAL SCREW &
MFG. COMPANY

MAIN OFFICE & PLANT

2440 East 75th Street
EN 1-2650

GREETINGS and BEST WISHES

SURPLUS VALDE CENTER
13107 ST. CLAIR AVĖ. UL 1-5116

GREETINGS and BEST WISHES

LAAIAR'S RESTAURANT
FOOD AT ITS FINEST AT MODERN PRICES

1515 Euclid Avė.
1106 Euclid Avė.

861-2228
PR 1-8898

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

L.C LURIE V/RECKSNG CO.

Call IV 1-7560

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai
JOHN’S SHAKER VIEW SERVICE

FOR TIIE FINEST SERVICE SEE US
12916 Woodland Avė. GA 1-9491
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The Baltic Concėrt Series presents

Aldona Steipužis,mezzo-soprano
Boies .Jhitcomb at the piano

Jordan Hali,1966.XI.25.8:30 vakare
Programa

Handel Piangero.piangero la sorte mia-"Giulio Cezare'
Peri Gioite ai canto mio~"Euridice"
Gluck 0 dėl mio dolce ardor-"Elena et Paride"
Durante Danza.danza.fanciulla gentile
Caccini Amarilli
Brahms Von ewiger Liebe

Donizetti

sai baroko dainų grupė
je, Debussy cikle,.. La
pinsko "La Baigneuse" 
ir De Falla "Nana". Tai 
buvo labai efektingas šių 
dainų tartum atpalaidavi
mas nuo žemės traukos, 
pakėlimas į vien tik fan
tazijai prieinamas sfe
ras, ko reikalavo šių dai
nų nuotaika, tekstas ir 
net, baroko dainų atžvil
giu, balso atspalvis 
("counter - tenorish")' 
Gal būt geriausiai šią vi
soms čia išvardintoms

Debussy dės deūx Amants
cette grotte sombre 
conseil,chere Climene

Lapinskas

De Falla

Alte Liebe
Vergebliches Staendchen
0 mio Fernando-"La Favoritą"
Pertrauka
Le Promenoir

Aupres de
Crois mon
Je tremble en voyant ton visage

Serenada - /j.Baltrušaitis/
La Baigneuse - /Nyka-Niliūnas/
Apie trūnijantį medį - /V.Mačernis/
Oi,ką kalba linelis - /lietuvių liaudies daina/
Jota
Nana
Sequidilla Mūreiana

To koncerto buvau 
vieno bičiulio - lietu
vio užklaustas: "Bet kur 
gi dingo visi lietuviai 
kompozitoriai, kad ne
pastebėjau šios dienos 
koncerte. Visuose kituo
se baltų koncertuose jie 
būdavo Vis įtraukiami į 
lietuvių solistų progra
mas". Nuėjus bičiuliui 
į šalį, žvilgterėjau dar 
kartą į koncerto progra
mą ir nutariau, jog ma
no muzika yra taip nu
tautėjus, kad ir geriau
sių mano draugų esu jau 
įrašytas į svetimšalių 
kompozitorių legijoną. 
Tad leiskite man nors 
mūsų kalba pasidalinti 
su savaisiais šio kon
certo įspūdžiais.

Yra dar ir kita prie
žastis, kuri privertė ma
ne rašyti. Besikalbant su 
soliste apie koncerto pro
gramą, pasidalinome įs
pūdžiais, pasikeitėme 
nuomonėmis apie šį ar ki
tą išpildytą kūrinį, apie 
vienokį ar kitokį priėji
mą prie pasirinktų dai
nų ir visa tai turėjo lik
ti mūsų tarpe. Tačiau 
kai "Christian Science 
Monitor" muzikos kriti
kas Hobert Dumm at
skleidė kai kurias mūsų 
paslaptis ir jas paskel
bė viešai, tai manau gali-

dainoms artimą nuotaiką 
galėtų išreikšti ištrauka 
iš "La Baigneuse" "... 
mergaitė, kojas plauda
ma, sumindo mėnulį eže
ro dugne, smėly..." (N. 
Niliūnas).

Mažą pastabą gal gali
ma būtų padaryti solis
tei dėl koncerto atidaro
mosios arijos Handel’io 
"Piangero". Čia solistė 
turėjo duoti daugiau bal
so visoje arijoje ir tik 
koloratūriniam pasažui 
suliekninti balsą, kad iš' 
ryškėtų smulkių gaidų li
nija. Tada sekančios ba
roko dainos būtų sudariu
sios didesnį kontrastą ir 
kartu nebūtų mūsų ameri
kiečiui kritikui reikėję 
per ilgai laukti, kad pa
sakytų "Balsas savyje 
yra tyliai švelnus, ma
lonus, net turtingas. Kai 
yra pilnai atidaromas, 
jis turi ilgos distancijos 
vibrato ir yra išlygintas

ma ir su mūsų skaityto
jais pasidalinti tomis mū
sų paslaptimis.

Tad pradėkime nuo 
pradžios — Aldonato. Ką 
reiškia šis paslaptingas 
žodis? Aš sukonstrukta- 
vau jį, norėdamas apibu
dinti tam tikrą dainavi
mo būdą, kurį solistė ga
na dažnai naudoja ir ku
rio neteko pas kitas solis- visuose registruose. Re- 
tes girdėti. Šis "counter- tomis progomis, kai me- 
tenorish, neuter white- 
ness" primena man ne
perseniausiai mirusio 
pirmojo Boston Sympho- 
ny fleitisto grojimo bū
dą. Šis muzikas buvo pa
garsėjęs tuo, kad niekuo- ypač baroko ir Lapins- 
met nesileisdavo į bet ko dainose, solistė pa- 
kokius kompromisus, rodė "inteligenciją, kil- 
Jis grodavo orkestro re- nų frazės pajutimą ir 
peticijose savo solo pa
sažus piano (tyliai) arba 
pianissimo (labai tyliai) 

tol, kol dirigentas pritil 
dydavo visą orkestrą ar
ba pats orkestras susi- 
prasdavo ir pradėdavo ty
liau jo klausydamasis 
groti. O tada būdavo ko 
klausytis, kai šio liekno 
prancūzo menką vibra- 
to turintis 
nis fleitos 
davo net 
Symphony

Koncerto eigoje solis
tė panaudojo šį savitą dai- koncerte nerūpi, 
navimo būdą beveik i šti-

nininkė jį pilnai panau
dojo, kaip Donizetti ari
joje iš "La Favoritą’/ 
jis pasiekė mūsų sunkiau 
prieinamas gelmes".

Visame koncerte, bet

perlamutri- 
tonas pasiek- 

tolimiausią 
Hali kampą.

aukštai išlavintą klau
są. Tokie muzikaliniai 
impulsai, nešami ritmi
nio jausmo, kurio paveik
ta ji beveik pradėjo šok
ti Brahmso ’Vergebli- 
ches Staendchen" ir tri
jose Falla dainose, pa
skiromis progomis pa
statė dainą virš vokali
nio užviešpatavimo".

Beskaitydamas šias 
amerikiečio kritiko ei
les, susimąsčiau. Štai 
sėdi čia žmogus, kuriam 
niekas daugiau šiame 

kaip 
tik muzika, ir klausosi.

Jis daugumą programos 
dainų, arijų yra net po 
keletą kartų girdėjęs, tu
ri palyginimo galimybę, 
stiliaus nuovoką ir savo 
gana kandų rašymo sti
lių. Ar jis parašys tei
giamai ar neigiamai, tai 
žinoma, daug priklausys 
nuo jo skonio, net to mo
mento nuotaikos, tačiau 
jis parašys nei kam 
nors pataikaudamas, nei 
bandydamas su kuo nors 
suvesti asmenines sąs
kaitas. 0 tai visuomet tu
rės teigiamos įtakos į 
menininko vystymąsi. 
"Ot, kad tokių kon
certų, tokiose salėse ga
lima būtų dažniau padai
nuoti" — atsiduso mūsų 
solistė. Ir kodėl ne? Ar
gi taip sunku būtų,pavyz
džiui, suorganizuoti ši
tokius Baltic Concert Se
ries Chicagoje, New Yor
ke, Clevelande ir kituo
se miestuose. Kada, pa
galiau, išleisime mes sa
vo solistus - menininkus 
iš savo balių, pasišoki
mų ir parapijų salių ir 
prisirengsime nueiti į 
koncertą niekeno kito, 
kaip tik muzikos vilioja
mi? O kad mūsų meninin
kai yra to verti ir nei 
kiek nenublunka ame
rikiečių tarpe, tą labai 
vaizdžiai parodo Baltų 
draugijos Bostone ren
giami koncertai.

Grįžtant prie koncerto, 
tenka paminėti, kad pia
nistas - akomponiato- 
rius Boies Whitcomb la
bai gerai ir jautriai at
liko savo vaidmenį šioje 
tiek jam, tiek daininin
kei, tiek abiems labai 
sunkioje programoje. 
Programa solistės buvo 
pasirinkta neinant į bet 
kokius kompromisus nei 
su savim, nei su publika, 
nei su akomponiatoriumo 
Tai yra labai sveikinti
nas mūsų solistės ir kiek
vieno menininko polėkis, 
nes mene kiekvienas 
kompromisas yra žings
nis atgal, o ne stovėji
mas vietoje, kaip tai ga
lėtų kai kam atrodyti, 
nes laikas ir visa kas ap
link mus vyksta žengia į 
priekį, o mūsų žingsniai 
vietoje tampa žingsniais 
atgal.

Prieš padėdamas pro
gramą į stalčių, dar kar
tą žvilgterėjau į ją ir 
pastebėjęs kompozitorių 
Handel ir Gluck pavar

des, prisiminiau vieno 
žyduko, atėjusio į kon
certą, reakciją. Jis žvilg
terėjo programon ir pa
matęs kompozitorių pa
vardes, nušvitusiu veidu 
pareiškė: "Glueck und

Handel muss man haben, 
dann ist alles in Ord- 
nung". (Laimės ir biznio 
turi netrūkti, tada yra vis 
kas tvarkoje).

Darius Lapinskas

GREETINGS and BEST WISHES 
To All The Lithuanian People

SCHENLEY 
DISTILLERS 
COMPANY
10012 CARNEGIE AVĖ.

Phone 231-5864

GREETINGS and BEST W1SHES

EMERSON RADIO OF OHIO
EMERSON RADIOS, STERIO

AIR C0ND1TI0NERS, DUMONT T. V.

4300 Euclid Avė. HE 1-1822

BEST WISHES
To All the Lithuanian People

FROM A FRIEND
GREETINGS and BEST W1SHES

EUCLID IGNITION COMPANY

1062 East 185th St. CaU 1-2222

GREETINGS and BEST WISHES
ALLIED ELECTRIC SEWER 

CLEANING COMPANY

ROTO-ROOTER SEWER AND
DRAIN SERVICE

West Side East Side
12910 Detroit Avė 12824 Superior Avė
AC 6-4500 MU 1-7722

AUGUST STRINDBERG

RUDUO
(5)

Padainavusi ji kurį laiką nedrįso atsigręžti 
ir laukė, kad jis prieis ir pasakys ką nors. Bet 
jis nepriėjo, kambary buvo tylu. Galų gale ji 
pasisuko drauge su kėde ir pamatė, kad jis sėdi 
ant sofos ir verkia. Jaip taip norėjosi pribėgti 
prie jo, apkabinti ir pabučiuoti, kaip kitados, bet 
ji sėdėjo nejudėdama, nudūrusi akis į grindis.

Visą tą laiką, kol ji dainavo, jis laikė ranko
je neuždegtą cigarą. Kai ji nutilo, jis nukando ga
liuką ir brykštelėjo degtuką.

— Ačiū, Lile, — tarė jis ir užsirūkė. — Iš
gersim kavos?

Jie gėrė kavą ir kalbėjo apie vasarą, apie tai, 
kur gyvens kitąmet. Tačiau ta kalba greitai išse
ko, ir juodu ėmė kartoti, ką buvo sakę anksčiau.

Pagaliau jis nusižiovavo, plačiai atverdamas 
burną.

— Na, aš guluosi!
— Ir aš, — tarė jinai ir pakilo.— Bet pirma 

dar noriu išeiti į balkoną.
Jis nuėjo į miegamąjį. Ji dar pasėdėjo sve

tainėje, aptarė su šeimininke, kaip marinuoti 
svogūnus, paskui išgvildeno vilnonių drabužių skal
bimo klausimą — visa tai truko pusvalandį.

Ji priėjo prie miegamojo ir ėmė klausytis. 
Ten buvo visai tylu, o prie durų stovėjo štibletai. 
Ji pasibeldė, niekas neatsakė. Tada ji atidarė du
ris ir įėjo. Jis miegojo.

Jis miegojo!

Kitą rytą juodu sėdėjo prie staliuko ir gėrė 
kavą. Vyrui skaudėjo galvą, žmona irgi kažko ne
smagi a vo.

— Na ir kava — nusišiepė jis.
— Braziliška.
— Ką šiandien veiksim? — Ir jis išsitraukė 

laikrodį.
— Gana tau skųstis kava, suvalgyk verčiau 

sviestainį.
— Suvalgysiu, — tarė jis, — prie jo gerai bū

tų taurelė. Och, tas šampanas, brr!
Jam atnešė sviestainių, butelį degtinės, ir jam 

akys prašviesėjo.
— Eime į kalną, pasigėrėsim reginiu.
Juodu išėjo. Oras buvo puikus — vienas malo

numas pavaikštinėti. Bet į kalną kopė lėtai: ji tuoj 
ėmė šnopuoti, jis sunkiai kėlė kojas. Praeities ne
beminėjo.

Nusileidę patraukė per pievas.
Žolė kadai kadžių nupiauta, o ta, kur buvo li

kusi, nuėsta gyvulių, tad nesimatė nė žolytės. Juo
du susėdo ant akmenų.

Jis užvedė kalbą apie kalėjimo inspekciją, apie 
darbą. Ji — apie vaikus.

Paskui vaikščiojo tylėdami. Jis išsitraukė laik
rodį.

— Iki pietų dar trys valandos, — tarė jis. Ir 
pagalvojo: "Ką mes veiksim rytoj?"

Grįžo į viešbutį. Jis ėmė ieškoti laikraščio. 
Ji nusišypsojo ir tylėdama atsisėdo greta.

Per pietus abu tylėjo. Pagaliau žmona pra
kalbo apie tarnaitę.

— Nekalbėkim apie tarnaitę, dievai jos ne
matę, — atžarai burbtelėjo jis.

— Mes atvažiavome čia ne plūstis, —tarė ji.
— Argi aš plūstuosi?
— Negi aš?
Stojo slogi tyla. Dabar jam norėjosi, kad čion 

ateitų kas nors trečias. Vaikai! Taip! Šituo pa
simatymu jis ėmė bodėtis. Bet prisiminė šviesias 
vakar dienos minutes, ir jam smilktelėjo per šir
dį.

— Eime į ąžuolyną žemuogiauti, — pasiūlė ji.
— Kur tu rasi žemuogių, brangute, juk ru

duo!
— Vis tiek eime!
Ir jie nuėjo. Bet kalba nesirezgė. Jis dairėsi 

aplinkui, apie ką būtų galima pakalbėti, bet vel
tui — viskas jau buvo perkalbėta. Juk ji žino jo 
nuomonę absoliučiai apie viską ir toli gražu ne vi
sais klausimais su juo sutinka. Be to, dabar jis il
gėjosi namų, vaikų. Kaip kvaila vaidinti šį spek
taklį ir be kuriuo metu laukti kivirčo. Pagaliau 
buvo galima sustoti — ji pavargo. Jis atsisėdo ir 
ėmė braižioti lazda per žemę, trokšdamas tik vie
no: kad vaidas kiltų dėl jos kaltės.

(Bus daugiau)
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L,
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
PAGERBTAS NAUJOSIOS 
PARAPIJOS CHORAS

Clevelande jau 35 metus sek' 
mingai veikianti ir gražiai pa
sižymėjusi šalpos darbuose Ro- 
mos Katalikių Moterų 36 Kuo
pa lapkričio mėnesį surengė 
vakarienę Naujosios Parapijos 
chorui, vadovaujamam pianis

tės Reginos Brazaitienės - 
Greičiūtės.

Vakarienė prasidėjo trumpa 
muzikos ir dainų programa. Pa-

HELP WANTED MALĖ

MACHIN1STS

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componetits 
KELLER- 

HYDROTEL 
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL
BOR1NG 
MILLS

TURRET
LATHES

GAR TURRET
LATHES
ENG1NE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DRILLS

NUMERICAL
CONTROLLED

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS.

Interviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportuhity Employer 

(133)

DESIGNER 
Tool & Die 

Work
Experience Necessary 

Working with plant en- 
gineer. With nvjor ma- 
terial handling manufac- 
turer. Excellcnt company 
benefits. Apply in per
son.

Or call W. F. Cetina 
486-5000

American 
Monorail

1111 E. 200
An equal opportunity employer

(130-131)

RKMD 36 kuopos pagerbimo programos dalyviai su šeiminin
kais. Sėdi iš kairės: P. Mikšys, klebonas kun. J. Angelaitis, R. 
Brazaitienė, E. Garnienė. Stovi: A. Kazėnienė, N. Braziulienė, O. 
Juozaitienė, D. Mikoliūnienė, E. Mikšienė, P. Žiedonienė, O. Kark- 
lienė ir J. Belžinskas. Vyt. Braziulio nuotrauka

skirų dainų padainavo: Nora 
Braziulienė, Elena Garnienė, 
ir Ignas Belžinskas. Moterų ok
tetas susidedąs iš Elenos Gar- 
nienės, Olės Juozaitienės, Olės 
Karklienės, Aleksandros Kazė- 
nienės, Dorothy Kemežytės, Da^ 
nutės Mikoliūnienės, Elenos 
Mikšienės ir P. Žiedonienės, 
darniai padainavo keletą liau
dies dainų. Akompanavo Regina 
Brazaitienė - Greičiūtė.

Vakarienės metu padėkos žo
dį programos ir choro daly
viams tarė kelbonas J. E. An
gelaitis.

Apie choro darbą ir to dar
bo galimybes, pasakojo vargo
nininkė, Regina Brazaitienė -

KALĖDŲ DOVANAC-
JŪSŲ BIČIULIAMS — AMERIKIEČIAMS

TAI KNYGA

”LEAVE YOUR TEARS IN MOSCOW”
Knyga gaunama Dirvoje ir pas lietuviškųjų knygų 

platintojus.
Statistikos daviniais, kiekvieną tokią padovanotą kny

gą vidutiniškai perskaito šeši skaitytojai, kuriems ji palie
ka neišdildomą Įspūdį ir iššaukia simpatijų pavergtai Lie
tuvai.

Šią B. Armonienės atsiminimų knygą, parašytą inž. 
dr. A. Nasvyčio, galite užsakyti paštu per Dirvą.

Kaina — $3.95 (plius pašto išlaidos). Siųskite užsa
kymą ir čeki ar pašto perlaidą:

DIRVA,
6907 Superior Avė 
Cleveland, Ohio 44103

(130-131)

SUPERIOR 
SAVINGS

stNci i»o«

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

AVĖ. 
AVĖ

HOME «nd 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS 

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

Greičiūtė. Choras sekančiais 
metais minės 25-rių metų su
kaktuves. R. Brazaitienė nuo
širdžiai dėkojo choro bendra
darbėms, taip pat paminėjo eilę 
paskirų pavardžių, chorui pri
klausančių veik nuo jo įsikūrimo 
dienos.

Pagerbimą ir programą bai
gė Adelė Benokraitienė, veiklio
ji R.K. Moterų Draugijos 36 
Kuopos pirmininkė, reikšdama 
nuoširdžią padėką visiems šio 
vakaro dalyviams ir klebonui J.
F. Angelaičiui.

Andrius Joga ūdas

♦ SEKMADIENI, gruodžio 11 
d. Korp! Giedra pardavinės py

O

ragus ir kavutę Sv. Jurgio Pa
rapijos salėje po 9 vai. pa
maldų ir po 10:30 vai. pamal
dų. Prašom visus atsilankyti 
ir nusipirkti skanių lietuviškų 
pyragų ir tortų. Iki pasimaty
mo.

Korp! Giedra

* DR. INŽ. ROMUALDAS IR 
NIJOLE KAŠUBAI, gyveną Cle
velande, lapkričio 22 d. susi
laukė antros dukrelės.

AUKSINE SUKAKTIS
SLA 136 kuopa minės savo 

veiklos 50 metų sukaktį gruo
džio 11 d. Lietuvių salėje. Pra
džia 4 vai. p.p.

Numatoma trumpas praneši
mas apie turtingą ir margą kuo
pos praeitį, meninė jaunųjų pa
jėgų programa ir vaišės.

Maloniai laukiama kaimyni
nių SLA kuopų bei organizaci
jų atstovų ir šiaip prielankių 
Susivienijimui svečių. Tikima
si daugelio bičiuliųatsilankymo. 
Juo labiau norinčiųjų prisirašy
ti prie SLA.

Įėjimas nemokamas.

* LIETUVOS LAISVES SU
KILIMO 25 metų skakties minė
jimas Clevelande rengiamas š. 
m. gruodžio 11 dieną — sekma
dienį.

Už žuvusius dėl Lietuvos lais
vės bus atnašaujamos Šv. Mi
šios:

10 vai. Naujosios parapijos 
bažnyčioje ir

10:30 vai. Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje. Pamokslą sa
kys Kun. Patlaba iš Chicagos.

Iškilmingas minėjimas 5 vai. 
p.p. Lietuvių salėje, 6835 Supe
rior Avė., Cleveland, Ohio. Pa
grindinę kalbą pasakys Levas 
Prapuolenis iš Chicagos. Ak- 
tor. Z. Peckus paruošė monta
žą "Išėjusieji nebegrįžta", ku
ri išpildys Vaidilos teatro akto
riai, sol. Irena Grigaliūnaitė ir 
Čiurlionio Ansamblis dirig. Al
fonso Mikulskio.

Rengimo komitetas kviečia 
Clevelando visuomenę skaitlin
gai dalyvauti. Minėjimas prasi
dės punktualiai.

* Madų PARODA, suruošta 
Vysk. Matulaičio senelių namų 
statybai remti k-to Clevelande, 
nesusilaukė pageidauto dėme
sio. Gruodžio 3 d. vakare šv. 
Jurgio parapijos salėje susirin
ko kiek virš 100 žiūrovų.

Viešnios iš Chicagos — Bau- 
kienė, Blandytė, Jameikienė, Re 
mienė ir Trimakienė žavėjo sa
vo išrastais ir iš madų žurnalų 
paimtais suknelių ir paltų mo
deliais. Ypatingai mezginių kom
binacijos kėlė didelį susidomė
jimą savo skoniu, spalvų deri
niais ir -- įdėtu darbu.

Modeliuotojos vėl pasirodė tu
rinčios toje srityje gerą skonį, 
eleganciją.

Ne visoms lietuvaičių madų 
parodose dalyvaujančioms pavy
kus į Clevelandą atvykti;vieš
nioms talkininkavo eilė vietinių 
clevelandeičių: — sesutės Bal
čiūnaitės, Stasaitė, Mariūnai- 
tė, Orantaitė ir Kudukienė.

Pranešinėjo ir modeliuoto
jas pristatė I. Bublienė.

• Nedelskim^ ilgiau ir 
padidinkime savo gyvybės 
draudimą, kol dar nė vėlu. 
Dėl informacijų skambinki
te prityrusiam draudimo 
atstovui — V. Giedraičiui 
tel. 944-6835.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi i Z. Obe- 
lenj tel. 531-2211.

IŠNUOMOJAMI
3 ar 4 kamb. Tinka 2 mote
rims ar vedusiai vyr. am
žiaus porai, žema nuoma ar
ba atsilyginama' darbu. Ra
šykit arba atvykit pasižiū
rėti.

Rt. #3, Box 317
Newton Falls, Ohio
P. P. Brazis

(130-131)

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamieji — 1 apa

čioj. Grovewood rajone. Sa
vininkas išsikrausto. Priva
lo parduoti. $12,800.

Tel. 752-3400.

HELP WANTED MALĖ

MAINTENANCE 
MACHINE SĖT UP 

DIE MAKERS 
DIE 'REPAIR

How would you likę to work for 
a new, progressive, Die Casting 
Division of an expanding com
pany, in a very nice community 
in southeastern Michigan?

THIS IS AN 
OPPORTUNITY 

to get in on the ground floor, 
with seniority and chances to ad- 
vance as the division grows. We 
have openings for MILLWRIGHTS 
who have had some electrical, 
hydraulic and machine repair ex- 
perience. There are openings for 
DIE MAKERS, DIE REPAIR and 
SĖT UP MEN who have had ex- 
perience with dies and trim fix- 
tures. These jobs offer a chance 
to progress and also to learn the 
operation of eąuipment used in 
the manufacture of rapidly grow- 
ing produets.

GOOD WAGES
AND LIBERAL

FRINGE BENEFITS
PAID FOR BY

MANAGEMENT 
Send Resume to the Follovving 

Address:
UNIVERSAL 

PLASTICS 
Divisioh of Hoover 
Bali & Bearing Co. 

7605 Maple Rd.
Saline, Mich. 48176 

Attn.: Wh. H. Mehrling 
“An Equal Opportunity 

Employer’’

(129-132)

JOURNEYMEN 
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE
Acme Gridley men—Experienc- 
ed in set-up and operating. 53- 
hour plūs week. 2nd shift. Free 
hispital, life insurance and prof- 
it sharing. Top wages. Send re
sume or call.

DYNAMIC SCREW PRODUCTS 
14020 S. Stevvart

Chicago, III. 60627
Phone 312 — 264-3226

An Equal Opportunity Employer

MAINTENANCE
HELPER

MUŠT HAVE PRESS
REPAIR EXPER1ENCE

HYDRO MFG.
19701 Moenart 
Detroit, Mich.

FO 6-4000
(123-132)

MOULDF.RS
F.xperienced jobbing, loo.se patiem 
work, experimental. Ferrous and non- 
ferrous. lligbest vvage.s. Overtime. 
Paid holidays, insurance and bonus. 
Steady work.

PROCESS
15 4 5 Temple

313
(125-13 U

FOUNDRY CO.
Detroit, Mich.

96 I -3225

WANTED
★ TOOL & DIE MAKERS
★ AUTOMATIC SCREW MACHINE 

OPERATORS & SETUP
★ STOCKMOVERS
★ DRAFTSMAN & APPRENTICE DRAFTSMAN 

HIGH SCHOOL GRADUATE WITH EXP. IN 
TOOL DESIGN PRESERRED

Excellent wages, fringe benefits and vcorking conditions. 
Will be interviewing from 8 to 5 Monday through Friday. 
Tuesday and Wednesday evenings until 7 P. M.

APPLY
BUCHANAN METALFORM 

PRODUCTS, INC.
216 S. POST RD BUCHANAN. MICH.

An Equal Opportunity Employer
(130-136)

WESTERN ELECTRIC
MANUFACTURING & SUPPLY UNIT OF THE BELL 

SYSTEM
Western Electrie Co. Telephone

Equipment Installers Career Opportunity 
Excellent career opportunities installing telephone centrai 
office eųuipmcnt.
★ No Experience Necessary
★ Automatic Progression Wage Scalc
★ Paid Holiday
★ Excellent Opportunities for Promotions from within
★ Compensation for Travel
★ College Tuition refund plan
★ Vacation and Other Fringe Benefits

Applicants mušt be High School graduates of eųuivalcnt 
and in good hcalth. For appointment call Mr. Coliancse 
at 219 — 272-4300.

8 A. M. to 5 P. M.
An Equal Opportunity Employer

(130-131)

WANTED AT ONCE

JOURNEYMEN

DIE MAKERS

DIE TRYOUT

DIE BARBERS

PUNCH 
FIN1SHERS

CONGRESS 
TOOL & DIE

3300 Denton 
Detroit, Mich.

313 _ TR 1-9202
(131-138)BORING MILL 

OPERATORS
OPERATORS FOR CINCINNATI 

G1LBERT FLOOR. TYPE MILĖS 
also LATHE HANDS 

HYDRO MFG. 
19701 Moenart .Detroit, Mich. 

FO 6-4000 <123-132)

MACHINIST
General shop; operate milling 
machine, lathe, drill press. Good 
opportunity, will consider reti-, 
.ree; excellent benefits. Garfield 
Hts. 587-3566.
LUFKIN INSTRUMENT DIV. 

THE LUFKIN RULE CO.
Cleveland, Ohio

(131-134)

MILL
OPERATORS

TOOL MAKERS
MACHINE
BUILDERS

Mušt be Journeymen 
58 hour week

F. Joseph Lamb Co.
5663 E. 9 Mile,
Warren, Mich.

(125-131)

FEMALE HELP

RF.GISTERF.D N’URSl.
Ouslandins,' opportunity in F.LK- 
11ART, F.XCF.LLF.NT PAY, 40 HOUR 
\XT.F.K W!TH WFD. AND S \T. 11ALF 
DAYS. NO SUN. OR NIGI1TS. 13LUI. 
CROSS, BLUF. SH11.LD PAID FOR 
BY EMPLOYER PEDIATR1CS SF.C- 
F1ON. APPLY ADMINISTRATOR 
I.LKIIART CLINIC, F.LKHART, IND. 
or call COLLF.CT. 522-9850.

(128-132)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

fesorius: Bostone, Chi
cagoje ir Madison, Wis, 
Nuo 1961 m. Chicagoje. 
verčiasi privačia prak
tika.

* AMERIKOS LIETU
VIAI turi gana platų li
tuanistinių mokyklų tink 
lą. Deja mokslinis lygis 
jų nėra aukštas, nes 
joms trūksta parašytų 
skaitinių. Todėl vaikų lie - 
tuvių kalbos žinojimas 
yra silpnas, jų žodynas 
menkas. Nestebėtina, 
kad jie ir lituanistinėse 
mokyklose tarpusavyje 
kalbasi nelietuviškai. 
Jei būtume turtingesni, 
sugebėtume paruošti 
geresnių vadovėlių ir įsi
gyti reikiamų mokslo 
priemonių. O kaip būtu
me laimingi, jei jau šian
dien turėtume susiorga
nizavusį Lietuvių Fondą. 
Jis savo metiniais pro
centais galėtų tas spra
gas užkišti. Tuščiom ki
šenėm čia nieko nepada
rysime. Jei jaunimą 
pramiegosime, silpnės 
kultūrinis ir visuome
ninis veikimas.

NEW YORK

* NEW YORKO LIE
TUVIŲ VYRŲ CHORO 
koncertas š.m. gruodžio 
11 d., Franklin K. Lane 
mokyklos salėje, Wood- 
havene prasideda punk
tualiai lygiai 6 vai. vak. 
Tai paskutinė proga iš
girsti choro dainas, di
riguojant muz. VI. Bal
trušaičiui, kuris ateinan
čių metų pradžioje išsi
kelia į Chicasa. Be to, 
solisto J. Vaznelio sod
rus balsas New Yorke 
yra labai gerai žinomas 
ir mielai laukiamas. 
Šiuo kartu be solo jis pa
dainuos 3 dalykus kartu 
su choru, akompanuos 
pianistė A. Kepalaitė. St. 
Santvaras yra ne dažnas 
svečias New Yorke, gali
ma sakyti, jog tai bus nau
jiena. Jis pats yra ir 
poetas ir dramaturgas ir 
aktorius. Šis vakaras,tai 
bus gražus atsigaivini
mas ir tikra šventė dai
nos ir gražiojo žodžio 
mylėtojams. (sv)

DETROIT
* A.L. BALSO RADI- 

JO KLUBAS gruodžio 
mėn. 11 d. 11’30 vai. Lie
tuvių Namuose šaukia 
narių metinį susirinki
mą.

Nesusirinkus laiku 
reikiamam narių skai
čiui, už pusės valandos 
šaukiamas antras susi
rinkimas, kuris, nežiū
rint dalyvių skaičiaus 
bus teisėtas.

Darbotvarkėje apy- 
skaitiniai pranešimai ir 
renkama 1967 m. nauja 
valdyba. Klubo nariai ra
ginami į susirinkimą at
vykti. (vu)

PAGERBĖ DAILININKĄ 
A. TAMOŠAITĮ

Kanados sostinėje 
Ottawoje, lapkr. 27 bu
vo atidaryta Tamošaičio 
grafikos paroda ir su
rengta Akademija pa
gerbti dailininką jo 60 
m. amžiaus ir 40 me
tų dailės darbui.

Paskaitą apie dail. Ta
mošaičio nueitą kelią, 
jo pedagoginiame dar
be, Sodžiaus meno sri
tyje ir kūryboje — dailė
je skaitė Dr. Henrikas 
Nagys. Gausiai susirin
kusiems otaviškiams ir 
svečiams - kultūrinin
kams iš Montrealio poe
tas pabrėžė, kad pap
rasto žmogaus gyveni
mas bemaž nieko never
tinamas jeigu jį nelydi 
gausūs kultūros, litera
tūros, mokslo, meno dar
bai. Tamošaitis lietuvių 
kultūros - dailės dirvo
nuose išvaręs didelius 
barus. Be ilgamečio pe
dagoginio darbo Ž. Ū 
Akademijoje, Dailės In
stitute, Meno Akademi
joje ir kitose mokyklose 
jisai kaip muziejininkas 
yra surinkęs ir leidi
niais paskelbęs Sodžiaus 
dailės vertybes, o itin tau
tinius lietuvių drabu
žius. Tamošaitis kaipo 
dailininkas yra sukūręs 
savitą dailės braižą - sti
lių giliai ir tvirtai įaugu
sį į lietuvių liaudies me
ną.

Inž. A. Paškevičius pa
skaitė gausius sveiki
nimus ir įteikė otaviškių 
bendrą adresą.

* NORA GUGIENĖ,ži
noma ne tik Chicagos, 
bet ir visos Amerikos 
lietuviams, mirė gruo
džio 1 d.

Ankstyvesniais lai
kais pasižymėjo kaip cho
rų vadovė, koncertų ir 
vaidinimų rengėja. Vė
liau aktyviai įsijungė į 
šalpos darbą, daug pasL 
darbuojant B AL F pradi
nėje veikloje. Buvo akty
vi SLA organizacijoje ir 
kt.

Velionė mirė sulauku
si 72 m. amžiaus.

' * DR. JONAS G. BY
LA - BYLAITIS išlaikė 
American Board for Neu- 
rological Surgeons eg
zaminus ir tuo būdu ta
po pirmas lietuvis dak
taras - diplomuotas neu- 
rochirurgas.

Dr. Byla gimė Lietu
voje 1921 lapkr. 19, Ma
rijampolės apskr., Ru
daminos valsč., Bulaka- 
vo dvare. Aukštąjįmoks- 
lą baigė 1949 m. Bonno- 
je (Vokietijoje) su dviem 
doktoratais: medicinos 
ir filosofijos. Atvykęs į 
JAV 1951 m. išlaikė Illi- 
nois valstijoje valsty
binius egzaminus. Sme
genų chirurgijoje specia
lizavosi pas garsius pro

Brangiam draugui

VINCUI KARALIUI
mirus, jo žmonai ONAI, dukteriai ALBINAI, sū
nui VINCUI ir jų šeimoms reiškiame užuojautą 
ir kartu liūdime

Kvedarai

Lietuvos kariuomenės šventės minėjimo Bostone žymesnieji svečiai scenoje. Iš kairės: pulk. A. 
Stapulionis, Ramovės pirm. J. Vizbaras, dr. Ed. Jansonas, Lietuvos konsulas A. Simutis, rašyt. St. 
Santvaras ir Laisvės Varpo programos vedėjas A. Viščinis. Strazdo nuotrauka

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ BOSTONE
Lapkričio 20 d. LVS Ramovė 

Bostono skyrius iškilmingai mi
nėjo tradicinę Lietuvos Kariuo
menės atkūrimo šventę.

Sekmadienį lietuvių radijo va
landos "Laisvės Varpo" vedė
jas P. Viščinis perdavė per ra
diją specialią šventei skirtą 
programą: kalbėjo vietinės Ra
movės skyriaus pirm. J. Viz
baras. Melodeklamaciją "Lap
kričio 23-oji" paruoštą pagal 
R. Amalviškio baladę "Krivio 
lėmimas", pianinu palydint 
komp. J. Gaideliui išpildė B. 
VaiČjurgytė ir R. Antanavičius. 
Po to, buvo pertransliuotos Ne
žinomo kareivio kapo pagerbimo 
apeigos.

10 vai. ryto šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje So. Bos
tone, dalyvaujant 14 lietuvių or
ganizacijų su savo vėliavomis 
ir drauge Lietuvos Respublikos 
konsului A. Simučiui iš New Yor
ko buvo atlaikytos Šv. Mišios 
už žuvusius kovose dėl Lietu
vos laisvės. Šventei pritaikytą 
pamokslą pasakė klebonas kun. 
Baltrašiūnas.

Parapijos bažnytinis choras, 
vedamas muz. Kačinsko, giedo
jo Amerikos ir Lietuvos himnus 
ir "Apsaugok Aukščiausias tą 
mylimą šalį..."

3 vai. p.p. L P Klubo salė
je iškilmingas minėjimas bu-

GREETINGS and
BEST WISHES

OUALITY 
BEVERAGES

Into 
your home.

MARVE L
BEVERAGE CO. 

•915 CHANE AVĖ.
BR 1-4400

GREETINGS and
BEST WISHES

M. 0. MATTLIN
GENUINE 

CONSOLE SPINETS

EASY TERMS

Established 57 yrs.

2027 EUCLID AVENUE 

PR 1-7633

vo pradėtas orgąnizacijų vėlia
vų įnešimu, kurioms vadova
vo Amerikos lietuvių karo ve
teranų legijono St. Dariaus 
posto vadas St. Trepenskis. 
Ramovės valdybos pirm. J. Viz
baras atidarymo žodyje sveiki
no: šventės garbės svečius Lie
tuvos konsulą A. Simutį iš New 
Yorko, Lietuvos Respublikos 
garbės konsulą Bostone adv. 
Šalną, sąjungos narius, nepri
klausomybės kovų dalyvius sa
vanorius kūrėjus, Vyčio Kry
žiaus kavalierius ir visos šven
tės dalyvius. Tylos minute buvo 
pagerbti laisvės kovose žuvę, 
kariai ir partizanai. "Laisvės 
Varpo" vedėjas P. Viščinis iš 
juostų perdavė himnus, Marija 
Marija, ir Nežinomo kareivio 
kapo pagerbimo apeigas.

Lietuvos konsulas A. Simutis 
savo kalboje paryškino Lietu
vos kariuomenės kūrimosi eta
pus, metė žvilgsnį į istorinės 
Lietuvos praeitį. Perskaitė pir
mąjį įsakymą išleistą 1918 m. lap •

JAUNIMO CENTRAS DĖKOJA VAJAUS
VAKARIENĖS DALYVIAMS - ŠIMTININKAMS

Nuoširdi padėka visiems JC 
statybos vajaus vakarienės da
lyviams ir menininkams, išpil- 
džiusiems programą: Saboniui, 
Aleksiūnui, Bradūnaitei, Nakui, 
Underytei, Motekaičiui, Vesel
kai ir šauniam Tauro Rago or
kestrui. Ypatinga padėka biruti- 
ninkėms p. Babickienei ir Ku
likauskienei, paruošusioms sa
lę; p. Norvilienei, Skučienei ir 
Žumbakienei, pagaminusioms 
valgius; p. Strasevičienei, kuri 
su savo ponių grupe patarnavo 
prie užkandžių; grupei studen
čių, priėmusioms svečius; vy
riausiai vakaro šeimininkei p. 
Gradinskienei ir p. Rūgytei; dr. 
Kriaučeliūnui už vakarienės ati
darymą; kun. A. Stasiui už in- 
vokaciją; visiems aukojusiems 
po $1,000 dol., kurių pavardės 
jau buvo skelbtos, ir visiems 
dalyviams bei tiems, kurie at
siuntė aukas, bet vakarienėje 
dalyvauti negalėjo. Padėkosiu 
visiems asmeniškai, kai su- 
ramstysiu savo šiek tiek su- 

Jaunimo Centro statybai paremti suruošta vakarienė lapkričio 20 d. sutraukė gausų būrį chicagie- 
čių lietuvių. Lietuvių Foto Archyvo nuotrauka

kričio 23 d. to meto Lietuvos vy
riausybės krašto apsaugos min. 
Šleževičiaus. Griežtai pasmerkė 
šiuo metu okupuotoje Lietuvoje 
vykdomą buvusių kariųpersekio - 
jimą, jiems rengiamus teismus 
bei šaudymus.

Po Konsulo kalbos meninę mi
nėjimo programą išpildė Vilius 
Bražėnas-Bražvilius iš Water- 
town, Conn. drauge su Bostono 
Vyrų balsų sekstetu. Solistui 
ir sekstetui akompanavo komp. 
J. Gaidelis.

Po programos vyko pasilinks
minimas, grojant Smito kapelai 
ir vaišės,kurias parengė ramo- 
vėnų ponios. Užbaigiant valdy
bos vardu dėkojame visiems sve
čiams už dalyvavimą šventės iš - 
kilmėse, Lietuvos konsului A. 
Simučiui už aplankymą ir turi
ningą kalbą, Laisvės Varpo ve
dėjui p. Viščiniui už prisidėji
mą prie minėjimo programos. 
Mieloms šeimininkėms už pa
ruošimą vaišių stalų. P.P. Jan
sonams už Konsulo priėmimą 
ir pietų vaišes, -- lietuviškas 
ačiū!

J.V. Sūdavas

šlubavusią sveikatą. Dėkoju 
spaudai ir žurnalistams, ra
dijo valandėlėms ir televizi
jai už nuoširdų bendradarbia
vimą.

Baigdamas turiu prisipažin
ti, kad labiausiai mane sujau
dino Jūsų gražūs atsiliepimai, 
bet ypatingai nuoširdus Jono 
Bagdanavičiaus laiškas ir jo 
auka -- viso mėnesio pensija 
115 dol., mažoji aukotoja Dan
guolė Kviklytė, kuri pati pirmo
ji paaukojo statybai savo meti
nes santaupas 10 dol., telegra
ma su čekiu p. Damušių net iš 
Detroito.

JC vakarienėje dalyvavo 360 
asmenų. Virš 200 negalėjo da
lyvauti, bet atsiliepė į mūsų at
sišaukimą savo aukomis. Labai 
atsiprašau tų, kurie norėjo da
lyvauti vakarienėje, bet jau ne
bebuvo vietos.

Ačiū visiems.

Tėvas Jonas Kubilius, S.J. 
ir visi tėvai Jėzuitai.

% I Spaudoje 
'pasidairius X

KAI DU STOS, VISADOS
DAUGIAU PADARYS...

Rojus Mizara, komu
nistinės Laisvės veda
mųjų autorius, buvo pa
kviestas į Vienybės 80 
metų sukakties minėji
mą. Gruodžio 2 d. Lais
vės vedamajame jis ir 
aprašo to laikraščio var
gus ir bėdas. Apie šį 
ir apie tą parašęs, pa
galiau priėjo Rojus prie 
fakto, kad štai, "Vieny
bė” neišėjo per tris sa
vaites, nes' leidėja netu
ri pinigų popieriui ir at
spausdinimui". Girdi, 
"šiame pobūvyje ir bu
vo svečiams aiškinta, ko
dėl laikraštis neišeina". 
Be to,J.Valaičio vadovau
tame pobūvyje, esą, nu
tarta organizuoti komi
tetą, kuris rūpintųsi rei
kiamais fondais.

Toliau R. Mizara ran
da, kad "Vienybė" per 
pastaruosius metus vyk
džiusi "teisingą politinį 
kursą" — stojusi už "Ta" 
rybų Lietuvos" ir JAV 
lietuvių kultūrinių ryšių 
stiprinimą.

"Primintina ir tai, kad 
Vienybė spausdina įdo
mius p-nios Lapienės įs
pūdžius iš Lietuvos, kur 
ji šiemet lankėsi", rašo 
sukakties minėjimo sve
čias.

ŠACHMATAI

* POVILAS TAUT- 
VAIŠAS laimėjo Illowa 
(Illinois ir Iowa) atviras 
pirmenybes, Moline 
mieste, III., surinkęs 
4 l/2:l/2 tš. Dalyvavo ir 
daugiau lietuvių (Jan
kauskas, Šalkauskas, Zu- 
jus ir kt.) visi laimėję 
po 3 1/2 tš.

* DR. A. NASVYTIS 
laimėjo tris mėnesius 
trukusį Clevlando Ste- 
arns turnyrą, surinkęs 
8 1/2:2 1/2 tš. Cleve
lando čempionas James 
Harkins liko trečiu su 
7 tš. Kitame turnyre 
(Erieview) A. Nasvytis 
baigė antruoju su 4:1 tš. 
ir vėl pralenkė Clevelan
do čempioną H-arkinsą 
surinkusį 3 1/2 tš.

* BOSTONO M ET ly
gos varžybose, Lietuvių 
B įveikė Harvardo klu
bą 4:1. Taškus pelnė Ri
mas Karosas, William 
Shakalis, Sauslius Gir
nius ir Stephan Granham 
Pastarieji trys — šešio
likmečiai.

(km)
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