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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

GALVA Į KILPĄ IŠ VISO PASAULIO

KAI KURIEMS AMERIKIEČIAMS LABAI KNIE
TI PATIEMS SAVO GALVAS ĮKIŠTI Į BOLŠE
VIKU KARTUVIŲ KILPAS. — AUKŠČIAUSIO 
TEISMO LEIDIMAS KOMUNISTAMS DIRBTI 
GINKLAVIMOSI ĮMONĖSE. — NUOLANKU

MAS VISUR KITUR.

--------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ----------

JAV aukščiausias teis 
mas 6 balsais prieš 2 
nusprendė, kad komu
nistams negalima draus 
ti dirbti JAV ginklavi
mosi įmonėse, kas iki 
šiol buvo daroma re
miantis vadinamu Mc 
Carran aktu. Teismo 
nuomone, toks draudi
mas prieštarauja pir
majam konstitucijos 
priedui, kuris garantuo
ja kalbos ir rinkimosi 
laisvę.

Komentuodamas tą 
sprendimą Chicago Tri
būne samprotavo, kad 
dabar pagal analogiją ne
galėtų būti draudžiama 
dirbti Amerikos gynimo-

Čekistai tebesiaučia...
Iš oficialiai pasibaigu

sių, bet profesionalų 
agitatorių vis dar tebe- 
tęsiamų rusų revoliuci
jos garbinimų balanso 
Lietuvoj itin ryškiai ky- 

-—^še-kriĮvinos žaizdos nuo 
čekistinio keršto ilčių.

Jubiliejininkai, tiesa, 
paskelbė net ir amnesti
ją — bausmių atleidimą 
ar sutrumpinimą kaiku- 
riems bolševikinių teis
mų nuteistiesiems. Bent 
trumpalaikių bausmių. 
Tad naudos iš tos amnes
tijos daugiausia teko tik 
pernai ar šiemet pabaus 
tiems chuliganams, ku
rių Lietuvoj daugiausia 
pasitaikė kaip tik iš atė
jūnų kolonizatorių "at
žalyno”.

Tuo pačiu metu čekis
tai surengė Lietuvoj 
tris tipiškas politinio 
keršto bylas, kuriose 
(vien šiemet) penki lie
tuviai buvo pasmerkti 
mirti ir sušaudyti, kiti 
septyni išgabenti kelioli
kai metų į baudžiamą
sias lėto merdėjimo sto
vyklas.

Įsigyvenę ir saugiai 
besijaučiantieji valdovai 
paprastai stengiasi pasi' 
rodyti atlaidūs savo bu
vusiems ir pralaimėju
siems politiniams prieši
ninkams ir, ypač sukak
tuvių ar kitokių švenčių 
progomis skelbia am
nestijas nubaustiesiems 
kaip tik už politinius pa
sipriešinimus.

Bolševikinė valdžia, 
kaip pačioj Rusijoj, taip 
ir, ar dar labiau,užgrob
tuose kraštuose pasiro
dė, kad ir 50 metų am
žiaus sulaukusi, vis dar 
nesaugi, vis nerami, įta. 
ringa, nervinga ir tebe- 
kerštinga visiems, kas 
kada nors nebuvo jai pa
kankamai nuolankus.

Visa dvylika šiemet 
Lietuvoj keršto bylose 
nu smerktųjų buvo bau
džiami u2 jų tikrai ar 
tik tariamai padarytus 
veiksmus, — ne dabarti- 

si institucijose ir Viet 
Congo ar šiaurinio Viet
namo šalininkams, nepai
sant fakto, kad vyksta ka
ras.

” Atrodo — aiškina 
laikraštis — kad vyr. 
teisėjas Warren ir jo 
kolegų dauguma nebeat
simena, kad Klaus 
Fuchs, Dr. Alan Nunn 
May, Dr. Bruno Ponte- 
corvo, Rosenbergai, 
Greenglass, Sobell dirbo 
Amerikos ir D, Britani
jos atominėse laboratori
jose laike II Pas. karo. 
Ir kokie rezultatai? O gi 
visos atominių ginklų pa 
slaptys, tuo laiku dar 
Amerikos monopolis, bu 

nius, o neva įvykdytus 
prieš 23-26 metus.

Valdiniai laikraš
čiai tiesiog fantastiš
kai pasakojo po tiekos 
metų atgamintas paska
las ar save samprotavi
mus ir, nė oficialių 
sprendimų nelaukdami, 
be atodairos pripažinė- 
jo visus teisiamuosius 
kaltais. O vėliausiojo 
Šiauliuose lapkričio mė
nesį surengtojo tokio 
vaidinimo — lyg susi
pratę, kad kiekvienoj by
loj tokių pačių ”istorijų" 
kartojimas perdaug jau 
nepatikimai skamba — 
nė nebeaprašinėjo. Iš 
anksto nusprendė, kad 
”teisiami žudikai”, ir 
paskui tik trumpai prane
šė, katras kaip nubaus
tas. (Buvęs Papilės poli
cijos viršininkas Vincas 
Viskantas šioj byloj pa
smerktas sušaudyti, ke
turi buvę policininkai — 
po 12, 13, ar 15 metų ka
lėti).

Tie šiemet Lietuvoj 
surengti bolševizmo su
kakties atžymėjimai liks 
ryškiausi ir nepamiršti- 
niausi. (ELTA) 

Enkavedistas: — Štai mūsų 50 metų veiklos rezultatai!

vo skubiausiai išduotos 
Maskvai, ir kai mes pra
dėjome daryti vandenilio 
bombą, šnipai pristatė 
jos paslaptį Rusijai be
veik tuo pačiu metu, kai 
ji buvo padaryta.

Alger Hiss, Harry Dex 
ter White, ir nesuskaito
ma daugybė kitų sovietų 
šnipų ir agentų infiltra
vo JAV vyriausybę ir 
kiekvieną naudingą pa
slaptį išdavė sovietams. 
Ir dar visai neseniai bri
tai Kim Philby, Guy Bur. 
gers ir Donald Maclean, 

pirmasis aukštas 
žvalgybos pareigūnas, o 
kiti du aukšti užsienio 
reikalų ministerijos val
dininkai, — pranešė vi
sus slaptus britų ir mū
sų nutarimus Maskvai 
ir Pekinui. Dabar žino
ma, kad Raudonoji Kini
ja tik todėl įstojo į Ko
rėjos karą, kad žinojo su
varžymus gintis,įsakytus 
mūsų karo vadovybei”.

Tai, žinia, 100%teisy- 
bė, tačiau kartu reikia 
atsiminti, kad dauguma 
išvardintų asmenų nesi- 
skelbė esą komunistais 
ir tokiu būdu būtų ga
lėję apeiti tą McC ar ra
lio aktą ir kitus apsau
gos įstatymus. Dar dau
giau, tikra, kad komunis
tinės valstybės savo 
agentus bando užmaskuo
ti ir jokiu būdu nesiun
čia juos į atitinkamų vals
tybių komunistų parti
jas. Iš viso, kas su pil
nu protu gali šiandien sto
ti į komunistų partijas 
demokratinėse valstybė
se? (Kas kita komunis
tinėse valstybėse. Ten 
priklausomybė partijai 
padeda karjerai ar ją iš 
viso daro įmanoma.)

Amerikos tragedija 
slypi ne jos mažoje ko
munistų partijoje ir jos 
veikimo laisvėje, bet kaž 
kokiam sunkiai supranta
mam daugelio amerikie
čių nore patiems kišti 
savo galvas į bolševikų 
kartuvių kilpas. Visa ei
lė vadinamų intelektua
lų ir liberalų šiandien be 
jokios kritikos stoja už 
komunistinę pusę Viet
namo kare, ryt jie kels 
triukšmą dėl kokio nors 
kito darbo ar sumany
mo, kuris vienaip ar ki
taip galėtų pakenkti So-

Jūros pakrantė žiemą... Vyt. Maželio nuotrauka

KADA VYKDYS ŽMOGAUS TEISIU 
DEKLARACIJĄ?

"PAVERGTŲJŲ EU
ROPOS TAUTŲ SEIMAS 
DAR KARTĄ KREIPIASI 
Į JUNGTINES TAUTAS, 
kviesdamas:

a) įtraukti į Jungtinių 
Tautų Visuotinio Susi
rinkimo darbotvarkę 
klausimą dėl komunisti
nių režimų pavergtuose 
Rytų - Vidurio Europos 
kraštuose daromų Visuo
tinės Žmogaus Teisių 
Deklaracijos principų 
laužymo ir nustatyti tos 
deklaracijos įgyvendini
mo priemones;

b) paskatinti visuotinį 
apsisprendimo teisės pa
naudojimą, kad demokra- 
tinės institucijos butuku- 
riamos laisvu žmonių va - 

vietų Sąjungai. įdomu, 
kad jie visi ar beveik vi
si .aiškins, kad supran
tą komunistinės siste
mos netobulumus ir Ame-

(Nukelta į 2 psl.) 

liai atsakingų vyriausy
bių išsirinkimu”.

Tokia rezoliucija bu
vo priimta Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo vie
šame Generalinio Komi
teto posėdyje 1967 m. 
gruodžio 8 cL New Yor
ke. Posėdis buvo skirtas 
paminėti devynioliktajai 
metinei sukakčiai nuo Vi
suotinės Žmogaus Tei
sių Deklaracijos paskel
bimo.

Pagrindžiamojoj rezo. 
liucijos daly primena
ma, kad:

1) J.T. Organizacijoj 
dalyvaujančios valsty
bės yra pasižadėjusios 
”gerbti ir saugoti žmo
gaus teises bei visų pa
grindines laisves”,

2) J.T. Organizacijos 
tikslas yra — ”ugdyti 
draugingus santykius 
tarp valstybių, pagrįstus 
tautų lygių teisių ir jų 
apsisprendimo princi
pų gerbimu",

3) komunistiniai reži
mai Albanijoj, Bulgari
joj, Čekoslovakijoj, Es
tijoj, Latvijoj, Lenkijoj, 
Lietuvoj, Rumunijoj bei 
Vengrijoj, nors ir sušvel
ninę prievartos bei prie
spaudos įtampą ir būdus, 
tebelaužo ir tebeslopina 
tose valstybėse pagrin
dines žmogaus teises ir 
laisves,

4) šiuo metu, kai vis 
didesniam buvusių kolo- 
nijinių kraštų skaičiui su
teikiama visiška valsty
binė nepriklausomybė, 
tos teisės vis dar tebė
ra atimtos Rytų-Vidu- 
rio Europos tautoms,

5) tuose prievartauja
muose kraštuose pra
skambėję intelektualų, 
rašytojų ir menininkų 
protesto balsai, reikalau
jantieji laisvės pasisaky
ti, liudija, iki kokio dar

• GRAIKUOS sostinėje Atė
nuose nebėra nė ženklo tos 17 
valandy Įtampos, kurią sudarė 
karalius Konstantinas, mėginęs 
Įvykdyti karini perversmą ir nu
versti karinės juntos diktatū
rą. Po nepasisekusio sukilimo 
karalius su šeima ir artimai
siais padėjėjais išskrido J Ro
mą. Manoma, kad jis sudary
siąs egzilinę vyriausybę, kuriai 
pritarimo jis galėtų rasti tuo
se kraštuose, kuriuose rodoma 
didelė antipatija Graikiją val
dančiam kariškių "kietos ran
kos" režimui.

Tuo tarpu Atėnuose min. 
pirm. pulk. G, Papadopoulos 
vyriausybė sustiprino savo po. 
zicijas dar tvirčiau negu prieš 
sukilimą. Jau sekančią dieną 
visi tankų daliniai, saugoję sos
tinės valdinius pastatus, grjžo 
i savo kareivines. Taip pat ir 
visi pėstininkų patruliai.

Užsienio spaudoje sklinda pra
nešimai, kaip šis karinis reži
mas atėjo savo laiku 1 valdžią 
ir kodėl. O gi buvę susektas 
rimtas komunistų pasiruošimas 
perimti kraštą | savo rankas. 
Tam pasieniuose buvę sukon
centruoti komunistinių partiza
nų daliniai, po II Pas. karo pa
bėgę ( Sov. S-gą ar satelitines 
valstybes.

• KANADOS premjeras Les. 
ter B. Pearson pareiškė atsi
statydinsiąs iš jo vadovauja
mos liberalų partijos pirminin. 
ko pareigų. Pearson jau yra 
71 metų amžiaus. Jo atsistaty
dinimas siejamas su aktyvė
ja nčia konservatorių opozicija, 
kartu liberalams reikalaujant 
jaunesnio ir energingesnio vado
vo.

• JAV ir SOV. S-GA susitarė 
dėl sutarties teksto, pajįal ku- 
rią abiejų kraštų ašironam::, 
aplinkybių priversti nusileisti 
viename iš kurių sutariančiųjų 
kraštų, susilauktų reikiamos 
pagelbos. Tikimasi, jog ir kiti 
kraštai prisidės prie tos sutar
ties ratifikavimo. Aišku, kad 
sutartis liečia tuos astronautus, 
kurie skraido taikiais ir grynai 
moksliniais tikslais.

• PARDUOTAS Baltijos Vals
tybių auksas. Anglijoje deponuo
tasis nepriklausomų Baltijos 
valstybių auksas, buvo parduo
tas su 80,000 svarų uždarbiu.

Nors Anglijos ir Sov. S-gos 
vyriausybių susitarimas dėl 
Baltijos valstybių deponuotoauk- 
so dar nėra parlamento ratifi- 
kuotas, bet Anglijos vyriausy
bė vistiek tuo turtu jau pasinau
dojo ir gautus pinigus iškeitė f 
vertybės popierius.

Auksas buvo parduotas bir
želio 29, anot vyriausybės na
rio G. Dalingjtam, kad ji pa
leidus apyvarton su uždarbiu. 
Toks Anglijos vyriausybės už
darbiavimas kitų valstybių de- 
ponuotu auksu privertė net to
ki New York Times jdėti spe
cialų pranešimą.

• MASKVOJE keliamos vis 
naujos bylos tiems Intelektu
alams bausti, kurie savo kūri
nius "eksportuoja" užsienin ir 
savo kritišku žvilgsniu | esa
mą santvarką nusižengia komu
nistų partijos "linijai".

nepakenčiamo laipsnio 
Rytų - Vidurio Europoje 
yra įsivyravusi minties 
kontrolė.

Šio viešo posėdžie p.— 
skirtį apibūdino P.E.T. 
Seimo pirmininkas G. M. 
Dimitrovas, o pateiktąją 
rezoliuciją išsamiai pa
grindė čekoslovakų dele
gacijos pirmininkas J. 
Lettrich. Rezoliucija ir 
pareiškimų tekstai pa
teikti Jungtinių Tautų bei 
kitoms tarptautinės po
litikos institucijoms ir 
eilei tarptautinių prob
lemų tyrėjų bei sprendė' 
jų. (ELTA)



Nr. 136 — 2 DIRVA 1967 m. gruodžio 18 d.

Galva į kilpą
(Atkelta iš 1 psl.) 

rikos sistemos privalu
mus, bet vistiek jie sten
giasi kraštą priversti lai
kytis tokios politikos, 
kuri veda prie savižudy
bės.

Pavyzdžiui, visai ne
seniai, ne kas kitas, kaip 
pats buvęs Gynimo Sek
retoriaus pavaduotojas 
(Deputy Secretary ofDe- 
fense) Roswell L. Gil- 
patric rašydamas New 
York Times magazine 
ragino JAV griebtis vie. 
našališko atominio nu
siginklavimo, nes jos — 
JAV — esančios šioje 
srityje... stipresnės. 
Girdi, kaip mes galime 
priekaištauti rusams, 
kad jie padeda šiauri
niam Vietnamu!, jei mes 
patys Pietų Vietname 
laikome pusę milijono ka
rių, šimtą karo laivų 
ir tūkstančius lėktuvų! 
Bet kad tarp JAV ir So
vietų Sąjungos tikslų yra 
milžiniškas skirtumas, 
to buvęs Sekretoriaus pa
vaduotojas visai nežino!

Tai komentuodamas 
The Wall Street Journal 
kalba apie "The ideolo- 
gy Gap". Girdi, pasiskai
čius Gilpatricą atrodo, 
kad mes ir sovietai esa
me dvi vienodos pupos 
tame pačiame katile. 
Skirtumai esą tik atsi
tiktini, išplaukiu iš ge- 
o grafijos ir pajėgumo. 
Kad suprastumėm, ko 
jie nori, reikią tik pagal
voti, ką mes patys dary
tumėm atsidūrę tokio
se pat sąlygose!

The Wall Street Jour
nal kol kas dar nenori 
tikėti, kad sovietų ko- 
■;«T.3tai užmiršo savo 
ideologiją ir siekius. Ki
ti tačiau tam jau tiki. 
Visai teisingai James 
Burnham rašė National 
Review, kad komunistų 
vadai atvirumo valando
je suvedę savo revoliu
cijos 50 metų balansą 
turėtų konstatuoti, kad 
jie, nepaisant milijonų 
žmonių gyvybių aukų ir

Sukaktuvininkai Balučiai su dukra Regina.
V.A. Račkausko nuotrauka

Vedybinė sukaktis
Stasė ir Julius Balučiai 

atšventė sidabrinę 25 metų 
vedybų sukaktį. Abu popu
liarūs ne tik Cicero, bet 
taip pat ir Chicagos bei to
limesnių vietovių lietuvių 
tarpe. Retai kada praleidžia 
ALT S-gos ar Korp! Neo- 
Lithuania ruošiamus minė
jimus ar pobūvius. Links
mi ir draugiški Balučiai 
įneša gyvumo į kiekvieną 
draugiją, kurioje dalyvau
ja.

Stasė Krištopaitytė-Balu- 
tienė dar Lietuvoje baigė 
Pedagoginį Institutą Vil
niuje. Mokytojauti neteko. 
1942 metais ištekėjo už 
Krekenavos mokyklos vedė
jo Juliaus Balučio-Baluta- 
vičiaus. Po poros metų

balsaus materialinio ir 
moralinio skurdo, pasie
kė per tuos 50 metų la
bai nedaug. Jiem dar la
bai toli iki Amerikos.

"Taip — rašė Burn- 
ham — jei jie nebūtų ga
lėję paskaitytu ką apie 
bolševikų revoliuciją ra
šė Life, Newsweek, 
Look ir Saturday Even- 
ing Post ir pažiūrėti, kas 
ta proga buvo rodoma 
per amerikiečių televi
ziją, (komunistų parti
jos) prezidiumas būtų 
greičiausiai priėjęs iš
vados, kad revoliucija bu
vo nepasisekimas”.

abiem reikėjo palikti tėvy
nę. Tačiau mokslas nenuėjo 
niekais. Stasė dabar moky
tojauja Cicero lituanistinė
je mokykloje. Julius Balu
tis Nepriklausomoje Lietu
voje lankė teisių fakultetą, 
dirbo kalėjimų departamen
te. Šiauliuose baigė vaidy
bos studiją. Vokiečių- oku
pacijos metu mokytojavo 
Krekenavoje.

Tremtyje užaugino pa
vyzdingą lituanistinių mo
kyklų mokinę Reginą. Kas 
gėrėjosi tremties scenoje 
"Nemunas žydi", prisime-

BAUDŽIA UŽ KOLCHOZO
PAGERINIMĄ• ••

Šią vasarą vienam 
kolchozo pirmininkui Ru
sijoj buvo sudaryta bau
džiamoji byla už... kol
chozo ūkinės padėties pa
gerinimą. Tas pirminin
kas ”su verslininko gys- 
lele” įsteigė kolchozo ga
minių perdirbimo įmo
nėlę, kuriai gerai sekė
si, ir kolchozo finansi
nė būklė labai pakilo. 
Partijos veikėjai atra
do, kad tai padaryta ne 
pagal planą, be leidimų 
bei patvirtinimų, o svar
biausia — "nesocialis- 
tiškais" principais vado
vaujantis. Bet kilo triukš
mas dėl tokios bylos: 
kaip galima žmogų baus
ti už gerą darbą!

Kaip ten ta byla būtų 
bepasibaigusi, — jos at
garsis jau ir Lietuvoj 
praktiškai atsiliepė. Vil
niškė administracija 
matyt, gavusi iš Mask
vos atitinkamą instrukci 
ją, leidžia kolchozams 
ir skatina steigti pagal
bines įmones ir verslus.

"Pagrindinis dėmesys 
turi būti kreipiamas” — 
sako valdžios paragini
mas, — "į žemės ūkio 
produktų, laukinių vai
sių, uogų, grybų pramo
ninį perdirbimą, į vieti
nių statybinių medžiagų, 
visų pirma sieninių, ir 
liaudies vartojimo pre
kių gamybą, taip pat į ga
mybinių ryšių su pramo
nės įmonėmis plėtimą. 
Pagalbinių įmonių ir 
verslų planus nustato pa

na piršlį Balutį. Reikia ti
kėtis, kad Julius dar grįš į 
lietuvišką sceną, kuriai jis 
turi daug širdies ir yra dar 
pačame kūrybingume.

Ciceroje Balučiai buvo įsi
traukę į prekybą. Ilgos dar
bo valandos nepaliko laiko 
lietuviškai veiklai. Prekybą 
pardavę, dabar abu moky
tojauja Cicero lituanistinė
se mokyklose. Todėl ir šv. 
Antano bažnyčioje, atnau
jinant vedybinius įžadus, 
kuriuos palaimino Cicero 
Lituanistinių mokyklų di
rektorius kun. dr. Antanas 
Juška, giedojo mokiniai.

Gausus būrys Balučių 
giminių, draugų ir artimų
jų susirinko jų pagerbti 
Tintoriaus salėje.

Susirinkę nepagailėjo su-, 
k a k t uvininkams vertingų 
dovanų, atsidėkodami Balu- 
čiams už jų pasiaukojimą 
lietuviškumui Ciceroj. Pats 
Balutis pažymėjo, kad 
Aukščiausiasis buvo jiems 
malonus ir dabar visko tu
rį geram, ramiam gyveni
mui, tik viena nelaimė, kad 
negali šios sukakties švęsti 
savoje tėvynėje.

Linkėtina, kad Balučiai 
auksinę vedybų sukaktį 
švęstų Laisvoje Lietuvoje 
ir toliąu nepamirštų auko
tis lietuvybei. Rčk.

IŠ KITOS PUSĖS...
Skaitant pranešimus apie neseniai įvykusį kul

tūros kongresą kyla nuodėmingas klausimas, ko
dėl iš viso tas pasižmortėjimas buvo taip iškilmin
gai pavadintas? Ar nebūtų verčiau susilaikyti nuo 
dažno kultūros žodžio linksniavimo, kur jis visai 
nereikalingas? Iš tos pusės žiūrint, kongresas ga
lėjo padaryti vieną naudingą darbą, būtent, pada
ryti galą vieno žodžio išsiplėtimui, kuris iš pra
džios man atrodė kiek juokingai, o dabar jau vi
sai įgrįso.

Tas žodis tai 'kultūrininkas*. Sprendžiant iš 
laikraščių, 'kultūrininko* titulas duodamas tiemą 
kurie šiuo metu neturi kokio nors įspfldingesnio, 
pavyzdžiui, daktaro (gydytojo), inžinieriaus ar net 
tokio palyginti nepelningo, kaip žurnalisto ar net ak
toriaus. Atrodo, kad buvęs mokytojas ar valdinin
kas, kuris apsilanko keliuose parengimuose ir prieš 
užmigdamas pavarto kokio nors dienraščio 'kultū
ros priedą*, gali būti visai drąsiai vadintas ir 'kul
tūrininku*.

Tai mums visai suprantama, problema ta
čiau iškyla kai nori tokį žmogų su visu jo titulu 
pristatyti svetimtaučiui. Pagal Skardžiaus ir co. 
lietuvių kalbos vadovą, 'kultūrininkas* yra, kultū
ros nešėjas. Tiesa, vokiečiai turi analoginį *Kul- 
tur Traeger* terminą, tačiau šiandien jo Vokieti
joje nesigirdi. Jis buvo taikomas tiems, kurie vo
kiečių kultūrą, tiksliau vokiečių civilizacijos pa
pročius, nešė į atsilikusius kraštus. Pagal tą analo
giją, kultūrininku reiktų vadinti tą valsčiaus viršai
tį, kuris Nepriklausomybės pradžioje iškabino savo 
raštinėje skelbimą: "Ant grindų spiaudyti drau
džiama". Nūdieniais laikais, kada beraščių neliko, 
nė viena kultūringa tauta nesigiria turinti savo 'kul
tūros nešėjų', savo tarpe ji džiaugiasi savo kultū
ros kūrėjais, kurių daug mažiau.

Dar kebliau būtų, jei reiktų 'kultūrininką* iš
versti angliškai. Pagal dabar praktikuojamą tos 
kalbos būdą, tai turbūt būtų 'instant culture spray- 
er*. Nemanau, kad mūsų kultūrininkai norėtų tokio 
titulo. (vm)

tys kolūkiai, tarybiniai 
ūkiai bei kitos žemės 
ūkio įmonės irtarpkolū- 
kinės organizacijos”.

Taigi visos "ministeri
jos", kurių žinioj toki rei
kalai ligšiol buvo sukon
centruoti monopoli škai, 
atrodo, prisipažįsta ne
pajėgiančios tų dalykų pa
tenkinamai įvykdyti ir da
bar skelbia šūkį "gelbė
kitės, kaip kas išma
not"...

Savo gaminius tos pa
galbinės įmonės galė
siančios parduoti arba so 
noms prekybos įmonėms 
arba turguose. įdomiau
sia tai, kad ir esamose 
parduotuvėse tos prekės 
galėsiančios būti par
duodamos aukštesnėmis 
kainomis, negu valdžios 
nustatytosios kainos. 
Kainos turės būti apskai 
čiuojamos, kad apsimo
kėtų. Ir jeigu kainos iš
eis skirtingos nuo valdi
nių kainų, tai parduotuvė
se tos prekės turėsian
čios būti pardavinėja
mos atskiruose skyriuo
se, nurodžius, kad tai 
prekės iš kolchozinių 
įmonių. Tik maisto pro
duktų kainos negalės bū
ti aukštesnės už valdžios 
nustatytąsias.

Kad tai nesavarankus 
vilniškės administraci
jos sumanymas, matyti 
ir iš to, kad toms pa
galbinėms įmonėms 
steigti siūlomo kre
ditai šešeriems me
tams "Valstybinio banko

respublikinės konto- vos "Gosbanko" respu- 
ros". Mat, vadinamoji blikinė kontora, kuri be 
"suvereninė" LTSR savo centrinės valdžios lei— 
valstybinio banko netu- dimo negali siūlyti kre- 
ri: čia veikia tik Mask- ditų. (ELTA)

GREETINGS and BEST WiSiIES 
To Our Friends and Patrone

HECKER TAVERN
WE SERVE THE FINEST CHOICE 

WINE — LIQUOR — BEET
MARY HRIBAR and MARY SUSTARSIC

1194 East 71st St. EN 1-9779

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

PIONEER LINEN SUPPLY CO.
MAURICE MASCHKE, JR. — President

3611 Payne Avenue HE 1-0035

GREETINGS AND BEST WISHES

SCHAEFER BODY INC.
SINCE 1880

CLEVELAND’S COMPLETE BODY SHOP 

5009 Superior (Near Innerbelt) EN 1-0025

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 
nes mes apmokame vtau pašto persiuntimo išlaidas.

• Metinis dividendas Ą*/ą7o išmokamas du kart per metus ui 

vbttts taupymo nuskaitus.

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

ANTHONY ČARLIN C0.
230 HANNA BLDG. PR 1-3302

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL 60608 

OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Frid«y 9 to 4; 
Thuraday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wedneaday elosed 

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS. President

GreetinitM and WinheM To Our Friends and l’alrons 

LONGFELLOW SUPER MARKET 
WIIERE YOU GET THE FINEST FOODS 

AT THE 1.0 W ĖST PRICES 
15800 Waterloo Road Call IV 6-4290
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Dar dėl vizitų 
Washingtone

Pirmasis sniegas... Vyt. Maželio nuotrauka
Spauda, atstovaudama visuomenės ar jos dalies 

nuomonę, patiekia komentarus, kurie yra lydimuoju 
ženklu tos ar kito srities veikėjo ar veikėjų grupės 
sprendimams ar veiksniams nuspręsti. Dirvos gruo 
džio 11 vedamasis "Politinės Kilpos" buvo iššauk
tas tų komentarų, kurie ALT delegaciją, vadovau
jamą inž. A. Rudžio, lydėjo į Washingtoną pasima
tymui su viceprezidentu H.H. Humphrey ir kitais 
JAV politikoje vadovaujančiais vyrais. Tie komen
tarai, žiūrint iš šono, susiglaudė į straipsnio ei
les ne todėl, kad jas rašęs vienui vienas taip gal
vojo, bet todėl, kad kiekvieną delegaciją mes lydi
me ir jai laimės linkime pagal tai, kiek jos sąsta
to tikslingumu ir tikslų reikšmingumu esame iš 
anksto painformuoti.

Delegacijos į Washingtoną vyksta kasdien. Vie
nos jų vyksta ko nors išsiderėti ir išreikalauti, ki
tos vyksta prašyti ir pasidžiaugti bent tuo, kad jos 
iš viso yra priimamos.

ALT delegacijos tikslas, kaip matyti iš vėles
nių pranešimų, buvo: dar kartą pareikšti lietuvių 
kilmės JAV piliečių ištikimybę išlaikytiems šio 
krašto principams tautų laisvės ir apsisprendimo 
reikalu, pareikšti pasitikėjimą prez. Johnsono po
litikai Vietnamo karo problemoje, prašyti JAV vy
riausybės, Kongreso ir Senato atstovų, kad 50 metų 
Lietuvos nepriklausomybės sukakties proga mūsų 
krašto okupacijos faktas būtų dar labiau iškeltas ir 
išryškintas. Šalia viso to, dar buvo memorandume 
prašyta, kad 1968 metais būtų išleistas specialus 
pašto ženklas nepriklausomybės sukakčiai atžymė
ti.

Jau po visų priėmimo ceremonijų sužinome, 
jog delegacija buvo priimta labai šiltai, dalyvau
jant spaudos ir televizijos atstovams. Pirmoji at
siliepė didžiosios Chicagos amerikoniškoji spauda. 
Gaila, neturime atgarsių iš kitur, ir iš televizijos, 
bet delegacijos atstovų nuomonė buvo vistiek ta, 
kad priėmimas buvęs nepaprastai šiltas, gerai or
ganizuotas, su visomis iš anksto paruoštomis deta
lėmis, o svarbiausia, kad įteiktasis memorandu
mas nebuvo padėtas į šoną, o perskaitytas, su jo 
pagrindinėmis mintimis susipažinta, o rezu-.U.e — 
pažadėta visa tai perduoti prezidentui su viltimi, 
kad į iškeltuosius reikalus bus atsižvelgta.

Klausant ir skaitant delegacijos narių komen
tarus po vizito, tenka sutikti su faktu, kad vizitas 
dalį savo tikslo atsiekė. Būtent, demonstracijų 
prieš karą Vietname ir prieš prezidentą bei jo vy
riausybę akivaizdoje, lietuvių kilmės JAV piliečių 
delegacijos pasirodymas ir jos ištikimybės pareiš
kimai kitokioje formoje ir negalėjo įvykti. Juk sun
kiau su tokiomis delegacijomis, kurios atvyksta 
derėtis ir sau ko nors išreikalauti. Mūsų aplinky
bėse, kada kraštas okupuotas ir su okupantu labai 
skaitomasi, reikalaujant ir purkštaujant nei pro 
kiemo vartus nepraeisi. O čia mūsų krišto ir mūsų 
žmonių padėtis, jų norai ir siekiai buvo išdėstyti 
palankioje atmosferoje, kartu panaudojant spaudos 
ir televizijos atstovus faktui tinkamai atžymėti.

Visa tai, kas vyko Baltuosiuose Rūmuose, vi
sos to įvykio pastangos nešiojasi savyje gerų no
rų ir gražių tikslų. Retai kada atsiranda mūsų iš
eivijos tarpe žmonių, kurie nevertintų ryšių su val
džios pareigūnais reikšmės. Gi jeigu kartais pasi
taikė koks tuos ryšius aptamsinęs šešėlis, tai vien 
dėl to, kad mūsų organizacinėje struktūroje sto
kojame ne vien nuoširdesnės informacijos, savi
tarpio išsiaiškinimo ir skaidresnės, vieni kitais pil—

JAV LB TARYBOS POSĖDŽIAI 
CLEVELANDE

Jei vienam kitam kilo 
klausimas, kam gi LB 
Taryba taip greit šaukia 
antrąją savo sesiją, at
sakymą patiekia Tary
bos prezidiumas savo 
kvietimuose ir iš anks
to patiektoje dienotvar
kėje, būtent, "Tarybos 
I-ji sesija (New Yorke) 
dėl laiko stokos nebesu
spėjo išklausyti prane
šimų ir pasisakyti svar 
biais ateities veiklos 
klausimais".

Šioje, II-je sesijoje tat 
ir teko išklausyti visą 
eilę pranešimų, tik sun
ku pasakyti, ar ir čia 
pakako laiko ateities rei 
kalams, nes kai kurių 
pranešimų skaitymas iš
tisai, kai jie jau raštu 
buvo Tarybos nariams 
iš anksto išdalinti, to 
laiko atėmė tiek, kad 
diskusijoms ir naujoms 
sugestijoms to laiko taip 
ir nebeliko. Be to, kaip 
jau anksčiau buvome mi
nėję, kai kurie Tarybos 
nariai neišvengia daug 
kalbėję apie smulkme
nas, pranešimų esmės 
nepagavę.

Kiek naujoviškumo įne 
šė prezidiumo sekreto
riaus A. Barzduko "susi
rinkimų tvarkos taisyk
lių" projektas, kuriuo va> 
dovaujantis buvo išveng
ta didesnių nukrypimų "į 
lankas" diskusijų metu, 
tačiau iš šono žiūrint 
santūriai ir kantriai su
sirinkimui vadovavęs

pirm. J. Kapočius gal 
per dažnai pirmininka
vimą užleido agresyves
niam sekretoriui (neva 
tvarkos taisyklių inter
pretavimo sąskaiton). 
Prezidiume kukliai lai
kėsi kun. Dabušis, ra
miai stebėjęs pirminin
ko ir sekretoriaus "rota 
cijas".

Nors Tarybos sesijai 
"susirinkimų tvarkos tai
syklių" įvedimo bandy
mas ir nebuvo esminiu 
dalyku, tačiau su tomis 
taisyklėmis tikrai jau 
laikas susipažinti ir jo
mis vadovautis visų mū 
sų organizacijų veikė
jams.

♦♦♦

Po kiek ilgiau užtru
kusių Sesijos procedū
ros klausimų ir prez. 
pirm. J. Kapočiaus pra
nešimo, atėjo eilė LB 
Centro valdybos institu
cijų vadovų "raportams" 
Pirmiausia kalbėjęs C, 
V. pirm. Br. Nainys su
stojo ties neseniai darbą 
pradėjusios valdybos pir- 
miniais žingsniais, cent 
rinių institucijų vadovy
bių sudarymo ir t.t. Ta 
proga jis pranešė, jog 
Kultūros Kongresas duo 
siąs apytikriai 4.000 dol. 
nuostolį, kurį teks pa
dengti valdybai. Ateičiai 
pirmininkas patiekė 
bendrą planą, kuris ne
apima atskirų institucijų 
atliksimus darbus. Ta
me plane išryškėjo to

nai pasitikinčios nuotaikos. Tad ir šiuo atveju negi 
spauda kalta, kad ir toks pašto ženklo reikalas vis- 
tik atrodo kiek supainiotas, ir supainiotas dėl to, 
kad gyvenimas įrodė, jog diplomatijos, santūrumo, 
tikslingesnio išsiaiškinimo reikia dar prieš žen
giant per Baltųjų Rūmų slenkstį.

Visi norėtume, kad viceprezidento sugebėji
mas savo pusėn palenkti visą mūsų delegaciją, 
viltingai ją nuteikti, liktų ne vien diplomatine ir po
litine plonybe, bet kad jo palankumas iškeltiems 
klausimams pasirodytų visų pajausto pasitikėjimo 
vertu veiksmu.

kios C.V. darbų gairės: 
Organizuoti Vasario 

16-tos minėjimus ameri
kiečių radijo stotyse ir 
tuo tikslu kreipsis į LB 
apylinkes ir į atatinka
mas organizacijas, kad 
savo ribose bent vienoje 
stotyje toks minėjimas 
bent jubiliejiniais me
tais būtų suorganizuo
tas. Radijas pasirenka
mas todėl, kad šio tikslo 
įgyvendinimui jis yra 
lengviausiai prieinama 
priemonė. Spauda ir te
levizija mums yra kur 
kas sunkiau pasiekia
mos.

Kartu su veiksniais 
pravesti jungtinį lėšų tel
kimo vajų jubiliejinių me
tų programoms vykdyti. 
To pasėkoje 1968 metais 
susilaikyti nuo rugsėjo 
mėnesio lėšų telkimo 
vajaus vykdymo.

Suaktyvinti paramą 
Lietuvių Fondui, kad Ju
biliejiniais Metais būtų 
peržengta bent pusės mi
lijono suma.

Remti visų politinių 
veiksnių dirbamą Lietu
vos laisvinimo darbą, 
remti ir teikti globą kul
tūrinėms, šalpos ir ki
toms organizacijoms ir 
privačiai iniciatyvai, 
jeigu jų atliekami dar
bai derinasi su Lietuvos 
laisvės ir lietuvybės iš
laikymo darbais.

Informuoti spaudoje vi
suomenę apie LB dar
bus, žurnaluose nagrinė
ti LB idėjinius klausi
mus, populiarinti LB idė
ją jaunimo ir senosios 
išeivijos tarpe.

Eiti prie lietuvybės iš
laikymo plano paruoši
mo.

Sušaukti Amerikos 
Universitetuose dirban
čių lietuvių mokslininkų 
suvažiavimą išdiskutuo
ti būdus ir priemones, 
kaip lietuviai mokslinin
kai galėtų aktyviau pri
sidėti prie lietuviškųjų

nešimas jau tilpo Dir
voje ištisai. Po to sekė 
Kultūros Fondo pirm. 
Anat. Kairio praneši
mas, kuris dalinai apė
mė jo Kultūros Kongre
se skaityto pranešimo 
gaires (taip gi tilpo anks 
čiau Dirvoje). Mat, Kul
tūros Fondas dabar yra 
užsimojęs "savo veik
los ribas praplėsti, api
mant ne vien vadovėlių ir 
pratimų leidimą, bet ir 
kitas kultūrines veiklos 
sritis, kaip menas, te
atras, mokslas, planavi
mas etc."

Kultūros Fondo pirmi
ninkas savo planuose tu
ri gerų ir sveikintinų idė
jų, tik abejonių kelia tų 
idėjų įgyvendinimo gali
mybės Kultūros Fondo 
rėmuose. Plati kultūri
nės veiklos sritis reika
linga ne tiek sukišimo 
po viena kepure, kiek 
koordinacijos ir talkos, 
nuoseklesnio išdiskutavi- 
mo ir realių galimybių 
išnagrinėjimo. Sąlygoms 
leidus, prie tų klausimų 
dar teks ne kartą susto
ti ir Dirvoje.

Organizacinių reikalų 
vedėjas P. Petrušaitis 
patiekė LB organizacinį 
vaizdą (viso JAV yra 68 
apylinkės ir 7 apygar
dos). Daugelis apylinkių 
veikia gyvai, bet iš dau
gelio C.V. nesulaukia jo
kio atsakymo į raštus ar 
anketas. Iš solidarumo 
mokesčio atsiskaitę tik 
40 apylinkių. Iš praneši
mo paaiškėjo būdingas 
reiškinys, kad apylin
kės 1966 m. (pagal M. 
Šimkaus, buvo iždinin
ko, duomenis) solidaru
mo įnašų įmokėjo 4.527 
dol. j kai tuo tarpu Lie
tuvių Fondui įnešė 18.536 
dol. P. Petrušaičio pra
nešime tai skamba 
džiugi naujiena. Kalbant 
gi apie tiesioginius LB 
uždavinius ir įsipareigo
jimus (mokyklų, jauni
mo organizacijų rėmi
mas ir kt.), matyti, kad 
apylinkių pinigai išplau
kia įstatuose nenumaty
tais kanalais. P. Petru
šaitis taip pat 9 punk. 
tų programoje nurodė 
"siektinus tikslus", ku
rių daugelis savime iš • 
plaukia iš LB uždavinių.

(Bus daugiau)

SCHOOL GUIDE

SACRED HEART 
SCHOOL 

RESIDENT SCHOOL FOR 
BOYS

Grades 4 through 8 
Brothers of 

The Sacred Heart 
Andover, Massachusetts

AIR CONDIT1ONED—LARGE
CAMPUS

(130-159)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

problemų iškėlimo ame
rikiečių intelektualų tar
pe.

Sudaryti universite
tus baigusių alumnų kar
toteką ir įjungti alum- 
nus į aktyvių LB narių 
eiles.

Sustiprinti • Lietuviu 
Bendruomenės finansinį 
pajėgumą tiek, kad lė
šų trūkumas nebūtų 
kliūtimi atlikti bent pa 
čius būtiniausius LB už
davinius.

Įvykdyti buvusios C V 
suplanuotus darbus.

švietimo Tarybos 
pirm. J. Kavaliūno pra

HELP WANTED MALĖ

PLASTIC 
EXTRUSION

TmnmH* and pr«fil. •»-
trnsi.n caapany with .atan.i.* 
banali! prefrsm and Mfh W £k 
■eolą kai op.nlnfs Mcand and 
IMrd įkilta ler kalk trainad and 
nntrainad workm wllk (..d na- 
ckanlcal aptltndai.
St.ady amploymant—n.v.r a lay- 
oft nor a .hort work wa.k.
• Ov.rtim. normally arailabla
• Will halp with ralocation 

axpanies
• Call coir«ct Arta Cod* 

617/485-3800

STAN RAMINSIU

KORO 
GORPORATION 

M0 MAIN STRIKT 
Hudm, MaMchMH*

(133-136)
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LIETUVIU IŠEIVIU SPAUDOS METRAŠTIS
Vietoje "Knygų Len

tynos" šiais metais pasi
rodęs Lietuvių Biblio
grafijos Tarnybos (Z. 
Ašoklio, J. Maldeikienės 
ir J. Valaičio) paruoš
tas bibliografijos leidi
nys "Lietuvių Išeivių 
Spaudos Metraštis" vi
suomenės nevienodai 
buvo sutiktas.

Kultūros fondo pirmi
ninkas Zigmas Dailidka 
spalio 10 d. rašte LBT 
rašė: "Metraštis yra dau- 
gumos palankiai verti
namas, kaip gerai pa
ruoštas, išleistas ir nau
dingas leidinys".

Veronika Petrulienė, 
"Knygų Lentynos" redak
toriaus - bibliografo A. 
Ružancovo dukra, arti
miausia jo bibliografijos 
darbe talkininkė, spalio 
29 d. rašte rašė: "Nors 
vėlokai, bet leiskie pa
sveikinti jus su nauju lie
tuviškos bibliografijos 
metraščiu. Leidinys at
rodo labai gerai ir aš ti
kiu mano a.a. Tėvas tik
rai pagirtų jūsų darbą".

Dr. J. Balys spalio 
14 d. Drauge, straipsny
je "Vėl turime bibliogra
fijai skirtą leidinį", apie 
Metraštį, be kitko taip 
sako: "Knygos ir laikraš
čių straipsniai suskirsty
ti į dešimtį skyrių, pri
silaikant Dewey dešim
tainės sistemos. Princi
pas geras, tačiau pritai
kymas ne visuomet vy

ST. ANTHONY
Joteph F. Grlbauiltai 
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kęs. Pav., trys lietuvių 
kalbos gramatikos (nr. 
74, 76 ir 90) priskirtos 
trečiajam "Visuomenės 
mokslų" skyriui, kitos 
trys gramatikos (nr. 102, 
103 ir 105) priskirtos jau 
ketvirtam "Kalbotyros" 
skyriui". Dr. J. Balys 
sako: "Visas gramatikas 
ir lietuvių kalbos prati
mus reikėjo sudėti į "Kal
botyros" skyrių".

E. Šulaitis rugsėjo 
28 d. Tėviškės Žibu
riuose Metraščio redak
ciją pabarė: "Tačiau 
straipsnių parinkime, 
kaip atrodo, yra ignoruo
jami kai kurie laikraš
čiai ir kai kurie laikraš
tininkai. Kadangi Metraš
tis turi būti mokslo lei
diniu, bet koks skirsty
mas į "priimtinus" ir 
"nepriimtinus" laikraš
čius bei autorius netu
rėtų rasti vietos".

Dr. J. Balys teisingai 
pastebėjo, kad Metraš
tis paruoštas prisilai
kant Dewey dešimtainės 
sistemos. Dr. J. Baliui 
taip pat gerai žinoma, 
kad šioje sistemoje "Vi
suomeninių mokslų" sky 
rius apima ir "Švietimo" 
skyrių (nr. 370-389), ku 
riame Metraščio redak
cija, po tituline antraš
te "Mokyklų vadovėliai" 
sukoncentravo 1966 m. 
pasirodžiusių vadovėlių 
registraciją. Panašia 
tvarka mokyklų vadovė

lių registraciją vedė il
gametis mūsų bibliogra
fas A. Ružancovas. Dr. 
J. Balys, atrodo, norėtų 
vadovėlius išskirstyti po 
kitus Metraščio skyrius. 
Redakcija mano, kad 
"Mokyklų vadovėlių" sky
rius yra pats reikalin
giausias, todėl jis palai
kytinas, onenaikintinas. 
Mokyklų vadovėlis yra la
biausiai perkama knyga. 
Gyvename plačiai išsi
mėtę tarp svetimųjų. Ne 
mažai yra lietuviškų šei
mų, kurioms lietuviškos 
mokyklos yra nepasiekia
mos. O ir tokiose vieto
se sąmoningesnieji tė
vai stengiasi nors na
muose pramokyti jaunuo
sius lietuviško rašto. Ne 
vienas mokytojas bus su
sidūręs su tokiais tė
vais, klausinėjančiais ir 
prašančiais nurodyti, ko
kie vadovėliai yra pasi
rodę, kaip jie vadinasi ir 
kur jų gauti? Tokiais at
vejais Metraštis su "Mo
kyklų vadovėlių" skyrium 
padeda susiorientuoti ir 
tėvams ir pradedan
tiems mokyklose dirbti 
mokytojams.

Ne visos gramatikos 
yra vadovėliai. J. Amb- 
raškos ir J. Žiugždos bei 
dr. A. Šešplaukio lietu
vių kalbos gramatikos 
yra parašytos mokyk
loms ir, kaip vadovė
liai, yra įrašyti į "Mo
kyklų vadovėlių" skyrių, 
(nr. 74 ir 90). Gi vokie
čių kalba parašytos gra
matikos: Alfred Senn 
"Handbuch der Litauis- 
chen Sprache", savo tu
riniu ir apimtimi tinka
mas labiau studijoms, 
todėl įrašytos į "Kal
botyros" skyrių (nr. 103 
ir 105).

L. Dambriūno, A. Kli 
mo ir W. Schmalstieg 
"Introduction to Modern 
Lithuanian" yra įtraukta 
į abu skyrius (nr. 76 ir 
102). Ši gramatika labiau 
tinka "Kalbotyros" sky
riui, bet šiame krašte ji 
yra vartojama, kaip vado
vėlis lietuvių kalbai pra
mokti, todėl ji tinka ir 
vadovėlių skyriui.

Gaila, kad Edvardas

Los Angeles Lietuvių Dramos Sambūris gruodžio 9 d- suvaidino J. Gliaudos dramą Čiurlionis . 
Nuotraukoj vaidintojai: Stovi iš kairės: J. Pupius (vaidinęs M. Čiurlionį), I. Mažeikaitė, J. Janušaus
kas, V. šulaitis, D. Tuminaitė, V. Gilys, E. Dovydaitienė, V. Vidugiris, V. Dovydaitis ir M. Prišman- 
tas L. Kanto nuotrauka

AMERIKIEČIAI APIE LAPINSKO 
OPERA "MARA"

Chicagiečiai paskuti
niu laiku rodo nepapras
tai didelį susidomėjimą 
modernia muzika. Šiuo
laikinės kamerinės mu
zikos ansamblis regulia
riai pripildo Mendel sa
lę. B. Britten "Curfew 
River" Rockefellerio 
vardo koplyčią. O pra
ėjusį savaitgalį 2600 
žmonių klausėsi jauno 
lietuvio kompozitoriaus 
Dariaus Lapinsko, da
bar gyvenančio Chioa-

Šulaitis nenurodė, kurių 
laikraščių bei autorių jis 
Metraštyje pasigenda. 
Metraščio redakcija ne
ignoravo nė vieno lietu
viško laikraščio bei laik
raštininko ir neskirstė 
jų į "priimtinus" ir "ne
priimtinus". Tas galėjo 
atsitikti per neapsižiūrė 
jimą. Kritikiuojančių pa
reiga yra konkrečiai nu
rodyti, kurie laikraščiai 
neįtraukti. Žinant, jie ga
li būti įtraukti į sekantį 
Metraščio tomą.

Zen. Ašoklis 

goję, "Maro" operos 
premjerą.

Opera buvo pastatyta 
Lietuvių Kultūros Kon
greso proga. Ne tas 
svarbu, kad publika bu
vo daugumoje lietuviš
ka, bet kad šie geri žmo
nės nepastatė tik "kitą" 
lietuvių kalba "Travia
tą", bet kad atpažino ir 
publikai pristatė naują ir 
didelį talentą iš savų
jų tarpo. Tuo būdu jie 
padarė didelį kultūrinį 
įnašą.

Muzika ir sceniniais 
efektais "Maras" vaiz
duoja šių laikų kančias. 
Veiksmas pagrįstas lie
tuviška legenda, kurioje 
mirtis, raganiška mezzo 
(puikiai padainuota ir su
vaidinta Aldonos Stem- 
pužienės iš Clevelando), 
negali galutinai nugalėti 
žmonijos. Tai atsitinka, 
dėl to. kad Mergaitė, gy. 
vybės šaltinis ir simbo
lis, vienintelė išlikusi 
gyva, susitinka iš karo 
grįžusį namo jaunuolį.

Mirtis vėl ir vėl pa
sirodo kaip baisybių ne
šėja — Sibiro deporta
cijomis, Hirošima, Viet

namu, ir neaiškiu tech
nologinio amžiaus ryto
jumi.

Dvidešimt besisukan
čių kūbų sudarė pagrin
dą filminiams bei mo- 
zikiniams efektams. 
Paskutinėje scenoje jie 
atrodo kaip didelė skai
čiavimo mašina, bejaus
miai registruojanti mi
rusiųjų skaičių.

Lapinskas sudaro at
mosferą ir perduoda min
tį naudodamasis Kazio 
Bradūno libretu. Pasako
tojas — neaiški figūra, 
primenanti kartu seną 
ikoną ir modernišką ro
botą, kalbąs sulėtintai. 
Pasakotojas dažnai mur
ma neaiškius ir bepras
mius skiemenis, kurie 
staiga tampa prasmin
gais. —

Choras naudoja dešim • 
ties kalbų žodžius. Kai 
mirusieji prisikelia iš
gelbėti Mergaitės, jie 
pakartoja Mirties ariją 
pradėdami nuo galo, sim
bolizuodami savo prisi
kėlimą. Viso šio efektas 
yra itin malonus ausiai 
net lietuvių kalbos nesu
prantant. Lapinskas pla
nuoja išversti "Marą" į 
anglų kalbą, bet mano,

(Nukelta į 5 psl.)

MOTIEJAUS GOBŠIO
TURTAS ANTANAS GAILIUŠIS 
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Jo bailumas ją pykdė. Paskubom apsirengęs, Volungė vaikščio
jo nuo vienų langų prie kitų, stebėjo ar Pulokas tikrai pasišalino, 
ar nevaikščioja apie namus įtartini asmenys. Ji delsė, laukė iš jo 
pagelbos. Apie pagelbą jai jis visai negalvojo, rūpinosi tik savim, 
likti sveikam ir daugiau nesukompromituotam. Dalintis likimu su Jo 
ne ne tik bijojo, bet ir nenorėjo. Abu vedini to paties jausmo pa
kliuvo J šią keblią padėti, bet kiekvienas atskirai turėjo ieškoti iš 
jos išeities.

— Kaip bus, tegu būna. Grįšiu namo, čia nenušovė, gal ir na
mie nenušaus.

Tarė Jonė, matydama, kad iš jo nesulauks pagelbos.
Paskutinf kartą atsisveikindami pasibučiavo. Atsisveikinimas 

buvo šaltas: išgąstis ir susirūpinimas dėl ateities nustelbė jų mei
lės jausmus. Volungė stebėjo pro langą nutolstančią Jonę. Kai jai 
nieko neatsitiko, įsidrąsinęs išėjo ir jis, sėdo | automobili ir greit 
nuvažiavo priešinga kryptim. Tik trečią dieną dr{so grįžti ( savo 
butą. Įsitikinęs, kad niekas jo nepersekioja, po kelių dienų nusira
mino.

Nuo šito vakaro Volungės draugystė su karininkais pasibaigė, 
t Karininkų Ramovę nedrjso užeiti. Niekas daugiau ten jo ir nekvie
tė.

•••
Palikęs Volungę ir žmoną, Pulokas nuvyko l ramovę. Pastebė

jęs kelis paž(stamus karininkus, atsisėdo prie jų stalo.
— Pilkite degtinės.
Nervingai tarė. Kapitonas Dirvelė pašoko nuo kėdės, {pylė 

stiklą. Pulokas išlenkė iki dugno.
— Pilk dar vieną.
Ir tą išlenkė iki dugno. Karininkai matė jo susijaudinimą, spė

liojo, kas jam nutiko. Visi tylėjo, laukė, kada jis prakalbės’.
-- Baigiau su ja. Nereikia man jos,
— Kas atsitiko, ponas pulkininke?
Baigiau su savo žmona. Neištikima. Sugavau pas Volungę. Pa

galvokite, varginga raštininkė, išvedžiau ją j žmonės, daviau aukš
tą padėti visuomenėje, mylėjau, pinigų negailėjau jai, o ji su tuo 

tinginiu šokėju teršia mano garbę. Kur dėkingumas? Kur jos meilė?
Paskutinius žodžius tarė pakeltu balsu, net kumščia trinktelėjo 

l stalą. Girdėję tuos žodžius, sujudėjo kėdėse, viens l kitą pažvelgė. 
Pirmas prabilo, prasilošęs Volungei, kapitonas Dirvelė:

-- Reikėjo nušauti tą niekšą.
-- Palikau abu gyvus. Dėl tokių kiaulių neverta eiti j kalėjimą. 
Prie stalo sėdėję darė {vairias pastabas.
-- Sunku tuo patikėti. Jei ne iš jos vyro girdėčiau, netikėčiau.
— Atrodė kultūringas, padorus žmogus. Kas galėjo manyti, 

kad vienam iš mūsų iškrės tokią šunybę.
— Aš visada galvojau, jis netinka j mūsų tarpą.
Nuotaika pasidarė sunki. Juokauti nepritiko tokiu momentu, o 

liūdėti su pulkininku niekas nebuvo linkęs. Vienas po kito, prisidengę 
{vairiais reikalais, atsisveikino ir išėjo. Likęs vienas, Pulokas pasi
rėmė ant stalo, suėmęs galvą rankom, dūsavo, užsakė daugiau deg
tinės, gėrė, kol ramovės šeimininkas pašaukė taksi ir visai girtą 
pasiuntė namo. Namie krito | lovą ir užmigo.

Gandas apie Jonės neištikimybę greitai plito tarp pažįstamų. 
Karininkai, išėję iš ramovės, pasakojo sutiktiems draugams, ką 
girdėjo iš paties pulkininko, namie — žmonoms. Moterys, sužino
ję tokią naujieną, neiškentė nepasidalinę ja su draugėmis, o tos su 
komentarais pasakojo kitoms draugėms. T* pat vakarą visi žinojo, 
kokia nelaimė ištiko Pulokų šeimą. Kas kalus dėl tos nelaimės, 
nuomonės išsiskyrė: vieni kaltino Volungę, kiti -- Jonę,treti -- vi
sus tris.

Kai kapitonas Dirvelė pasakė žmonai:
-- Pulkininkas Pulokas skiriasi su žmona. Neištikima. Pagavo 

su Volunge.
Dirvelienei naujiena buvo tokia netikėu, kad ją užgirdusi vos 

iš kojų neišvirto, pakeltu balsu sušuko:
— Ką? Tikrai? Kurj pulkininkas nušovė? Žmoną ar Volungę.
-- Nė vieno nenušovė.
— Mulkis. Reikėjo ją nušauti. Išrodė tokia nekalu, o žiūrėk, 

Volungę suviliojo. Tai begėdė.
Pavydo ir pykčio kankinama kalbėjo Dirvelienė.
Daug kas stebėjosi, kodėl pulkininkas nepasiuntė nė vieno { aną 

pasauli? Jis visą amžių nesivadovavo jausmais. Taipiršt syki pro
tas paėmė viršų. Stovėdamas prieš Jonę ir Volungę su pistoletu 
rankoje, jis prisiminė savo pulko kapitoną, kuris nušovė savo žmo
nos meiluži. Po to kapitonas buvo teistas. Nors gavo nedidelę baus
mę, vistiek kariuomenėje nebegalėjo daryti karjeros, atleido ( at
sargą. Jis Išsikėlė j nuosavą ūk| ir sėkmingai su žmona vertėsi že
mės ūkiu. Pulokas to negalėjo imtis, nes jokio turto neturėjo. Kario 
profesija jam patiko, nenorėjo jos prarasti. Neaiški ateitis sulaikė 

ji nuo šūvio. Kapitonas mylėjo savo žmoną, nepabūgo dėl jos kentėti, 
eiti i kalėjimą. Pulokas nenorėjo dėl žmonos būti baustas.

**»
Išėjusi iš Volungės, Jonė pasuko namų link, ėjo neskubėdama. 

Kelias autobusų sustojimo vietas tyčia praėjo: norėjo atsigauti nuo 
sunkių pergyvenimų ir kuo ilgiau nudelsti susitikimą suvyru. Plana
vo tyliai {eiti l butą, miegamajame kambaryje visai nesirodyti, atsi
gulti ant sofos. Su tokiom mintim stovėjo prie savo buto durų, bandė 
jas atrakinti; Priekinės durys buvo užrakintos iš vidaus, ir raktas 
paliktas duryse, o užpakalinių durų rakto neturėjo. Nors ir labai ne
norėjo, reikėjo žadinti vyrą. Daug sykių spaudė skambučio mygtu
ką, bet vyras, kietai {migęs, negirdėjo ir nepabudo. Nutarė pernak
voti pas pažįstamus. Arčiausia gyveno kapitono Dirvelės šeima. Dir
velienė su vyru visada buvo jai draugiški ir malonūs. Jonė, išėjusi l 
gatvę, pasuko pas juos. Duris atidarė Dirvelienė, bet jos neprašė 
f vidų, stovėjo žiūrėdama ir laukė.

Jonė sumišo, pradėjo aiškintis:
-- Atleiskite, kad taip vėlai jus trukdau. Neįeinu { butą. Vyras 

taip kietai {migęs, jog negaliu prižadinti. Gal leisite man pas jus ant 
sofos prasnausti iki ryto?

-- Ištvirkėlei nėra vietos pas mane.
Tarė Dirvelienė ir užtrenkė duris prieš Jonę.
Žodis "ištvirkėlė" ją sukrėtė. Ji tuoj suprato, kad daug kas 

jau žino Įvyki pas Volungę. Jonė susigėdo savo elgesio, nebedrį
so kitur kreiptis. Grfžusi vėl bandė prižadinti vyrą, bet ir š{ 
syk{ nepavyko. Išėjo J gatvę, jautėsi pavargusi. Netoliese matė
si "Komercijos" viešbutis. Jo kryptimi ir pasuko, gavo kambarį, 
bet užmigti visą naktj negalėjo, anksti rytą išėjo namo. §{ syk{ 
vyras greit atsiliepė:

— Kas tenai?
— Aš, Jonė.
— Pasitrauk ir daugiau čia nesirodyk. Nenoriu tavęs matyti.
— Viską tau išaiškinsiu. Prašau, Andriau, leisk J vidų. 
Verkdama kalbėjo žmona.
-- Grjžk pas savo šokėją. Jis tau, matyt, geresnis.
— Andriau, būk žmogus, pasigailėk. Dovanok.
Pulokas daugiau nekalbėjo. Žmona stovėjo už durų, verkė, 

kartais pasibelsdama f duris, tuo duodama ženklą, kad tebelau
kia. Ji užgirdo besiartinančius žingsnius. Durys prasivėrė. Jonė 
žengė f vidų, bet vyras ją nuo durų nustūmė ir išmetė jos čemoda
ną.

— čia visa, kas tau priklauso. Daugiau tavo turto pas mane 
nėra.

(Bus daugiau)
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Komp. Jeronimas Kačinskas 
sukaktuvininkas STASYSsantvaras

Tiesiog neįtikėtina, 
kad ir komp. Jeronimas 
Kačinskas jau peržengė 
60 metų amžiaus ribą! 
Matydamas jį besidar
buojantį prie dirigento 
pulto ar greitai žings
niuojantį kuria nors Bos
tono gatve, vis sutapa
tinu su tuo jauno gymio 
Jeronimu, kurį matyda
vau Klaipėdoj ir Kaune. 
Iš tikro, žvelgiant į jį 
iš truputį tolimesnio at
stumo, ir dabar jis dar 
atrodo jaunas, lieknas 
ir toks pats judrus, kaip 
anom pavasario dienom. 
Tačiau laikas ir komp. 
Jer. Kačinsko neap
lenkė: metai žmogų že
mėn lenkia ne dėl to, 
kad jų norėtum, bet kad 
tokia yra kiekvieno gi
musio dalia...

Kai dabar mūsų ap
sunkusiame ore, mūsų 
tarpusaviuose santy
kiuose, vis dažniau pra
deda sproginėti posakiai 
išreiškiu nepagarbą ir 
gal net neapykantą vyres
niems, taip dažnai pake
lėj sutinkamos sukaktys 
tiesiog skatina pakartoti 
seną moralą: "Kuo mes 
esame šiandien, tuo jūs 
būsite rytoj!” Frazė ka- 
pininė, tirštai nudažyta 
violetu, gal net kvepia 
bažnytiniais smilkalais, 
bet gal kai kam ir mūsų 
dienom įsidėmėtina...

♦♦♦

Komp. Jer. Kačinską, 
dar tada tik studenčioką, 
pirmą sykį sutikau 1926
m. rudenį-Klaipėdol. To 
uostamiesčio konserva
torijoj, kurios direkto
rius tuo metu buvo velio
nis komp. St. Šimkus, 
Jeronimas buvo aiškiai 
kylanti muzikos meno 
žvaigždė. Jis mokėsi gro-

Amerikiečiai 
apie 'Marą'...

(Atkelta iš 4 psl.) 
kad daug vertimo nerei
kės.

Dvylika tonų skalės 
muzika labai tinka ciklų 
konstrukcijos dramai. 
Ritmas taip pat kartoja
si pagal ciklus, bet gai
dos nevaržo ritminės in
terpretacijos. (Šiems pa
statymams grojo unijos 
orkestrantai, kurie savo 
uždavinį atliko pasigėrė
tinai.)

Operos forma yra eks - 
presionistinė, su aštrio
mis, bet išdainuojamo
mis frazėmis, kartais 
stikliniais smuikų gar
sais ir prasikišančiais 
mušamaisiais.

Visumoje ”Maras” liu
dija Lapinsko profesinę 
patirtį Vokietijos opero
se (jis Šešis metus diri
gavo Stuttgarto operoje) 
ir jo artumą vokiečių mu- 
zikiniam avantgardui. Jo 
”Haiku” balsui ir piani
nui buvo išpildytas 
Darmstadto festivaly
je 1961 m.

Nors jo parinkti mė
gėjai dainininkai ir da
vė nuostabiai šlifuotą 
spektaklį, Lapinsko kū
rinys yra vertas pilnai 
profesionalinio pastaty
mo.

(Kathleen Morner - 
Chicago Sun Times 
Dec. 1, 1967) 

ti viola ar kuriuo kitu 
smuiku, jau tada gerai 
skambino fortepionu, do
mėjosi kompozicijos me
nu, ėmėsi diriguoti stu
dentų sudarytam vyrų 
chorui. Ilgainiui jis per
ėmė dirigavimą savo 
rankosna, Klaipėdoj bu
vo simfoninių koncertų 
ir operos dirigentas.

Netrukus aš pajutau, 
kad Jer. Kačinskas yra 
idealų kupina asmenybė, 
labai rimtai (gal kartais 
ir per rimtai) žiūrinti į 
savo pašaukimą. Klaipė
doj, nors ir trumpą laiką 
ten kartu gyvenom, mudu 
pradėjom dažniau susi
tikti ir bičiuliškai pasi
šnekėti. Kai kada užsuk- 
davom į Šaulių namus ar 
kurią kitą smuklę ir, pa
gal to miesto papročius, 
išgerdavom po vieną di
delį bokalą alaus, ret
karčiais alų pastiprin
dami degtinės stikleliu. 
Kalbų ir svajonių mu
dviem nestikdavo, dėka 
jų susimezgė bičiulystė, 
kuri iki šių dienų nėra 
labai ap šlubu si.

***
Kaune komp. Jer. Ka

činskas kurį laiką buvo 
Valst. Operos Teatro 
koncertmeisteris. Jo pa
dedamas, tame teatre aš 
paruošiau porą stam
besnių operinių vaidme
nų — A. Rubinšteino De
mono Kniazių ir J. Kar- 
navičiaus Radvilos Per
kūno vysk. Merkelį Gied
raitį.

Lengva ir miela buvo 
dirbti su Jer, Kačinsku 
— jis niekad nesikarš- 
čiuodavo, nepykdavo, 
jei kur susipainiodavai 
melodijose ar ritmuo
se, visom jėgom steng
davosi savo bendradar
biui padėti. Nors prak
tikoj, t.y. scenoj, kar
tais pasitaikydavo tie
siog nesuprantamų įvy
kių, su Jer. Kačinsku pa
ruošti vaidmenys jau
nam solistui teikdavo 
maksimalinę laisvę. Jis 
giliai jautė studijuoja
mą muziką, sugebėjo tos 
muzikos plonybes per
duoti savo "studentui”. 
Kai taip pasirengęs at- 
sidurdavai bendrose 
operos repeticijose, di
rigentai mažai teturėda
vo darbo su jo pareng
tais solistais.

Jer. Kačinskas Valst. 
Teatre neilgai tedirbo — 
netrukus jis buvo paskir
tas Valst. Radiofono Kau
ne simfoninio orkestro 
dirigentu, iš čia persi
kėlė į Vilnių, kur buvo 
Radiofono, Filharmoni
jos ir Operos dirigentas, 
visa savo būdo rimtimi 
parengęs dešimtis iški
lių simfoninių koncertų, 
eilę meniškai stiprių ope
rinių statymų. Bendra 
mūsų tautos nedalia tą 
gražų Jer. Kačinsko dar
bą sugriovė.

♦♦♦

Atsidūręs tremty, 
komp. Jer. Kačinskas įsi
kūrė Hochfeldo lietuvių 
tremtinių stovykloj, 
Augsburgo priemiesty. 
Čia jis vargonavo baž
nyčioj, akompanavo so
listams, rengė simfoni
nius koncertus. Augsbur
ge kai kurie vokiečiai 
muzikai, esu tikras,dar 
ir šiandien jį mini kaip 
iškilų dirigentą.

DIRVA

Amerikoj Jer. Kačins - 
kas savo buveine pasirin
ko Bostoną. Jei neklys
tu, į šį paatlantės mies
tą jį atkvietė velionis 
prel. Pr. Virmauskis. 
Čia ir iki šiol, tik su 
pusmečio pertrauka,jis 
tebegyvena su savo žmo
na, įsikūrę istorinėj Tho- 
mas parko aukštumoj.

Bostone komp. Jer. Ka 
činskas iki šiol tebėra 
Šv. Petro liet, parapijos 
vargonininkas, sąžinin
gai atliekantis savo pa
reigas, vadovaujantis 
bažnytiniam chorui, ku
ris daugeliu atvejų jau 
dainavo ir užbažnytiniuo. 
se mūsų parengimuose.

Buvo laikas, kada Šv. 
Petro bažnyčios choras 
buvo itin geras choras 
plačiose Bostono apylin
kėse. Lietuvos sukaktu
viniai metai (1968) skati
na Jer. Kačinsko ir Jul. 
Gaidelio chorus atgai
vinti ir sustiprinti, tik... 
baisiai nesmagu tą saky
ti, atrodo, kad šioj, ka
daise kultūriškai stip
rioj vietovėj mūsų dva
sinė mirtis jau beveik 
apčiuopiama...

Vargonininko darbas, 
tą nesunku suprasti, 
komp. Jer. Kačinskui, 
įgimtų talentų ir giliai 
išmokslintam muzikui, 
nėra pakankamai gilūs 
vandenys. Bet "Žalia- 
ragiui”, neturinčiam ry
šių ir pažinčių, neleng
va šiame krašte prasi
mušti į priekį. Neleng
va buvo ir komp. Jer. Ka
činskui. Bėgo metai, o 
kelias buvo vis tas pats 
— į bažnyčią ir atgal į 
namus. Tačiau po trupu
tį pradėjo atsirasti drau
gų (pvz., komp. J. Ba- 
viccki), Jer Kačinskas 
iš lėto pradėjo išeiti ir 
už savos parapijos ribų. 
Tais jo laimėjimais 
džiaugėmės pradžioj, ne
galim ir dabar nesi
džiaugti.

Pastaruoju metu, kiek 
aš turiu žinių, komp. 
Jer. Kačinskas jau yra 
gana stipriai įsitraukęs 
į amerikiečių muzikinį 
gyvenimą. Ilgesnį laiką 
jis yra Melrosė’s, Bos
tono priemiesčio, sim
foninio orkestro dirigen 
tas, dirbo su žinomu 
Polymnia choru, šiuo me
tu yra dirigavimo klasės 
vedėjas Berklee muzi
kos mokykloj Bostone.

Muzikos meno studi
jas Jer. Kačinskas pra
dėjo pas savo tėvą, vė
liau jas gilino Klaipė
dos konservatorijoj, o 
baigė čekų auksinėj 
Prahoj. Ten jis studija
vo dirigavimą, ten jis 
palinko ir į Aloyzo Ha- 
bos muzikos ketvirta- 
tonių sistemą. Patyri
mas, praktiniai darbai 
su solistais ir simfoni
niais orkestrais, be abe
jonės, jo akiratį labai 
praplėtė.

Komp. Jer. Kačinsko 
kūryba — XX a. muzika. 
Jis, Vyt. Bacevičius, o 
vėliau Gaidelis baigė ro
mantizmo įtaką lietuvių 
muzikinėj kūryboj. Ži
noma, Jer. Kačinsko dar
bai tai dar ne elektroni
nė muzika, bet niekas ne
galės jos įrikiuoti į XIX 
a. muzikinius laimėji
mus.
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Savo stilium komp. 
Jer. Kačinsko muzika 
yra atematinė. Kas yra 
atematinė muzika? Tai 
vis nauji periodai, vie
nas su kitu tampriai su- 
jungti, kur temos nesi
kartoja, kur vis naujos 
melodijos - frazės pa
sigirsta. Tokie muziki
niai kūriniai gimsta iš 
J. Kačinsko filosofinio 
požiūrio, kad "niekas ne
sikartoja gamtoj, gyve
nime ir istorijoj". Ar 
tas požiūris yra teisin
gas, be abejonės, atsi
ras žmonių, kurie ban
dys jį neigti. Tačiau mu
zikos klausytojui visuo
met bus įdomu sekti, ar 
kompozitorius, tuo ke
liu eidamas, pajėgia 
duoti vientisą ir išbaig7 
tą muzikos kūrinį.

Man pačiam labai gai
la, bet aš nesu kompe
tentingas komp. Jer. Ka
činsko kūrybos dėti ant 
svarstyklių ir ją pa
sverti, jos meninį lygį 
ir svorį aptarti. Tai jau 
žinovų, a la VI. Jakubė- 
nas, uždavinys ir kompe
tencija.

***
Komp. Jer. Kačinsko 

60-metis Bostone atžy
mėtas jo kūrinių koncer
tu, kuris buvo surengtas 
gruodžio 10 d. 30 val.po 
pietų Jordan Hall’e. Pro
gramą sudarė šie veika
lai: 1. Miniatūros (1958), 
20 Septetas (1959 m.), 3. 
Saksofonų kvartetas 
(1967 m.), 4. Fortepioni- 
nis kūrinys Atspindžiai 
(1957 m.) 5. Transceden- 
tinės išraiškos (1962 m.) 
Visus veikalus atliko 
amerikiečiai muzikai. 
Miniatūras Wayne Cre- 
bo — fleita, Andrė Li- 
zotte - klarnetas, Olivia 
Toubman — čellė; Septe
tą klarnetui, basonui, ra
gui smuikui, violai , čel- 
lei ir fortepionui — And
rė Lizotte, John Miller, 
David Ohanian, Maynard 
Goldman, Endel Kalam, 
Olivia Toubman ir Ken- 
neth Wolf; Saksofonų 
kvartetą Joseph Viola, 
James Mosher, John La 
Portą ir Nicholas Cia- 
zza; Atspindžius — Ken- 
neth Wolf; Transcenden
tines išraiškas pučia
mųjų (medinių ir vari
nių) orkestrui ir vargo
nams pagrojo M. I. T. 
(Massachusetts Institu
te of Technology) or
kestras (apie 70 asme
nų) diriguojamas John 
Corley, vargonais gro
jant Lois Jungas.

Koncerto įspūdis — 
didžiai paguodžiantis.

Nesam jau tokie varg
dieniai, kaip gal kam at
rodom. Komp. Jer. Ka
činsko kūrinių koncer
tas, sudaręs galingą 
crescendo, dar sykį pa 
liudijo, kad mūsų mu
zikos menas šakojasi gai 
viom ir gyvybingom at
žalom.

Komp. Jer. Kačinsko 
sukaktuvinį koncertą su
rengė gausus Bostono 
lietuvių komitetas, kurio 
pirm, buvo poetas Ant. 
Gustaitis. Nuoširdūs

sveikinimai sukaktuvi
ninkui, padėka koncerto 
rengėjams.

Muzikinė šventė baig
ta ALTS-gos namuose 
prie vaišių skobnių, kur 
komp. Jer. Kačinskas bu
vo pagerbtas savųjų ir 
amerikiečių tarpe.
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Trumpas, bet didelis žodis
Dirvos 130 numeryje 

tilpo K.M.J. Šarūno iš
vedžiojimai apie atpil
dus už visuomeninį dar
bą.

Skaičiau kartą, skai
čiau kitą ir niekaip ne
sugebėjau įvairiom kryp
tim sunarpliotų sąvokų 
— padėkos ir aįildo iš
narplioti.

Kalbant apie padėką, 
atmeskim, kad mus vi
sus iš mažesns mokė 
visiems, visada už pa
tarnavimus, už dovanas, 
už gerą žodį, pasakyti 
ačiū. Taip darėme ir da 
rome. O gal jau ne?

Svarstyti gi ar verta 
tam ar kitam dėkoti, ko
kiais sumetimais mums 
patarnavimas padary
tas, neateidavo ir neat
eina į galvą.

J. Šarūnas gi linkęs 
įtikinti mus, kad iš lie
tuviško visuomeninio gy. 
venimo turime betko- 
kias padėkas išmesti.

Jo galvojimo pagrin
dai: ”... niekas iš są
moningų tautiečių, tikrų 
bendruomenės narių, ne 
dirba, kad už tą jo darbą 
kas nors dėkotų”.

Aš noriu tikėti, kad tie, 
kurie lietuvybės labui 
dirba, jokių padėkų ir ne
laukia. Tačiau, rinktieji 
asmenys, bedirbdami 
valdybose, komisijose 
ar kitur, vieni nepadary
tų nieko. Jie vienokiu ar 
kitokiu būdu kviečiasi tab 
kininkų. Tuo uždedama 
žmonėms tam tikros pa
reigos ir laukiama, kad 
jos gerai būtų atliktos. 
Juo sumanesni išrinktie 
ji, valdantieji, juo dau
giau jiems ir įvairaus su- 
gebėjimo be P "patyrimo 
žmonių reikia.

DETROIT

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

LB Detroito apylinkės 
valdybos ruošiamas Naujų 
Metų sutikimas vyks Armė
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pas N. Udrj tel. 272-5480.
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Tai dabar susikviesi 
žmones, užsuksi juos 
darbui, džiaugsies jų dar
bo vaisiais ir nepraver- 
si burnos jiems ačiū pa
sakyti? Na, tik jau ma
nau, tokių juodnugarių ne
daug mūsuose atsirastų!

Nepraversi burnos, 
nes galvoji, kad jie.biau 
rybės, tam ir dirbo kad 
tu ar kitas jam nusilenk
tų!

O kas, jeigu ir taip? 
Ar karūna nuo galvos nu
kris — paklaustų mūsų 
močiutė iš kaimo. Viso
kių juk žmonių ant že
mės yra. Ar geriau to
kiam už gerai ir rūpes
tingai nuveiktą darbą pa' 
dėkoti ar atstumti jį nuo 
dirbančių kamieno vien 
dėl to, kad nenorime sa
vo kieto sprando palenk
ti?

Ar nepadėkoji gydyto
jui už patarnavimą? Juk 
jo profesinė pareiga tau 
padėti. Ar nepadėkoji mo
kytojui, kuris tavo vaiką 
moko? Ir pirmas ir ant
ras net tavo pinigais ap
mokami. Padėkoji laiš
kanešiui. Padėkoji krau
tuvėje kasininkui, kuris 
tau paduoda tavo nupirk
tą daiktą. Tai dabar iš- 
skirsi tą vieną visuome
nės veikėją? Argi drys- 
tum savo vaikui pasaky
ti, kad p. X nedėkotų, nes 
tai buvusi jo pareiga?

Padėka yra mandagu
mo (ne tokio, kur vie
niems paduodame ranką, 
o kitiems špygą) apraiš
ka ir nuostolis ne tam, 
kuriam jo neparodei, bet 
tau pačiam, kad jo netu
ri... Nemandagumo vai- 
siaj,_nokstą_..ger^i_i-lLpa-_ 
šėlusiai greitai. Valgyti 
gi tenka patiems. Juo la 
biau, kad dažniausiai po 
nemandagumo skraiste 
slepiasi pavydas, neapy
kanta ar dar kokia kita 
blogybė.

Žinoma, nereikia pul
ti ir į kraštutinumus. Ne
kelti dirbusiojo įpadan- 
ges. Neįtikinėti jo ir ki
tų, kad čia stebuklai pa
daryti. Taip pat ir nesi- 
brauti savo purvinais ba
tais į tautiečio sielą, šir 
dį, ieškant, ar neprime- 

si jam blogų intencijų 
arba išviso jokių neturė
jimą. Jeigu po kiekvie
no darbo pagrindais knis - 
sinėsimės ir po gyslelę 
žmogų narstysim, su 
mikroskopu ieškosime 
piktos valios, išdidumo, 
saldžios padėkos laukian
čių, į spaudą pate.kti no
rinčių, tai toji bendruo
menė pati pasmerkta 
mirčiai.

Kiek šilumos rasime 
šeimoje, kur visi, pri- 
kimšę gurklius nugūri- 
na nuo stalo motinai ar 
žmonai, kas ji bebūtų, 
nei "burbt” nepasakę? 
Atrodo, J. Šarūnas pa
klaustų: "— O kam? Tai 
jos pareiga”.

Visuomenėje, brolau, 
tas pats.

Taigi privalome pasa
kyti ačiū ir už pritaiky
tą pamokslą,ir už salę,- 
ir už kalbą, nekalbant 
jau apie didesnius da
lykus.

*♦*

"Bereikalingai išneš
tų iš tos aplinkos, kurio
je gyvena".

Nesunku atspėti, kad 
J. Šarūnas kalba čia apie 
spaudą, korespondenci
jas.

Negalvokime vien apie 
savo lizdą, kuriame gy
vename. Esame po visą 
žemės rutulį išbarstyti. 
Kartais esame taip liki
mo pririšti prie tos vie
tos, kurioje pradėjome 
savo naują gyvenimą, 
kad ir pasisvečiuoti ne 
tik už tūkstančių, bet ir 
už kelių šimtų mylių ne - 
įmanoma.

Ar pagalvojai p. J. Ša- 
.rūne, kad -spauda yra vie - 
nintėlis ryšys, jungiąs 
išmėtytus tautiečius?

Juk jau beveik 20 me
tų, kai svetimoje jūroje 
plūduriuojame. Ir skęs
ti nenorime ir plaukti 
sunku.

Griebi laikraštį laiš
kanešiui iš rankų ir, vis
ką metęs, ryji eilutes. 
Skaitai, kur, kas ką vei
kia, kas atsitiko. Ilgai
niui pažįsti žmones, ku
rių nesi matęs. Tik iš 
laikraščio. Jautiesi sau
giau. Jautiesi ne taip ap
leistas.

Kitų darbai uždega, pa
skatina, duoda naujų po
lėkių dirbti. Atimk tą 
viską?

Blogiau, žinoma, kada 
korespondencijų rašyto
jai įsismagina. Tikrai, 
kartais ir savo kaimyno 
nebegali atpažinti. Ma
tome paskolintus titulus 
ir prisegtus svetimus 
darbus. Gal ir yra žmo
nių, kuriems tai patinka.

Būna, tačiau, atsiti
kimų, kada koresponden 
ciją rašantis nori pasi
rodyti, kokią galią arba 
drąsą jis turi. Ką nori
— iškelia į padanges, o 
taip pat ką nori ir su že
mėmis sumaišo.

Jei būtume inteligen- 
tiškesni, svetimus nuo
pelnus tuo pačiu būdu ko* 
kiu gavome ir grąžintu
me. Sutryptuosius gi tu
rėtų pakelti ir apginti 
oficialūs asmenys. De
ja. Kartais ginti privalan
tieji patys pribijo, kad 
negautų plytgaliu per gal
vą.

♦♦ *

"Dirbame iš įsitikini
mo vidinio įsakymo”.

Argi gali būt kitaip? 
Mano supratimu, kas to 
vidinio įsakymo neturi
— jokiais pyragais jo į 

betkokį darbą neprisi- 
kviesi. Tačiau ir patį 
aukščiausį vidinį įsaky
mą turį kartais stokoja 
sugebėjimo, drąsos, ar 
iš patyrimo (jei jautrūs) 
bijo, žinodami, koks pra
garas, jei dirbs, jų lau
kia.

♦♦♦

"Dirbk tą, kas tau pri
klauso, o savo atlikto dar
bo įkainavimą palik ki
tiems. Taip daro svei
kos galvosenos ir šiek 
tiek apsitrynęs žmo
gus”.

Kas gi turi tą darbo 
įkainavimo matą ir kas 
privalo tai daryti, jeigu 
jau ir padėkoti nevalia. 
Ar tam tikslui turi būti 
slaptos -komisijos su 
slaptomis knygomis,kad 
į spaudą nepatektų?

"Visi tave įvertins, tik 
būk kantrus... dirbk... 
atlyginimas tavęs neap
lenks".

Čia štai J. Šarūnas, at
metęs padėką, atlygini
mą siūlo. Tikrai sunku 
suprasti. Čia jau pana
šu į cirką, kur už atlik
tą darbą duodamas kąs
nis.

Nejaugi susipratęs lie. 
tuvis už savo įnašą lietu
vybei tikėtųsi atlygini
mo? Taip atrodo iš J. 
Šarūno žodžių, nes jis 
tuo vargšą visuomeninin
ką guodžia.

Kad jis,visuomeninin
kas, savo darbo vaisių lau- 
kia — tai kitaip ir būti ne
gali. Jis nori, kad lietu
viai neišnyktų išeivijoje, 
kaip musės išrūgose. 
Kad neišsižadėtų savo 
kalbos, tradicijų, kultū
ros. Kad verčiau išsiža
dėtų savęs, bedirbdami 
pavergtos tautos labui; 
Jie kenčia, nyksta, maty
dami tautiečių klaidas, 
bet atlyginimo jie nelau
kia. Paikas tik to tikėtų
si.

Vidujinis pasitenkini
mas? Tai kas kita. Ta
čiau jo, kaip ir nusivy
limo, taip pat neišmatuo
si. Kultūrinės gėrybės 
auga lėtai ir dažnai tos 
dirvos purentojas išsva
jotųjų grūdų nesulaukia. 
Gi mūsų šiltos šypsenos, 
kuklūs, bet širdingi pa
dėkos žodžiai, rankos 
paspaudimas duoda vidi
nės šilimos, suriša, su
artina. Duoda pasitenki
nimo šiandien ir pastū
mėja į tolimesnius dar
bus. Tačiau tikras, susi
pratęs, didesnio ar ma
žesnio masto, veikėjas 
ir to neprašo. Tai yra tik 
normalaus, sveiko, lais
vo nuo visokių pavydų ir 
neapykantų, visuomeni
nio gyvenimo išdava.

Toliau J. Šarūnas sta
to klausimą, kiek senes
nės kartos lietuvių lie
tuvybės išlaikymui dirb
ta? "Apie juos pasiliko 
tokie atsiminimai, ku
rie... persiduos iš kar
tos į kartą. Ir tik už tą, 
kad buvo tylūs, nuošir
dūs... niekuomet negal
vojo apie save, apie jo
kias padėkas".

Bičiuli, aš tikiu, kad 
ir jie ir mes buvome la
bai panašūs. Skirtumas 
tik tas, kad jie, daugeliu 
atvejų, atvyko čia be iš
silavinimo ir daug dau
giau vargo patyrė negu 
mes. Bet kad jie būtų 
mandagumą ir širdingu
mą, gryną, švarią kai
mo žmogaus inteligenci
ją namie palikę — netikė - 
siu.

Netikėsiu, kad jienie- 

kad ir nesipešė ir — 
galvą guldau, kad jie dė
kojo vieni kitiems apsi
kabindami ir ašaras nu
braukdami. Toks jau lie
tuviškas būdas.

Mes gi, naujieji atei
viai esame mokyti. 
Mes žinome, kam 
padėkoti, kam ne. Mes 
artimo akyje krislą ma
tome ir skleidžiame gan
dus, kad tai esąs rąstas. 
Savo kiemo mes nevalo
me, bet garsiai šaukia
me, kad kaimyno kieme 
paukščio pamesta plunks
na mėtosi. Visa, ką mes 
darome, yra gerausia ir 
išmintingiausia.

Dėl juoko pro aša
ras. Vokietijoje, lietuvė 
motina, mokytoja liepė 
savo vaikams spiauti iš 
II aukšto kitam mokyto

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir 
į kitus miestus)

• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

422 MENAHAN STREET — RIDGewood, n. y. 11237

GREETINGS and BEST WISHES

FRANKFORT AUTO REPAIR
EXPERT MECHANICAL REPAIRS

BODY W0RK CUSTOM PAINTING
740 Frankfort CH 1-0161

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

TRIANGLE STAMPING 
COMPANY

2024 E. 70 ST. HE 1-0282

GREETINGS and BEST WISHES 
THE KOEHLER RUBBER & 

SUPPLY COMPANY

MECHANICAL RUBBER GOODS 
Compressors, Lubricating Eųuipment 

3865 Carnegie Avenue HE 1-8867

GREETINGS & BEST WISHES

Precision Optical Dispensing Co
L. V. PROHASKA

Professional. Responsible. Accurate Optical Servicc for
Over 50 Years
M AIX OFFICE

9915 Euclid Avenue CE 1-4961
HRAM'H OFF1CES

2037 East 1051h CE 1-6481
22580 Lake Shnre Blvd. AN 1-1166
2031 1 Chatfrin Blvd. SK 1-0112

GREET1NGS and BEST W1SHES
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

jui ant galvos. Mat jis 
buvo jai "nusikaltęs". Ar 
bereikia geresnio pa
vyzdžio. Žinoma, tai iš
imčių išimtis.

Arba iš kitos pusės. 
Senas ir turtingas, pir
mųjų ateivių lietuvis, ne
davė savo piniginės au
kos, kad ir didelės reikš
mės kultūriniam reika
lui ir pilnai jį suprasda
mas tol, kol negavo pa
žado, kad tai bus paskelb
ta spaudoje...

Kaip sakiau —visokių 
žmonių yra, visokių, 
matyt, ir reikia. Taigi, 
kokie bebūtume, su kuo 
besusitiktume, neišmes- 
kime to mažyčio, bet že
mėje šilimą palaikančio 
žodelio — AČIŪ!

V, Šmaižienė 
Kanada
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^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

KAS ATSITIKO SU 
KUN. DRAGANOVIC?

Člevelando Tautybių Są
jūdis pasiryžęs gelbėti kro
atų tautinei grupei išaiš
kinti, kokiu būdu daug nu
sipelnęs kroatų tautai ir jų 
išeivijai prof. kun. K. S. 
Draganovic, gyvenęs Vie
noje ir būdamas Austrijos 
piliečiu, pateko į Jugoslavi
ją ir ten neva pradėjęs raši
nėti straipsnius, palankius 
k o m u n i stiniam režimui. 
Tautybių Sąjūdis kreipsis 
pagalbos į JAV senatorius 
ir kongresmanus.

Sąjūdžio sekretorius inž. 
R. Kudukis trumpai visą tą 
įtartiną istoriją aiškina 
taip, kad nei Austrijos vy
riausybės nei Vatikano 
sluoksnių pastangos pasi
matyti su kun. Draganovic 
nedavė vaisių. Kelia klausi
mą ir tos aplinkybės, kad 
kun. Draganovic, dingęs be 
žinios du metu, staiga pa
sirodo Jugoslavijoje, prista- 
stant jį spaudos atstovams 
Belgrade ir aiškinant, jog 
jis sugrįžęs į savo kraštą 
savanoriškai ir apgailestau
jąs praeityje padarytus 
"nusikaltimus'* prieš ko
munistinį režimą. Dar prieš 
dingstant kun. Draganovic 
buvo baigęs rašyti knygą 
apie didžiules žudynes Ju
goslavijoj po 2 Pas. karo, 
k o m u n i s t ams išžudžius 
200.000 italų, kroatų ir vo
kiečių karo belaisvius^

Pokario metais užsienin 
išemigravęs jis pašventė. 
visą laiką ir jėgas pagelbs- 
tint nuo komunistinio reži
mo pabėgusiems ir ieškan
tiems vietos Įsikurti lais
vuose kraštuose. Jo dėka į 
Clevelandą pateko 2000 kro
atų emigrantu.

Gruodžio 9 d. Člevelando skaučių Neringos tuntas savo iškilminga sueiga pradėjo jubiliejinius me
tus. I sueigą iš Chicagos atsilankė Seserijos vyr. skautininkė M. Jonikienė. Nuotraukoje dalis skaučių, 
dalyvavusių sueigoje. Skaučių pasižadėjimą skaito L. Švarcaitė. Už stalo iš kairės: Petraitytė, R. Nas- 
vytienė, L. Švarcaitė, už jos stovi tuntininkė N. Kersnauskaitė, M. Jokubaitytfe, Seserijos vyr. skauti
ninkė M. Jonikienė (tamsioj uniformoj), S. Gedgaudienė ir J. Pečiūrienė. J, Garlos nuotrauka

Iškilmingoje Neringos tunto sueigojeClevelande skautėms duodant 
Įžodi. Stovi skautininkės iš kairės: Neringos tunto tuntininkė Nijolė 
Kersnauskaitė, J. Pečiūrienė, S. Radzevičiūtė, M. BarniŠkaitė, Se
serijos vyr. skautininkė M. Jonikienė ir A. Namikienė.

J. Garlos nuotrauka

• Išnuomojami šeimoms 
be vaikų du butai po 5 kam
barius, naujai atremontuo
ti, po 60 dol. mėnesiui, šv. 
Jurgio parapijos rajone. 
Teirautis telef.: 4.31-2497.

PARENGIMAI 
CLEVELANDE

GRUODŽIO 25 D. ASS kalėdinis 
šokiu vakaras studentams Čiur
lionio ansamblio namuose.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų 
Metų sutikimas Smith restora
ne. Rengia LB I ir II a py 1.

GRUODŽIO 31 D. NaujųjųNle- 
tų sutikimą Šv. Jurgio parapi
jos salėje ruošia L. F. Bičiu
liai.

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCt 1909

13515 EUCLID
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

HOME and^ 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

n

JAKUBS <& SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185H1 St.
EN 1 -1763 KE 1 - 7770

CLEVELAND, Ohio

1968

SAUSIO 7 D. šv. 'Kazimiero 
Lituanistinės mokyklos Kalė
dų eglutė.

SAUSIO 21 D. Vysk. M. Va
lančiaus Lit. Mokyklos ruošia
mi pietūs šv. Jurgio parapijos 
salėje.

SAUSIO 27, ir 28 D. Vaidilos 
teatro pastatymas A. Rflko"Ke- 
turi Keliauninkai".

VASARIO 10 D, Ateitininkų ba
lius Šv. Jurgio parapijos salėje.

VASARIO 10 D. Šv. Kazimie
ro ir Vysk. Valančiaus lit. mo
kyklos, naujos parapijos salė
je mini Lietuvos Nepriklausomy 
bės 50 metų sukakti. įėjimas 
laisvas.

VASARIO 18 D. Lietuvos 
Valstybės Atstatymo 50 Metų 
Sukakties Minėjimas. Rengia 
ALT Člevelando skyrius.

VASARIO 24 D. Lietuviams 
Budžiams Remti Valdybos tra
dicinis vakaras šv. Jurgio para
pijos salėje.

KOVO 9 D. Koncertas Nau
jos parapijos salėje. Progra
mą atlieka sol. Daiva Mongir- 
daitė. Rengia šv. Kazimiero 
lit. mokyklos tėvų komitetas.

KOVO 10 D. Kaziuko Mugė.

BALANDŽIO 20 D. Vysk. 
M. Valančiaus Lit. Mokyklos 
metinis balius.

GEGUŽES 25 D. Vysk. M. 
Valančiaus Lit. Mokyklos moks
lo metų pabaiga ir Aukuro an
samblio koncertas.

GEGUŽES 30 - BIRŽELIO 1 
D. Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos su
važiavimas ir balius Cleveland 
-Sheraton viešbutyje.

• Apdraustos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

Puikiausias ir naujausias 
Kalėdines plokšteles turi 

REQUEST RECORDS
Aplankykite artimiausią 

plokštelių krautuvę. Nesu
tikite priimti pakaitalų.

Nemoka mai katalogą 
gausit rašydami:

Reęuest Records, Ine.
66 Mechanic St.
New Rochelle, N.Y. 10801

F E M A L E

• Globė Parcel Service, 
Ine. Člevelando skyrius bus 
uždarytas visa savaitę nuo 
š. m. gruodžio 24 dienos iki 
1968 m. sausio 2 dienos.

• Ateitininkų Studentu 
S-ga (ASS) gruodžio 25 d., 
Lietuvių salėje ruošia šo
kių vakarą. Pradžia 7:30 v. 
v. Gros Continental orkest
ras. Įėjimas — $1.98.

Kviečiamas atvykti visas 
jaunimas. (134-137)

OPPORTUNITY FOR 

MEDICAL LABORATORY 
TECHNOLOG1STS ASCP

REGISTERED OR ELIG1BLE 

Salary commensurate with experience 
& ability.

Liberal Personnel Policies.
Apply to Administrator 

PORT HURON HOSP1TAL 
Port Huron, Mich.

(134-138)

EUCLID
3 mieg. colonial, rūsys su 

svečiams kambariu. 2 maš. 
garažas. Į šiaurę nuo Lake 
Shore ir Holy Cross parap., 
su teise naudotis paplūdy- 
miu.

EASTLAKE
Nauji 3 mieg. ranch na

mai su pilnai įrengta vir
tuve, ll/2 vonios. Įkainoti: 

$15,700 be rūsio, 
$17,700 su rūsiu, 
$19,000 mūriniai.

Kreditas už dažymą ir 
dekoravimą.

VINE REALTY AND 
INSURANCE

35165 Vine Street
WH 2-4440

(134-136)

GREETINGS and 
BEST WISHES

NEW LOCATION

M. 0. MATTLIN
GENUINE

CONSOLE SPINETS

EASY TERMS

Ęstablished 58 yrs.

2045 EUCLID AVENUE

PR 1-7633

2 ŠEIMŲ
gerame stovyje namas, nau
jai dažytas. Svečiams kamb. 
ir valgomasis, 3 mieg. kiek
vienam. Išeinam, ir mau
dyklės rūsyje. 2 automob. 
garažai. Geros pajamos prie 
Lake Shore. Savininkas lau
kia siūlymo, prašant 20.000 
dol. Dėl pasimatymo skam
binti Stella Sankal 486-5279

WM. T. BYRNE
REA1, ESTATE INC.

UMLS 261-5100

GREETINGS and 
BEST WISHES

lUCY’S BAKERY 
and 

STRUDEL SHOP

12516 Buckeye Rd. 
SK 2-0828

CHICAGO

ATSISVEIKINIMAS
SU PUTINU

Prieš pusmetį okupuo
toje Lietuvoje mirusiam 
lietuvių literatūros klasi
kui ir profesoriui Vin
cui Mykolalčiui-Putlnul 
pagerbti atsisveikinimo 
vakaras, kurį ruošia Pe
dagoginis Lituanistikos 
Institutas, Chicagoje 
bus ateinančių metų 
vasario 3 d. Statomas 
vienas iš naujausių Pu* 
tino kūrinių — "Pro
metėjas”. Tai atliks Ins
tituto studentai. Sceni
nės programos paruo
šimui vadovauja kompo • 
zitorlus ir režisorius 
Darius Lapinskas.

Pasitarus su Chica
goje gyvenančiais buvu
siais V. Mykolaičio-Pu^ 
tino klausytojais, at
sisveikinamojo vakaro 
proga vietoj šermenų 
vainiko numatytas išleis
ti ir dviejų naujausių 
Putino kūrinių — "Vi* 
vos plango" ir "Mor- 
tuos voco" — leidinys, 
kuris reikštų ilgiau iš
liekančios pagarbos 
ženklą. Tuo tikslu prieš 
kurį laiką per laikraš
čius buvo kviečiami at
siliepti, o atsiliepusie
ji prie minėto pagarbos 
ženklo išleidimo prisi
dėti ir už Chicagos ri
bų gyvenantieji buv. V. 
Mykolaičio-Putino klau
sytojai. Toks prisidėji
mas kiekvienam atsieitų 
nedaugiau 10-ties dole
rių. Atsiliepusieji smul
kiau apie tai informuo
jami atskirais laiškais.

Kurie dar nebūtų at
siliepę, o norėtų prie 
minėtos pagarbos pa
reiškimo prisidėti, pra< 
šomi netrukus atsiliep
ti, kad galėtume suspė
ti minėtame leidinyje su
dėti jų pavardes. Atsi
liepimai laukiami ir iš 
Putino kūrybos gerbė
jų. Rašyti šiuo adresu: 
P,L. Institutas, 5620 S. 
Claremont Avė., Chica
go, Illinois 60636.

Pirmiesiems atsilie
pimams sudarius viltin
gą pagrindą, minėtas lei
dinys jau atiduotas spaus
tuvei. Leidinio grafine 
išvaizda rūpinasi lietu
vių dailės istorijos lek
torius grafikas Algirdas 
Kurauskas.

PLI

HELP WANTEI) MALĖ

DESIGNERS
DETAILERS- 

CHECKERS
Automation
Dia Caat Diaa
PraM Weld Ilactrodaa
Body PiKturaa and Gaugar
Shaat Matai Olai
Ovirtima and Banefita

SPICIAL ENGINEHING
7080 Wyomta< 044700 

14330 Mfchlgan, Daarfjcrt
(133-13 T

(Surveyinm > : SENIOR ENG1NEER1NG 
AIDE Borough of South Plainfield 
Engineer’* Office. Desire someone 
with education in Surveyin# and ex- 
perience in cofiNlruction for tranais* 
man in field party on municipal im- 
provementg $5200-6300 plūs liberal 
benefits dependent on experience. 
Tel.: 201 - 754-9000 9 00 a. m. to
5 ;00 p. m. (130-136)

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

SAFE WAY TIRE CO.

Corner East 47th St. and Superior Avė.
Call UT 1-1737

GREETINGS and BEST W1SHES

HARWILL ICE CREAM CO.

6519 (’arnegie Avė. HE 1-7979

GREETINGS and BEST WISHES

EAST 200TH HARDWARE

673 East 200th St. IV 1-8448



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SVEIKINKIT SU 
ŠV. KALĖDOM IR 
NAUJAIS METAIS

Prekybininkai ar organi
zacijos geriausiai galėsit 
pasveikinti savo klijentus 
ar narius, įdėdami Dirvoje 
sveikinimą šv. Kalėdų ar 
Naujųjų Metų proga už 5 
ar 10 dolerių.

Nesivėluokit ir tuoj pat 
atsiųskit Dirvai sveikinimo 
tekstą.

• Reąuest Records plokš
telių bendrovė praneša, kad 
j ją kreipiasi daugelis lietu
vių dainininkų ir muzikų 
plokštelių išleidimo reika
lu. Bendrovė paaiškina, kad 
suinteresuotieji asmens bus 
išklausyti, kai jie skambins 
ne telefonu, o kreipsis laiš
ku į Reąuest Records, Ine.’, 
66 Mechanic St., New Ro- 
chelle, N. Y. 10801, kartu 
paaiškinant ir norimų iš
leisti dainų ar muzikos po

PADĖKA
Mano mielam vyrui, dipl. inžinieriui a. a. 

Jonui Lenkevičiui, š. m. rugsėjo 29 d. Loreto Li
goninėje Chicagoje mirus, Vasaičio-Butkaus Lai
dojimo Įstaigai (Cicero) tarpininkaujant, velionis 
buvo palaidotas spalio 3 d. šv. Kazimiero kapinėse.

Dėkoju šv. Antano parapijos (Cicero) kle
bonui kun. J. Stankevičiui atlaikiusiam už miru
sįjį pamaldas bei palydėjusiam jį į kapines, ir 
Tėvui J. Kubiliui S. J. pasakiusiam pritaikintą 
pamokslą. Dėkoju ir kunigams A. Juškai, P. 
Baltrumui ir B. Sugintui dalyvavusiem pamal
dose, o taip pat ir vargonininkui Skriduliui bei 
solistui A. Valavičiui už muzikalinį dalyvavimą.

Dėkoju visiems, kurie dalyvavo spalio 1 d. 
koplyčioje atsisveikinant su velioniu, būtent, inž. 
V. Mažeikai — atsisveikinimui vadovavusiam ir 
įvairių organizacijų bei bendradarbių vardu atsi
sveikinimo žodį tariusiems adv. J. Našliūnui, inž. 
J. Bariui, J. Pakalniškiui, J. Tamuliui, inž. A. Di
džiuliui ir P. Vėbrai.

Dėkoju paaukojusiems gėles — Lietuvių In
žinierių ir Architektų (ALIAS) Sąjungai už or
chidėjų vainiką, Neo-Lithuanų Korporacijai už gė
lių ženklą. A. L. Tautinės Sąjungos Chicagos sky
riui už gėles ir už tas visas gėles, kurias paaukojo 
p.p. dr. J. Pavilionio, A. Ašoklio, K. Vasiliausko, 
P. Vėbros, V. Jaudžimo, E. Krafto, J. Budrio, D. 
Svenčiūno, G. Babarskienės, O. Lipšienės, A. Ne- 
verauskienės ir A. Dabkų šeimos.

Dėkoju visiems velionį aplankiusiems koply
čioje ir man pareiškusiems užuojautą žodžiu ar 
raštu — bei ta proga, koplyčioje ar šalia jos, au
kojusiems šv. Mišioms už mirusįjį.

Dėkodama už tam tikrą man asmeninį patar
navimą ryšium su laidotuvėmis p.p. M. Jasiūnie- 
nei, O. Dobilienei ir B. Matušienei, o taip pat už 
man p.p. čeponui, B. R. Gužų ir Žygienės suteik
tą dovaną — dar ypatingai dėkoju p.p. — A. Di
džiuliui, J. Bariui, K. Burbai ir Naudžiui, kurie 
įteikė man 300 dolerių sudėtinę auką, kad ją pa
aukodama kuriam nors viešam lietuvybės reika
lui, tuo būdu paminėčiau a. a. inž. Joną Lenkevičių.

Vaišes, įvykusias po laidotuvių šv. Antano 
parapijos salėje, padėjo paruošti p.p. Z. Bernata- 
vičienė, Dirvilaitienė, Butkus, P. Stoncelis, K. O. 
Dobilai ir G. Babarskienė. Visiems jiems dėkoju.

Dėkoju už nuotraukas p.p. A. Didžiuliui, V. 
Račkauskui ir J. Slabokui, o be to p. V. Jaudžimui 
už padarytą laidotuvių progą filmą.

Dėkoju p. J. Tamulinui už patalpintą "Drau
ge” (spalio 20 d. š. m.) straipsnį-nekrologą velio
niui pagerbti.

Dėkodama grabnešiams p. p. j. Vasaičiui, J. 
Našliūnui, M. Naujokui, J. Montvilai, P. Stonce- 
liui ir A. Dabkui, pagaliau dėkoju ir p.p. Vasai
čio-Butkaus Laidojimo Įstaigai už man sudarytas 
palankias velionies laidojimo sąlygas ir už viso
keriopą ta proga malonų man patarnavimą.

Visiems čia suminėtiems ir nesuminėtiems, 
kurie man sunkią valandą parodė palankumo, la
bai, labai dėkoju.

Barbara Lenkevičienė

Poniai JANINAI KARALIENEI, jos bran

giam tėveliui

JONUI MELNIKUI

mirus Lietuvoje, nuoširdžią užuojautą reiškia

E. P. Grigoniai
M. K. Kalvaičiai

būdį bei prisiunčiant repe
ticijų pavyzdį (juostoje ar 
pan.). Gavus laišką su rei
kiama informacija Reąuest 
Records vadovybė sutars 
dėl sąlygų ir laiko repetici
joms.

• Inž. Valdas Adamkavi- 
čius atsistatydino iš Litua- 
nus Fondacijos pirmininko 
pareigų.

• Ateitininkų Federacija 
savo vadu išrinko dr. J. Pi- 
kūną, iš Detroito.

Dr. A. Razma, A. Skrups- 
kelienė ir prof. B. Vitkus 
sudaro revizijos komisiją.

AUKOS LIETUVIŲ 
FONDUI

Kun. A. Dabušis, Pater- 
son, N. J. įstojo į L. Fondo 
narius su 100 dol. įnašu.

L. Fondo adresas: 6643 
S. Maplevvood, Chicago, III. 
60629. (Sk.)

Maloniai kviečiame Tamstą 
atsilankyti į L. S. T. Korp! 
Neo-Lithuania ir L. T. A. Sambūrio
NAUJŲJŲ 1968 METŲ
SUTIKIMĄ,
rengiamą 1967 m. gruodžio mėn. 31 d. 
FERRARA MANOR salėje 
5609-21 West North Avenue.

Svečiai bus linksminami 
Korp! Neo-Lithuania orkestro ir 
vaišinami šiltais ir šaltais valgiais. 
Vakarienės laikas 9:30-11:00 vaL 
Kava bus serviruojama visą laiką. 

Įėjimas — 14 dol., studentams 10 dob 
Korporantai dalyvauja su spalvomis! 

Mašinoms pastatyti yra dvi aikštės 
antroj pusėj gatvės.

E. CHICAGO

KULTŪRINĖ 
POPIETĖ

ALTS-gos East Chi
cagos skyriaus valdy
bos pastangomis, š.m. 
gruodžio 2 d. buvo su
organizuota kultūrinė 
popietė. Nors žmonių 
prisirinko gausiau, kaip 
į eilinius susirinkimus, 
bet galėjo būti ir dau
giau, nes tai vienkarti
nis tokio pobūdžio pa
rengimas.

Savo įspūdžius po va
karų Europą vaizdžiai pa
pasakojo Zigmas Motie
jus, kelionėje išbuvęs 9 
savaites. Aplankė Vaka
rų Vokietiją, Austriją, 
Šveicariją, Italiją ir 
Prancūziją. Ilgiausiai bu
vo sustoję Vokietijoje, 
krašte kur ir mūsų dau
guma praleidome 4-5 
metus. Krašto išorinis 

.pasikeitimas esąs toks 
didelis, kad sunkiai at
pažįstamos gyventos vie
tovės. Didžiausią įspūdį 
padarė Italija su savo 
istorinėmis vietomis ir 
meno turtais.

Juozas Bagdanskis. 
skyriaus sekretorius, 
apkeliavo ne tik Europą, 
bet ir Artimuosius Ry
tus, todėl savo kelionės 
įspūdžius papasakojo iš 
Egipto, Jordano, Lebano 
no, Sirijos, Izraelio, Tur
kijos ir kt. Jis nukėlė 
klausytojus į senovę, kur 
Kristus gimė, praleido 
jaunystę, skelbė evange
liją, darė stebuklus, kė
lė mirusiuosius. O tų 
kraštų šiandieniniam gy
venimui pavaizduoti pa
rodė spalvotą filmą, 
trukusį ištisas dvi valan
das. Skyriaus valdyba ir 
visi popietės dalyviai dė
kingi Z. Moliejui ir J. 
Bagdanskiui už perduo
tus kelionės įspūdžius ir 
parodytą filmą.

Kultūrinei popietei va
dovavo skyriaus pirm.

Juodvalkis. (aj)

CICERO

ALT S-GOS CICERO 
SKYRIUS APTARĖ 
DIRVOS REIKALUS

ALT S-gos Cicero sky
riaus susirinkimas įvyko 
gruodžio 8 d. Į skyriaus su
sirinkimą buvo atvykę ir 
svečių, ALT S-gos centro 
valdybos nariai inž. V. Ma
žeika, K. Pocius ir buv. c. 
v. pirm. inž. J. Jurkūnas.

Susirinkimą atidarė ir jį 
pravedė skyriaus pirminin
kas J. šulaitis. Inž. V. Ma
žeika apžvelgė c. v. veiklą, 
padarė sugestijas skyriaus 
veiklai. Sugestionavo sky
riams rūpintis kultūriniu 
kolonijos gyvenimu: orga
nizuoti paskaitas, minėji
mus, parodas ir t.t.

Staliukai užsakomi pas 
Fil. M. Šimkų, 

4259 So. Maplewood Ave„ 
Tel. CL 4-7450 
nuo 9-3 ir 5-8 

Atsiskaitymas iki gruodžio 23 d. pas 
Fil. E. Modestą, 

6456 So. Talman Avė.

L. S. T. KORP! NEO-LITHUANIA IR L. T. A. SAMBŪRIO VALDYBOS CHICAGOJE

Centro valdybos narys 
K. Pocius padarė praneši
mą Vilties draugijos ir Dir
vos reikalais. Visi susirin
kusieji gyvai diskutavo ir 
nutarė Dirvą, kaip Tauti
nės Sąjungos oficiozą fi
nansiškai remti.Pasisakyta už 
pavardžių nevengimą orga
nizacinės veiklos aprašy
muose. Organizacinės veik
la savaime nevyksta — yra 
vykdytojai ir nėra reikalo 
jų slėpti...

Skyriaus narių tarpe ki
lus sugestijai pasiųsti Dir
vai Kalėdinę dovaną, nariai 
ir svečiai tuojau sudėjo $67 
ir juos įteikė pirmininkui 
persiųsti Dirvai.

Inž. J. Jurkūnas pristatė 
Lietuvių namų įsigijimo rei
kalą Chicagoje. Jis gana 
plačiai apžvelgė lietuvių 
organizacinio gyvenimo po
reikius ir priėjo išvados, 
kad lietuvių namai apjungs 
ir patenkins organizacinius 
reikalavimus visų lietuvių, 
išaugusių iš "žaliosios” jau
nystės — Jaunimo centro 
pastogės reikalavimų. At
seit, visą akademinio am- 
žiaus jaunimą ir suaugu
sius. Tokiam realiam J. Jur
kūno samprotavimui visi 
pritarė. O į klausimą pirkti 
senus ar statyti naujus na
mus, visi pasisakė už naujų 
namų statybą. Visi pasiža
dėjo prisidėti telkiant pra
dinį kapitalą, be kurio ne
įmanoma pradėti namų sta
tyba.

Skyriaus valdybą suda
ro: J. šulaitis, P. Kašūba, 
A. Trinka.

Tolimesni pasitarimai vy
ko prie vaišių stalo, svečius 
vaišinant skyriaus uolioms 
narėms, Lituanistinės mo
kyklos mokotojoms, Kašū- 
bienei ir Markauskienei.

____ (sa)
• Genovaitė ir Vladas 

Mieželiai, gyv. Chicagoje, 
vieton sveikinimų draugam 
ir pažįstamiem Kalėdų ir
N. Metų proga paaukojo 
per Balfą, Vasario 16 d. 
gimnazijai $15.00.

BOSTON
N. METŲ SUTIKIMAS
A. L. T. S-gos Bostono 

skyriaus valdyba savo na
muose, 484 E. 4th St., So. 
Boston, gruodžio mėn. 31 d. 
9 vai. vakare ruošia tradi
cinį N. Metų sutikimą. 
Kviečiame dalyvauti S-gos 
narius su šeimomis, o taip 
pat ir svečius, kaip kiekvie
nais metais, taip ir šiemet 
sutikime N. Metus savųjų 
tarpe.

Vietų skaičius ribotas, to
dėl iš anksto prašome užsi
sakyti atskiras vietas ar 
staliukus pas A. Vilėniškį, 
5 Adams St., Dorchester, 
tel. AV 2-4093. Kvietimai 
nebus siunčiami, todėl kas 
pirmas užsisakys, tam pir
miausia bus rezervuota vie
ta. Tad iki malonaus pasi
matymo N. Metų išvakarė
se.

A.L.T. S-gos Bostono 
Skyriaus Valdvba

(Sk.)

Dalis svečių Jaunimo Centro suruoštoje vakarienėje.

MIELI LIETUVIAI,

N u o š i r džiai dėkojame 
Jums už pagalbą ruošiant 
J. Centro jubiliejinę vaka
rienę ir dovanų paskirsty
mą. Didžiausia padėka, ži
noma, tenka dovanų davė
jams: Bowera Dodge, 73 S. 
Western Av., Gradinskams, 
2512 W. 47 St., Lieponiams, 
6211 So. Western Avė., Lin- 
don Appliances, 63 ir Rock- 
well, p.p. Burstein, 190 N. 
Statė St., suite 204, Kriau- 
čeliūnams, 6132 Harlem 
Avė. Taip pat reiškiame pa
dėką mūsų artistams: St. 
Baranauskui, J. šalnienei, 
D. Lapinskui, J. Centro

PUIKIAUSIA DOVANA 
VISOMS PROGOMS

Puikios, autentiškos ilgo 
grojimo lietuviškos plokšte
lės, gražiai įpakuotos, mono 
ar stereo — klauskite

REQUEST RECORDS.
Nesitenkinkit pakaitalais! 

Eikit į artimiausią krautu
vę ar ‘ prašykit nemokamo 
katalogo rašant:

Reąuest Records, Ine.
66 Mechanic St.
New Rocheile, N.Y. 10811

LOS ANGELES
KUR SUTIKSIME 

NAUJOSIUS METUS
Baigiantis seniesiems me

tams daug kas svarsto, kur 
sutikti Naujuosius 1968 
metus. Geriausia proga los- 
angeliečiams yra sutikti 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose, 3356 Glendale Blvd. 
Los Angeles. Geroje nuo
taikoje, savųjų tarpe, prie 
lietuviškų valgių ir geros 
muzikos.

Bilietai pavieniui ir gru
pėmis užsisakant atskirus 
stalus, gaunami Tautiniuo
se Namuose, telef. 666-9314 
arba pas valdybos narius 
telef. 662-2669*.

Lietuvių Tautinių Namų 
Valdyba maloniai kviečia 
dalyvauti visus lietuvius su 
savo artimaisiais tradici
niame Naujų 1968 Metų Su
tikime.

Los Angeles Lietuvių 
Tautinių Namų 

Valdyba
(Sk.)

Studentų ansambliui ir A. 
Dikiniui. Be dovanų davėjų 
ir jų vakarienė nebūtų bu
vusi tuo, kuo ji buvo.

Didžiausią staigmenę pa
darė A. G. Milauckai, įteik
dami 18 tūkstančių dol. J. 
Centro statybos vajui. At
rodo, kad jiems lietuviški 
reikalai yra brangesni už 
asmeninius.

Semėnienė labai nuo
širdžiame vakarienės apra- 
šyme, greičiausiai dėl ne
turėjimo pilnų informacijų, 
nepaminėjo dr. Razmų, ku
rie pirmieji davė tūkstantį 
dol. J. Centro statybos va
jui. Taip pat dr. Dubinskai 
įteikė antrą tūkstantį, inž. 
Stankai ir dr. Kraučeliūnai 
yra davę jau virš dviejų 
tūkstančių, Gradinskai 1500 
dol., M. šmulkštienė, savo 
a. a. vyro Vinco Šmulkščio 
atminimui 1000 dol. šitie 
mūsų geradariai nebuvo 
pilnai paminėti S. Semėnie
nės aprašyme. Taip pat ne
buvo paminėtos šeiminin
kės: Skučienė ir Stropienė 
ir studentės, sodinusios sve
čius: R. Kviklytė, D. Stat- 
kytė, A. Valaitytė, A. Ku- 
biliutė ir kitos.

Dėkoju visiems, kurie 
kuo nors prisidėjo prie va
karienės pasisekimo, bet 
ypač spaudai, radijo sto
tims, Liet, televizijai, vi
siems dalyviams ir visai 
lietuvių visuomenei, prisi
dėjusiai savo aukomis. 
Daug yra davę po 100 dol., 
arba papildę savo šimtinę. 
Jų pavardes paskelbsime 
tam skirtame rašte.

Turiu Jums su džiaugs
mu pranešti, kad Jūsų au
kos artina mus prie užsi
brėžto tikslo: — praplėsti 
J. Centro patalpas jubilie
jiniais Lietuvos Nepriklau
somybės metais. Taip, dar 
reikės darbo ir pastangų, 
kad galėtume pradėti sta
tyti. Reikia dar sukelti 
bent 40 tūkst. iki kitų me
tų balandžio mėn. galo. To
dėl mes dar kartą prašome 
neatsisakyti ir pasiųsti sa
vo paramą Jaunimo Centro 
Statybos Vajui, 5620 So. 
Claremont Avė., Chicago, 
Illinois 60636.

Visus nuoširdžiai sveiki
nu šv. Kalėdų proga ir lin
kiu laimingų ir sveikų 1968 
metų.

Statybos Vajaus 
Komiteto vardu 

Tėvas J. Kubilius
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