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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PAKISTANAS SKYLA IR Juliui gaideliui metu kapa
PASIKEITIMU GRĖSMĖ VISAM INDIJOS KONTINENTUI 

VYTAUTAS MEŠKAUSKASPolitinės aistros Pa
kistane pasiekė tokio 
laipsnio, kad pranešama 
ne tik apie politinių prie
šų nužudymus, bet ir nu
kryžiavimus. Ten siau
čianti politinė audra gali 
privesti prie naujos ko
munistinės valstybės at
siradimo, kurią sudary
tų dabartinio Pakistano 
rytinė dalis ir Indijos 
Vakarų Bengalijos pro
vincija. Pirmoji turi per 
73.000.000 gyventojų, 
antroji — 35.000.000. 
Juos riša bendra kalba ir 
ūkiniai sumetimai. Va
karinė Bengalija yra dau
giau pramonės kraštas, 
o rytinis Pakistanas gry
nai žemės ūkio. Skiria 
religija.

Kadaise tas skirtumas 
buvo taip jaučiamas,kad 
mahometonų apgyventa 
Bengalijos dalis buvo pri
skirta naujai sukurtam 
Pakistanui, kurio kita — 
vakarinė dalis — nuo ry
tinės yra atskirta net 
1.000 mylių Indijos teri
torijos. Religijos reikš
mei mažėjant, mahome-

DIRVOS NOVELĖS 
konku rso laimėtojai

PREMIJOS PASKIRTOS JURGIUI GLIAUDAI IR 
ANDRIUI MIRONUI

Rašytojas Jurgis Gliaudą,laimėjęs Dirvos novelės 1968m. konkur
so pirmąją premiją $300.00.

Kovo 22 d. Chicagoje Jau
nimo Centre posėdžiavo Dir
vos novelės konkurso 1968 
m. jury komisija, suside
danti iš penkių narių, bū
tent : Zitos Burneikytės, 
Česlovo Grincevičiaus, Alek
sandro Dundulio, Eglės 
Juodvalkytės ir Juozo Masi- 
lionio. Kiekvienas komisijos 
narių jau buvo perskaitęs 
konkursui atsiųstąsias no
veles ir į šį posėdį atėjo su 
savo sprendimu.

Komisija po ilgėlesnių, 
bet labai giedroje nuotaiko
je trukusių diskusijų, nuo
monių pasidalinimo, per
žvelgusi dešimtį atsiųstųjų 
novelių, pirmąją premiją 
300 dol. paskyrė Kaspučiui, 
už novelę "žaizdre”, antrą
— 150 dol. Klemui Trum
pai, už novelę "Alytis”.

Atidarius vokus paaiškė
jo, kad Kasputis yra Jurgis 
Gliaudą, o Klemas Trumpa
— Andrius Mironas. Komi
sijos sprendimas vienbalsis. 

tonų ir hindusų sugyve
nimo šansai smarkiai pa
augo. Be to čia nemažą 
vaidmenį vaidina ideolo
ginis momentas. Benga
lijoje paskutinius lokali
nius rinkimus laimėjo 
kairiųjų koalicija, kuriai 
vadovauja komunistai. 
Rytinio Pakistano galin
giausia politinė asmeny
bė mahometonų dvasinin
kas Bhashani yra mark
sistinių pažiūrų ir Mao 
Tsetungo gerbėjas. To
kiu būdu tarp jo ir Ben
galijos vyriausybės bend
ravimas ne tik įmano
mas, bet ir pastebimas.

Iki šiol Pakistaną dik
tatoriaus teisėmis valdė 
prezidentas Ayub Khan. 
Negalima sakyti, kad ne
laimingai. Ūkiškai kraš
tas padarė nemažai 
pažangos. Toji pažanga 
nors aplamai imant pa
gerino visų būklę, nesu
mažino prarajos tarp tur
tingųjų ir beturčių. Ga
lima sakyti, kad toji pra-

Posėdy taip pat dalyvavo 
Dirvos redakcijos atstovas 
Mečys Valiukėnas.

Premijų mecenatas yra 
Simas Kašelionis.

Rašytojas Andrius Mironas- 
Norimas, laimėjęs Dirvos no
velės 1968 m. konkurso antrą
ją premiją 150 dolerių. 

raja net padidėjo, paly
ginti negausiems pra
monininkams savo ran
kose sutelkus didelę ūki
nę galią ir prabangą.

Naujoji Pakistano in
teligentija ilgainiui liko 
nepatenkinta 'tėvišku’ 
Ayub Khano režimu, ku
riam tarp kitko prikiša
ma ir korupcija.

Praeitą pavasarį pra
sidėję studentų neramu
mai buvo akstinas daug 
platesnėm riaušėm.' 
Laikydami Ayubo dienas 
suskaitytom, jį apleido 
daugelis jo buvusių benčU 
radarbių. Akivaizdoje 
tokios būklės Auyb pasi
traukė iš valdžios.

Užsieniuose dažnai 
yra linksniuojama buvu
sio Ayubo užsienio rei
kalų ministerio Bhutto 
pavardė, kuris vadovau
ja intelektualų opozici
jai, tačiau jo galimybės 
tapti Pakistano valdovu 
yra laikomos labai ma
žomis. Jo įtaka yra kiek 
didesnė tik Vakarų Pa
kistane ir tokiu būdu jo 
įsigalėjimas grečiausiai 
tik paskatintų rytinį Pa
kistaną atsiskirti. Dau
giau šansų sekančių dar 
sujungto Pakistano val

dovu turėtų šeikas Mu- 
jibur Rahman, kuris yra 
krašto vienybės šalinin
kas ir Bhashani priešas. 
Gabus demagogas, Rah
man yra laikomas dau
giau dešiniuoju negu Bha
shani.

Kol kas atrodo, kad 
šiais nacionalizmo žy
dėjimo laikais stipres
nį valstybės pagrindą 
sudaro tauta, o ne reli
gija ar ideologija. Suda
rant Indijos ir Pakista
no nepriklausomas vals
tybes to principo nebuvo 
laikytasi. Užtat ten tiek 
daug nesusipratimų. Pa
kistano vardas yra nau
jadaras iš pirmųjų rai
džių provincijų vardų: 
Punjab, Afghania, Kashi- 
mir plūs žodis "stan* 
kuris reiškia kraštą Ur- 
du kalboje. Žodis ’pak' 
toje kalboje taip pat reiš
kia tyrą, skaistų. Todėl 
Pakistaną galima būtų 
vesti kaip "skaistų kraš
tą", kuo jis dabar tikrai 
"'ėra.

Rytinio Pakistano at
siskyrimo ir eventu
alaus susijungimo su Va- 
karų Bengalija atsitiki
mu, Vakarų Pakistanas 
su savo 35 milijonais 
liktų nepriklausoma vals
tybe. Ir galimas daiktas, 

ad jai būtų lengviau 
tvarkytis. Bengalijos ir 
rytinio Pakistano susi
jungimas po komunizmo 
vėliava sukeltų daug 
naujo galvosūkio kaimy
nams ir ne kaimynams, 
Maskvai ir Washingtonui. 
Tikrai džiaugtųsi tik Pe
kinas.

• Vietname karas nevyk
sta taip kaip amerikiečių 
generolai prieš trejetą mė
nesių tvirtino, kad priešas 
jau parklupdytas ant kelių. 
Nuo to laiko, kai Paryžiuje 
prasidėjo derybos, buvo už
mušta 10,000 amerikiečių 

Gyvenimas prasidėjo lyg pa
saka: jaunysis brolis išėjo pa
žadinti miegančios karalaitės, 
išėjo kopti į aukštą kalną ir įsi
brauti į užburtą pili. Pavojai ir 
vargai, net sukruvintos rankos 
ir kojos, net sukruvinta širdis 
jo nebaugino. Ir įveikė jis visas 
kliūtis, ir atvėrė pilies duris.

Kompozitorius Julius Gaidelis, kuriam balandžio 5 d. sukanka 60 
metų. V. Maželio nuotrauka

ir prižadino miegančią karalai
tę!

Pasaka byloja, kad po to žy
gio jaunysis brolis buvęs lai
mingas. Bet ar iš tikro jis buvo 
laimingas?...

Pasaka, nors neįtikimus daly
kus seka, visada buvo tikrovės 
atspindys. Ir Juliaus Gaidelio 
išgyventi metai šiandien atspin-

karių. Viso nuo 1961 m. 
amerikiečiai neteko 31,000, 
kai Korėjoje prarado 33,417 
žmonių, kurių 22,263 krito 
jau derantis Pam Mun Jom. 
Nežiūrint pasunkėjusios pa
dėties, Nixonas vengia iš
plėsti karo veiksmus. Tuo 
tarpu vietkongo delegacija 
Paryžiuje reikalauja besą
lyginio amerikiečių atsi
traukimo iš Vietnamo.

P a s k u tinėmis žiniomis 
Saigono vyriausybė siūlo 
pradėti tiesiogines derybas 
su š. Vietnamu ir Vietkon- 
gu, tam nestatydama jokių 
sąlygų.

• Istanbule turkui Ahmet 
lrmikci miegant atvira bur
na, įlindo pelė ir jau antrą 
dieną gyvena jo pilve. Gy
dytojai bandė vaistais pelę 
nunuodyti, nepaken k i a n t 
žmogui, bet atrodo, turės 
daryti operaciją.

• šnipus Elyesar Bazna, 
labiau žinomas Cicerono 
vardu, karo metu tarnauda
mas pas anglų ambasadorių 
Ankaroje vokiečiams par
davęs slapčiausių sąjungi
ninkų dokumentų nuotrau
kas, už kurias vokiečiai jam 
sumokėjo netikrais svarais, 
dabar gyvena Vokietijoje iš 
bedarbio pašalpos, tikėda
masis, kad Vokietijos vy
riausybė atsižvelgdama į jo 
pasitarnavimus, jam atsily
gins.

STASYS SANTVARAS

di pasaką: keturiolikos ar pen
kiolikos metą berniukas, slapta 
ir ne be pavojų iš lenkų okupuo. 
to Vilniaus krašto peržengęs de 
markacijos liniją į nepriklau
somą Lietuvą, netruko pajusti.

kad jis yra vienišas, kad tik sa
vom jėgom ir kietu darbu jis 
galit tikslo pasiekti. Gal studi
jų dienom jis nesukruvino sa
vo rankų ir kojų, bet širdis ne 
vieną kartą buvo apsiliejusi liū. 
dėsiu ir kančia. Ir alkis ne sy
kį žvelgė į akis, ir neviltis len
kė į žemę... Tik įgimti gabu
mai, tik įgimtas darbštumas jį 
drąsino, palaikė ir gaivino, tik 
valia ir gal vienas kitas taurus 
žmogus skatino laimėjimų siek
ti...

Julius Gaidelis ir šiandien te- 
bekopia į aukštąjį kalną, J savo 
svajonių užburtąją pilį. Kopia 
jau kaip iškilus ir itin kūrybin
gas lietuviškosios muzikos kū
rėjas.

♦♦♦
Gali kas kas samprotauti, kad 

piešti paveikslą žmogaus, kurį 
nuolat ir iš arti matai, nėra 
sunkus darbas. Iš tikro gi — 
tas darbas labai nelengvas! Ne 
mano vieno patyrimas byloja, 
kad kartais viena kita smulk
mena, savo esme originali ir 
įdomi, būna ar per anksti pa
sakoma, ar ne tais žodžiais 
apibūdinama, ar iš viso yra ne- 
neština į viešumą.

Kaip "modelis", nelengvas 
man yra ir komp. Jul. Gaidelis, 
nors jį pažįstu gal dvidešimt 
metų. Juk ir gyvenom po vienu 
stogu, ir esam artimi bendra
darbiai. Atseit, buvo progų ne 
tik išorei apžvelgti, bet ir bi
čiulio vidun pažvelgti. Ir, ne
paisant to, tuo tarpu tenka rem
tis tik improvizacija...

Julius Gaidelis nėra stam
bus vyras, savo ūgiu truputį 
prašokąs vidutinio stoto vyrus. 
Lengvas ir nekūningas, vaikšto 
krūtinkaulį priekin išmetęs, lyg 
niekad negalėtų pasilenkti. Gal
va apžėlus melstančiom garba
nom, veido bruožai taisyklingi 
ir dailūs, giliai kaktoj paslėp
tos akys be paliovos žiburiuo
ja. Pypkė dantyse — beveik 
nuolatinė jo burnos puošmena.

JuL Gaidelio vidus, kaip ir ki
tų jo polėkio vyrų, nėra tik sau
lėgrąžos veidas. Jis gali būti 

kantriai tylus, pvz., kelionėj iš 
New Yorko į Bostoną, per ke
lias valandas, ištarti tik kelis 
žodžius, bet gali būti bohemiš
kai linksmas, kupinas sąmojų ir 
džiaugsmo. Tie du jo būdo kraš
tutinumai yra itin ryškūs.

Būdingiausias, bet gi, yra jo 
darbštumas, jo kūrybingumas, 
tiesiog asketiškas atsidavimas 
kūrybiniam darbui. Dar ir da
bar prie darbo stalo jis pajėgia 
išsėdėti 16 valandų per parą! 
Sis Gaidelio būdo bruožas, iš 
tikro, ir sudaro jo asmenybę.

Komp. Julius Gaidelis yra 
švenčioniškis, Vilniaus krašto 
vaikas, gimęs 1909 m. balan
džio 5 d. Grikiškių kaime, Dau- 
gėliškio vis., Švenčionių aps. 
Vadinasi, kaip daugelis kitų liet, 
kultūrininkų, š.m. balandžio 5 
d. ir jis peržengs savo amžiaus 
kapos metų ribą. Įvykis atžymė- 
tinas, bet ar jis yra atbėgančio 
pavasario linksmybė? Apžvel
gęs tuos šaltus vandenis, ku
riuose dabar plūduriuojam, la
bai sunku nuo graudinančio ato
dūsio ištrūkti...

Muzikos meną Jul. Gaidelis 
studijavo Kauno konservatori
joj 1925-37 m. laikotarpy: 1925 
-31 m. Dauguvietytės vadovau- 
jamoj fortepiono klasėj, o 1931— 
37 m. prof. Juozo Gruodžio kla
sėj. Dar nebaigęs studijų, Jul. 
Gaidelis Kaune pradėjo garsėti 
kaip savo mokytojo, komp. J. 
Gruodžio, įpėdinis ir jo mokyk
los ryškiausias talentas.

1951-53 m. sukaktuvininkas 
studijavo kompoziciją, kontra
punktą ir dailiųjų menų istoriją 
Nauj. Anglijos konservatorijoj, 
Bostone, kurią baigdamas gavo 
Master of Music laipsnį. Dviejų 
konservatorijų baigimo diplo
mai, be abejonės, antspauduoja 
komp. Jul. Gaidelio talentą ir jo 
pasiruošimą muzikinei veiklai.

««*
Komp. Jul. Gaidelio muzikinė 

kūryba yra gausi, įvairi, pla
taus ir savaimingo polėkio, čia 
nors prabėgom peržvelkim jo 
iki šiol sukurtus muzikos vei
kalus: Variacijos fortepionui
1934 m., Fortepioninė sonata
1935 m., Verpėja ir Drugelis 
— dvi miniatiūros smuikui ir 
fortepionui, I styginis kvartetas
1936 m. Tai jo pirmojo kūrybos 
periodo darbai, galima sakyti, 
mokyklos suolo darbai.

1937-1968 m. laikotarpy, nors 
Per jį pralėkė II pasaulio ka
ras, tremtis ir emigracija, įvy
kiai didžiai nepalankūs muzikos 
kūrėjui, Jul. Gaidelis atsivėrė 
gausiom savo talento varsom. 
Tame laikotarpy jis sukūrė še
šis didelės formos muzikos kū
rinius — šešias simfonijas. 
Šeštoji 1961 m. buvo atlikta Hart 
forde, Conn., muzikos festivaly, 
diriguojant Vyt. Marijošiui. Vie
na jo simfonijos dalis Scherzo, 
buvo atlikta New Yorke, diri
guojant taip pat Vyt. Marijošiui, 
kurią The New YorkTimes kriti
kas itin palankiai įvertino. Kaip 
atrodo, tas ir sudarė įspūdį, kad 
Jul. Gaidelis yra simfonikas, 
tik instrumentinės muzikos kū
rėjas.

Tačiau taip nėra. Ir tą patvir
tina kiti komp. Jul. Gaidelio mu
zikos kūriniai: Balandžių turgus 
ir Karo muziejaus Sodely — sim
foniniai vaizdai 1937 m., Šatri
jos raganų karnavalas, Gedimi
no sapnas -- simfoninės poe
mos 1940 m., Čičinskas, 3 aktų 
baletas (atsirėmęs į Maironio 
baladę, to baleto libretą para
šė Balys Sruoga) 1944 m. Aliar
mas, simfoninė poema (atlikta 
JA V orinių pajėgų orkestro Wa- 
shingtone, D.C.) 1945 m., Jūra
tė ir Kastytis, simfoninė poe
ma pagal Maironio baladę, 1946 
-47 m., II styginis kvartetas. 
Be tėvynės, Lietuviškas šokis 
Nr. 1, Malda -- trys smuiko da
lykai, Smuiko koncertas 1947- 
48 m., III styginis kvartetas 
1948 m., Smuiko Sonata 1951 m., 
IV styginis kvartetas 1953 m., 
Giesmė apie Gediminą (teksto 
autorius Balys Sruoga) — kan
tata solistams, vyrų chorui ir

(Nukelta į 5 psl.)
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PABALTIJO KLAUSIMAS
II PASAULINIO KARO METU

Vakarų sąjungininkų laikyse
na II Pas. karo metu Pabaltijo 
atžvilgiu buvo nelaiminga Lie
tuvai. Vakariečių politika buvo 
nesėkminga, o sovietai atsie
kė visus savo politikos sieki
mus. Nesėkmė, kaip ir perga
lė, yra pamokanti, tat vertėtų 
išnagrinėti vakariečių politikos 
sėkmingumą, nes II Pas. karo 
klaidos sukūrė dabartinę padė
ti Lietuvoje.

Slapti sovietų-nacių sandė
riai davė Kremliui galimybę už
imti Estiją, Latviją ir Lietuvą. 
Užsiėmęs vakaruose Hitleris 
davė Stalinui laisvas rankas 1940 
m. vasarą inkorporuoti Pabal- 
tijos valstybes i Tarybų Sąjun
gą. Stalinas faktinai tykojo už
grobti daugiau žemių, net ir 
sankalbininko sąskaita. Jis dė-

ALGIRDAS BUDRECKIS

jo viltis j Vokietijos nualinimą 
kovoje su anglais ir prancū
zais.

Stalinas apsiriko, galvoda
mas, kad karas nualins ir An
gliją ir Prancūziją iš vienos 
pusės, ir Hitlerj iš kitos. Hit
leris 1940 m. gruodžio mėnesi 
davė Barbarosos operacijai ei
gą. 1941 m. birželio 22 d. Tre
čiojo Reicho šarvuotos divizi
jos pradėjo riedėti į rytus. Ta
rybų Sąjunga nenorom buvo {vėl. 
ta I II Pas. karą, kaip "kapita
listų sąjungininkė"!

Karas verčia visus, turinčius 
bendrą priešą, tapti sąjunginin
kais. Komunistas Stalinas turė
jo bendradarbiauti sukapitalis-
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tais Roosevelt ir Churchill. Pa
baltijo klausimas kelis kartus iš
kilo karo metu, nes vakarų są
jungininkai, Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir Didžioji Britanija 
nepripažino Pabaltijo valstybių 
inkorporavimo I Tarybų Sąjun
gą ir tebepripažino Estijos, Lat - 
vijos ir Lietuvos diplomatinius 
atstovus.

1941 m. rugpiūčio 14 d. JAV 
prezidentas Rooseveltas ir ang
lų ministeris pirmininkas Chur
chillis iškilmingai paskelbė At
lanto Chartą, kurioje buvo pa
reikšta:

... Antra, jie nepageidauja 
jokių teritorinių pakeitimų, 
kurie nesiderina su tų teri
torijų gyventojų laisvai iš
reikšta valia; Trečia, jie 
respektuoja visų tautų teisę 
pasirinkti sau valdžios for
mą; ir jie pageidauja, kad 
suvereninės teisės ir savi
valda būtų grąžintos toms 
tautoms, kurios s m ur t u bu
vo užimtos...

Pirmos sąjungininku konfe
rencijos metu, 1941 m. rugsėjo 
mėn., Londone Tarybų Sąjunga 
endorsavo Atlanto Chartos prin* 
cipus. Anot ambasadoriaus Mais- 
kio, Tarybų Sąjunga ginanti kiek
vienos tautos teisę l nepriklau
somybę ir { savo krašto terito
rini integralumą. Tarybų Sąjun
ga ginanti kiekvienos tautos tei
sę pasirinkti tokią visuomeninę 
santvarką ir valdžios formą, ku
ri atatinkanti ir reikalinga tau
tos ūkinei ir kultūrinei gerovei 
(žr. Stephen Kertesz, The Fate 
of Europe, New York, 1956 psl. 
123). Bet šitie žodžiai buvo ap
gaulingi. Litvinovas tą patj čiul 
bėjo, kad jis 1942 m. sausio 1 d. 
pasirašė Jungtinių TautųDekla- 
raciją (žr. F.W. Plck, The Bal- 
tic Nations, London, 1945, psl. 
145).

Ką Stalinas tikrai galvojo apie 
tautų apsisprendimo teisę paaiš - 
kėjo anglų užsienio reikalų mi
nistrui Anthony Edenui, kai jis 
nukeliavo Į Maskvą 1941 m. gruo
džio mėnesi tartis dėl abipusi- 
nės paramos. Mat Churchillis 
žadėjo pagalbą Tarybų Sąjungai 
o bendri kariniai veiksmai rei
kalavo, kad būtų politinis susi
pratimas tarp sąjungininkų. Rei - 
kėjo pasirašyti anglų-sovietų 
sutarti, 'kad būtų galima pra
dėti antrą frontą prieš Hitle
rį. Anglų delegacija buvo nu
siųsta l Maskvą derėtis su so
vietais. Pirmame pasitarime 
Kremliuje Stalinas smulkiai iš
dėstė Edenui, kokias pokarines 
sienas jis norėjo Europoje. Sta
linas reikalavo 1940 m. pabai
gos sienų, t.y., jis norėjo visas 
teritorijas, kurias, susidėjęs 
su Hitleriu, jisai buvo pagro
bęs. Vadinasi, Stalinas norėjo 
Pabaltijo valstybių.

Anthony Edenas savo atsimi
nimuose apibūdina anglų dele
gacijos atoveiką { Stalino rei
kalavimus: "Kilo sunkumų, kai 
rusai norėjo, kad mes pripažino 
tume jų 1940 metais Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos pagrobimą. 
Mes buvome prisiekę nesuteikti 
de jure pripažinimo jokios vals
tybės pasikeitusiai padėčiai. 
Nors mes būtume norėję, tai 
negalėjome padaryti. Mes nega
lėjom atiduoti Pabaltijo valsty
bių aukso, deponuoto Britanijo
je. Tuo labiau negalėjome grą
žinti laivų, kurie dabar sudarė 
dal{ mūsų laivininkystės. Tuo 
tarpu, rusai nerodė jokio ženk
lo kad jie prisidėsią prie mūsų 
sutarimo. Jie tik ginčijosi, jog 
būtinai išaiškinti Pabaltijo klau
simą pirm pagerinant santy
kius". (žr. Anthony Eden, The

Reckoning, Boston, 1965 psl. 65).
Churchillis atskleidė savo at

siminimuose faktą, kad Stalinas 
antrą kartą sueidamas su Ede
nu 1941 m. gruodžio 17 d. "darė 
spaudimus, kad Jo Didenybės 
Vyriausybė tuojau pripažintų 
TSRS būsimas sienas, ypač so
vietų teisę J Pabaltijo vals
tybes... Jis dėstė, jog betkoks 
anglų-sovietų susitarimas ky- 
botų ant to taško", (žr. Wins- 
ton S. Churchill, The Grand 
Alliance, Boston, 1950, psl. 
629).

Churchillis pristatė Edeno 
raportą anglų ministrų kabine
tui svarstymui. Kabinetas atme
tė Stalino reikalavimus, kaip 
nesiderinančius su AtlantoChar
tos principais, kuriems ir Ta
rybų Sąjunga buvo pritarus. Sa
vo 1941 m. gruodžio 20 d. tele
gramoje Edenui Churchillis įs
pėjo užsienio reikalų ministrą 
apie Stalino pretenzijas I Pabal- 
tijos valstybes: "Kreiptis {pre
zidentą Rooseveltą su tokiais 
pasiūlymais reikštų iššaukti 
aiškų nesutikimą. Iš to galėtų 
kilti abipusė nesantaika". Sa
vo 1942 m. sausio mėn. 8 d. pra
nešime Edenui ministeris pir
mininkas atvirai pasisakė: "Iš
skyrus de facto, mes niekuomet 
nepripažinome Rusijos 1941 m. 
sienų. Rusai nustatė tas sienas, 
kai jie begėdiškai susitarė su 
Hitleriu ir agresijos veiksmais 
jas įsigijo. Perduoti Pabaltijo 
valstybių gyventojus Sovietų Ru
sijai be tų gyventojų sutikimo 
prieštarautų visiems princi
pams, dėl kurių mes kovojame" 
(ten pat, psl. 630, 695).

Edenui grižus iš Maskvos, len- 
kų ambasadorius grafas Eduar
das Raczynski, Estų ministeris 
August Torma, Latvijos min. 
Karlis Zarinš ir Lietuvos min. 
Bronius Balutis parodė susirū
pinimą dėl Pabaltijo likimo, ir 
tuo reikalu 1942 m. sausio 10 d. 
aplankė JAV atstovą Winant su 
prašymu, kad pastarasis pada
rytų intervenciją už Pabaltijo 
valstybes. Tą pačią dieną Ede
nas pasakė Minant, kad Angli
ja nedarysianti jokių įsipareigo
jimų šiuo klausimu be JAV ži
nios. (žr. Foreign Relations of 
the United Statės, 1942, Vol. 3, 
Fjirope, Mashington D.C. 1961, 
psl. 491-492)

Pravartu stabtelėti ties JAV 
nusistatymu II Pas. karo metu. 
Karo pirmoje pusėje Vakarų są
jungininkai pabrėžė "jokios pre- 
determinacijos" principą, "Non 
predeterminacija" buvo ilgai
niui kenksminga Pabaltijo vals
tybėms. Kai 1941 m. gruodžio pa
baigoje JAV {stojo { karą, JAV 
pragmatiškai samprotavo, kad 
visų pirma, reikia laimėti karą, 
sumušti nacius ir japonus. Po
litiniai ir teritoriniai klausimai 
buvo atidėti iki taikos konferen
cijos. Rooseveltas ir jo patarė
jai manė, kad predeterminaci- 
jos politika I Pas. karo metu pri
vedė prie katastrofos taikos kon
ferencijos metu. Išvengti šių 
klaidų pasikartojimo, buvo ma
nyta, kad reikia laimėti karą be 
sutarimų iš anksto. Nežiūrint vo
kiečių avanso 1942 m. pavasari 
Rusijoje, JAV vyriausybė griež
tai laikėsi nonpredeterminaci- 
jos politikos. Šios politikos pa
sekmės buvo tragiškos.

Kodėl iš viso nonpredetermi- 
nacijos politika? Profesorius 
Philip E. Moseley savo studijo
je, The Kremlin and World Po- 
litics (New York, 1960,psl.l93), 
bando pateisinti amerikiečių lai
kyseną: "Amerikiečių logika bu
vo štai kokia, jei vienas kom
plektas teritorinių pretenzijųbū- 
tų buvęs patenkintas karo metu, 
tai visos teritorinės pretenzijos 
lygiomis teisėmis turėtų būti iš
spręstos. Sąjungininkai būtų 
pradėję peštis dėl karo gro
bio, užuot sukrutę karą laimė
ti".

(Bus daugiau)

PO PIETŲ KRYŽIUM
■---------- VI. Radzevičius -----------

Viešėdami Chicagoje aplankykite
VUOStO 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 -vairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirm. S. Na
rušis (kairėje) Adelaidėje Lietuvių Namuose Baltų savaitės proga. 
Viduryje V. Linkus lietuvių atstovas Federalinėje Baltų Taryboje 
ir p. Rakauskienė. V. Vosyliaus nuotrauka

DVIDEŠIMT METŲ IR KAS GI TOLIAU?
Australijos lietuvių branduolys, palyginti, yra 

dar labai jaunas — vos dvidešimties metų. Nors 
tvirtinama, kad lietuviai į Australiją yra vykę po 
1863 metų sukilimo ir vėlesniais laikais, tačiau jie 
čia tautiškai nyko greičiau negu žydo bitės.

1929 metais šiaip taip sulipdyta Sydnėjuj Austra
lijos Lietuvių Draugija per dvidešimts gyvavimo 
metų beveik nieko reikšmingesnio nenuveikė ir nu
veikti negalėjo teturėdama vos saujelę narių. Po 
antrojo pasaulinio karo čia atplaukę lietuviai įlie
jo į šią draugiją naujo kraujo ir davė jai drąsos 
žengti bent vieną reikšmingesnį žingsnį — išleis
ti savaitraštį "Mūsų Pastogė". Sis savaitraštis te
beina ir šiandien, nors senosios draugijos jau ne
bėra — jąpalaidojo bendruomeninis judėjimas be jo
kio triukšmo.

Visuomeninio, kultūrinio ir organizacinio gyve
nimo formavimas ryškiausiai prasidėjo reikštis 
1949 metais. Ir šiemet beveik visos lietuviškos or
ganizacijos turės progos vienaip arba kitaip atžy
mėti dviejų pirmų dešimtmečių sukaktį.

Chorams ruošiant jubiliejinius koncertus, dau
gis choristų galės drąsiai sakyti: dainuoju jau dvi
dešimts metų! Jaunų veidų choruose reikia su žibu
riu ieškoti. Bandymai sukurti jaunimo chorus nepa
vyko.

Tautinių šokių grupės, pradžioje buvusios pui
kiais lietuviškumo reprezentantais, tą sukaktį švęs
damos, atsimins, kad per savo eiles praleido daug 
judrių jaunuolių. O dabar ... "jie išsiskirstėkožnas 
sau... tarnybas gavo, vedė jau...". Iš tų vedusiųjų 
mažai kas sukūrė lietuviškas šeimas.

Sporto klubų vadovybės, aplaistydamos sukak
tuves, džiaugsis laimėjimais sporto aikštėse, bet 
nutylės faktą, kad tose aikštėse niekas — nei vete
ranai treneriai, nei sportuojantis prieauglis nepra
sižioja lietuviškai.

Skautai pakartotinai duos iškilmingą įžodį: sto
vyklose angliškai nekalbame.

Nežiūrint visų sunkumų, darbas vistiek dar va
romas pirmyn. Jį varo pokariniai emigrantai, ku
rie vis sunkiau ir sunkiau tempia paskui save 50-70 
metų amžiaus naštą. Nesunku pastebėti, kad ta va
romoji jėga po 20 metų šiek tiek susilpnėjo. Jeigu 
dabar kas daroma, tai daroma lyg iš incercijos, iš 
pareigos. Didelė dalis ir kūnu ir dvasia paseno per 
anksti. Į atsargą išeinančių vis daugiau. Pagaliau, 
jaučiamas ir tam tikras nusivylimas: nėrapakaita- 
lų grynai lietuviškam darbui tęsti, nes jaunimas 
neužsikrėtė tuo patriotizmu, kokį sau yra sukūrę 
senstantieji tremtiniai. Jaunimas jau dabar pama
žu keičia tautinio bendravimo formą ir turinį, ku
riame lietuvių kalba nevaidina didesnio vaidmens ir 
kuriame tautos laisvinimo momentas, kaip aktualus 
dabartiniams tremtiniams, neturi magiškos galios.

***
• ADELAIDĖJE gyvenąs Pulgis Andriušis jau prieš kiek laiko 

buvo parašęs Juozo Bačiūno biografiją — "Vieno Išeivio Istorija", 
kurios išleidimas šiuo metu ypač aktualėja.

Kaip teko patirti, Pulgis Andriušis neseniai kreipėsi j V. Adam
kų, kurio rankose dabar yra knygos rankraštis, pasiūlydamas prie 
biografijos pridėti paskutinĮ velionies gyvenimo etapą, visą bio
grafiją perspausdinti Dirvos atkarpoje, o vėliau išleisti atskiru lei
diniu. Reikalo paskubinimas šiuo atveju būtų visiems naudingas,ta
čiau Pulgis Andriušis nusiskundžia, kad jis jokių tolimesnių nuro
dymų dar nėra gavęs. Be visa ko,atrodo, kad pasikeitė ir knygos lei - 
dimo planai. Anksčiau ją buvo numačiusi išleisti savo vardu Austra
lijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba, tačiau dabar čia kal
bama, kad knygą leis pats V. Adamkus.

• BEVEIK visoseAustralijos lietuviųkolonijosešiuometuvyks- 
ta "valdžios pasikeitimas" -- renkamos naujos apylinkių valdybos. 
Nors jų įtaka kolonijose paskutiniu laikususilpnėjo.tačiaudarbai pa
siliko tie patys. Ant jų pečių guli reikalas rūpintis bendruomeninėm 
savaitgalio mokyklom ir bendrai visu tautiniu švietimu, tautinėm 
šventėm ir minėjimais, kolonijos atstovavimu {vairiuose mišrių 
tautybių junginiuose ir t.t. Daugelyje kolonijų sunku gauti tinkamų 
žmonių šioms pareigoms eiti.

•JAUNAS Melbourno lietuvis baritonas. Gintaras Kalpokas, ku
ris paskutiniu laiku pradėjo labai sėkmingai reikštis, neseniai yra 
išvykęs atostogų 1 Jungtines Amerikos Valstybes.

• ALB KRAŠTO VALDYBOS pirmininkas Simas Narušis šio
mis dienomis sulaukė 70 metų amžiaus. Šiuo metu p. Narušis pra
dėjo jau ir trečią vadovavimo kadenciją, kuri truks iki 1970 metų pa
baigos. Jis ypatingą dėmesį kreipia { asmenini kontaktą su atskirų 
kolonijų vadovais ir kultūrininkais. Savo laiku jis apvažinėjo kolo
nijas su "Aukso Žąsimi", o dabar numato maršrutą kartoti su fil
mu, kuris buvo pagamintas Lietuvoje 1938 metais. "Aukso Žąsis" 
Australijoj nebuvo palankiai priimta. Ką gero duos 30 metų senumo 
filmas, sunku dabar pasakyti.
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KNYGA, KURI GIMĖ

LAISVAJAME KRAŠTE
Dr. Vaclovo Pa- 

procko kalba, pasa
kyta kovo 23 d. New 
Yorke, pristatant 
dr. A. Geručio 
daguotą veikalą 
THUANIA.

re-
LI-

1940 metais, rusams 
okupavus Lietuvą, ko
munistų partijos centro 
komitetas įsakė Alfon
sui Kukankai — Liepsno- 
niui pravesti Zarasuose 
agitaciją už tai, kad lais
voji Lietuva būtų ati
duota į rusų jungą. Ne
radęs lietuvių tarpe pa
tikimų žmonių, organiza
torius pagrindiniu kalbė
toju pasikvietė žvejį 
Ščerbakovą. Senis buvo 
mažaraštis, lietuviškai 
nemokėjo nė žodžio, o 
rusiškai šnekėjo darky
ta kalba.

Pagrindinė sentikio 
kalbos mintis lietė kru
vinojo caro laikus, to
limą praeitį. Tačiau už
baigdamas kalbą, ora
torius nusprendė grįžti 
į dabartį ir, kumštį iš
kėlęs į dangų, visu bal
su sušuko: "Lai gyvuoja 
mūsų didieji vadai — 
Leninas ir Trockis".

Mitingo organizato
rius Nukanka akimirkos 
greitumu šoko į tribūną, 
bandydamas agitatorių 
nutildyti, o šis kaip nie
ku dėtas ir toliau karto
jo tuos pačius vardus, ap
lenkdamas svarbiausį 
"visų tautų vadą, tėvą ir 
mokytoją" — Josifą Vi- 
sarionovičių Staliną. 

miestelio bibliotekos 
parsinešė vaikučiams pa
siskaityti apie Lietuvą 
anglų kalba spausdintas 
tris knygeles. Iš paverg
to Lietuvos žadanti juos 
aplankyti vyro motina, ir 
marčiai rūpėjo pade
monstruoti anūkėlių iš
mintį. Deja, šeimininkės 
nuotaika netikėtai suge
do, kai jai paaiškinau, 
jog visos trys knygelės 
išleistos rusų - Lietu
vos okupacijai pateisin
ti. Į jos klausimą: "Ko
dėl gi laisvieji lietuviai 
neleidžia anglų kalba in
formacinių knygučių 
apie savo kraštą?", neno
rėdamas sueiti su savo 
sąžine į konfliktą, atsa
kiau nutylėjimu.

New Yorko Universi
tete vakarų civilizacija 
buvo (o gal ir tebėra) 
dėstoma pagal veikalą, 
kur vienoje vietoje sako
ma, jog praeityje lietu
viai su lenkais nesusilie- 
jo tik todėl, kad lenkai 
katalikų, o lietuviai — 
ortodoksų tikėjimo. Kai 
dukrelė bandė šią klai
dą atitaisyti, josprofeso-. 
rė patarė vis tiek laiky
tis knygos teksto.

1959 metais Varšuvoje 
išleista knyga: "Polnis- 
che Gelehrte und ihr Bei- 
trag zur Weltwissen- 
schaft". Autorius Ma- 
rian Dobrovvolski. Ją be
skaitydamas pajunti, ko
kią milžinišką žalą lie
tuvių kultūrai ir civili
zacijai padarė Liublino 
Unija, kuriai šiais me
tais liepos mėn. 1 d. su
kanka 400 metų. Ar tai 
paimsime astronomą, 
Vilniaus akademijos rek
torių, jėzuitą Martyną 
Počobutą (1728-1810), ar 
pasaulinio masto mine- 
rologą bei geologą Igną 
Domeiką (1801-1889),ku
riam Čilės vyriausybė 
davė "Čilės mokslo apaš
talo" vardą, ar pagaliau 
karo inžinierių, artile
rijos generolą Kazimie
rą Semąnavičių, gyvenu
sį XVII a. ir visoje Eu
ropoje pagarsėjusį arti
lerijos vadovėliu, — visi 
jie iki vieno be jokių re
zervų pristatomi kaip 
lenkai, lenkų tautos sū
nūs. Todėl kiekvienas 
kultūringas žmogus, pa
skaitęs šią arba jai pa
našią knygą (pav., "Pol- 
nische Universitaten" 
1959 m. Autoriai Zofia 
Skubala ir Zbigniew To- 
karski), gali tik stebė
tis, kad tokia sena su 
700 metų praeitimi lietu
vių tauta nepagimdė nė 
vieno pasaulinio masto 
mokslo ar meno atsto
vo.

Harvardo Universite- 
o istorijos profesorius 
)scar Handlin, daugelio 
•mygu bei istorinių 
straipsnių autorius, 1952 
metais laimėjęs Pulize- 
rio premiją, yra para
šęs knygą "The Ameri
can People in the Twen- 
ieth Century", kurią 
.954 metais išleido Har
vardo Universitetas ir 
1963 metais Beacon 
Press (Boston) pažymint 
kad tai yra naujai patai
syta laida. Štai ką šis 
garsusis istorikas 129— 
me knygos puslapyje ra
šo: "Netrukus, Alexan- 
der Bilmanis paliks Ne- 
braskąir taps Lietuvos 
prezidentu, kai tuo pačiu 
metu kitų amerikiečių 

Iš turgaus aikštės 
"prelegentas" buvo ati
duotas tiesiai į policijos 
rankas. Betardant pa
aiškėjo "nusikaltimo" 
švelninančios aplinky
bės. Pasirodo, kad nuo 
pirmojo pasaulinio karo 
pabaigos jis laikraščių 
neskaitė ir niekad negir
dėjo, kad Leninas seniai 
ilsisi užbalzamuotas 
karste, o Trockis nėra 
nei metų, kaip praskeltu 
kiaušu palaidotas Mek
sikoje.

Panašių į, Ščerbako
vą, mūsų vingiuotame gy
venimo kelyje užtiksime 
ne tiktai beraščių, bet i 
didžiai raštingųjų tarpe 
ypač kai tas liečia Lie 
tuvos praeitį.

Vieni iš jų metų me
tais klastoja Lietuvos is 
toriją, o kiti,nagrinėda
mi mūsų tautos praeitį 
būna suklaidinti svetim' 
jų nualintais šaltiniais. 
Rimtieji darbai dauge
liui dėl kalbos nežinoji
mo neprieinami, o mes 
patys svetimom kalbom 
lituanistinių veikalų ne- 
paruošėm. Susidariusią 
spragą išnaudojo savo 
naudai kiti, žalodami lie
tuvių tautos veidą kar
tais iki visiško nepažini
mo.

Štai pora pavyzdžių:
Prieš dvejetą metų mu- viltys sutvirtėjo dėl įvy- 

du su žmona svečiavo- 
mės vienoje Long Islang 
šeimoje. Motina — Ame
rikoje gimusi lietuvaitė. 
Besišnekučiuojant ji pa
sigyrė, kad iš gretimo

kių Latvijoje ir Estijoje" 
(Shortly, Alexander Bil- 
manis would leave Ne- 
braska and go on to be- 
come president of Lithu - 
ania, while the hopes of

PRANAS SKARDŽIUS - KALBŲ

MOKSLO ERUDITAS
ko gyvenimą ir jo darbus. Pra
nas Skardžius mūšy tautiečiams 
yra plačiai žinomas kaip kalbi
ninkas lituanistas, kuris su di

Š.m. kovo 26 d. prof. dr. Pra
nui Skardžiui suėjo 70 m, am
žiaus. šia proga norėčiau nors 
trumpai apžvelgti sukaktuvinin-

PRANUI SKARDŽIUI, lituanistui mokslininkui, š.m. kovo 26 d. 
sueina 70 .m. amžiaus. Sukaktuvininkas visą savo gyvenimą yra 
paskyręs lietuvių kalbai ir kalbotyrai, o taip pat praktiniam lie
tuvių kalbos ugdymui. Tose srityse jis yra paruošęs keliasdešimt 
studijų ir jas paskelbęs periodikoje arba išleidęs atskiromis kny
gomis. Nuo 1956 m. Pranas Skardžius gyvena Washingtone ir dirba 
Kongreso bibliotekoje.

other Americans would 
fasten on events in Lat- 
via and Estonia").

Visi mano duoti pa
vyzdžiai, įskaitant ir šį 
paskutinįjį, sakyte sako, 
kaip tas kultūros baras 
iki šiol mūsų buvo ap
leistas. Tad, išleidžiant 
į pasaulį pirmuosius "Li
thuania" egzempliorius, 
susirinkome atžymėti nė 
eilinį įvykį ir kartu pa
gerbti veikalo; redakto
rių, autorius bei suma
nytoją — Nepriklauso
mybės Fondo vadovybę 
— ir ypač jo pirmininkę, 
kuriai atiteko sunkiausia 
paruošimo ir išleidimo 
našta. Veikalas yra vi
sų jų kruopštaus, atkak
laus ir sumanaus darbo 
vaisius. Nesvarbu, ko
kiais gražiais žodžiais 
mes juos bevertintume, 
vistiek aruode pasiliktų 
gausybė neišsakytų gra
žių dėkingumo žodžių, 
nuolat papildomų iš viso 
pasaulio siunčiamomis 
depešomis.

Knyga atspausdinta be 
rusų geležinės rankos 
pėdsakų. Nėra joje graž
dankos, nerasite joje nei 
"dozvoleno cenzuroju", 
kaip kad carų laikais bū
davo ženklinama, nei "na 
litovskom jazike", kaip 
kad dabartinio okupanto 
įsakyta. Knyga išlei
džiama be Kremliaus 
palaiminimo ir patepi
mo. Jai uždarytas kelias 
į tėvynę, tačiau atidary
ti vartai į platųjį pasau
lį. Ji gimė laisvajame 
krašte, parašyta laisvo
mis, nesurakintomis ver
gijos pančiais rankomis, 
laisvai keliaus svetimo
se šalyse ir ieškos sau 
laisvę mylinčių drau
gų-

Nepriklausomybės 
Fondas paleidžia aplink 
žemės rutulį vieną tūks
tantį penkis šimtus ne- 
rūdyjančių ir netrū- 
nyjančių šarvuotų lai
vų. Pasipuošę lietuviš
komis trispalvėmis, jie 
skros audringų jūrų ban
gas, skelbdami pasau
liui mūsų tautos, mūsų 
mielo krašto džiaugs
mus ir sielvartą. 

džiausiu kruopštumu tęsia D. 
Kleino, K. Jauniaus, K. Būgos, 
J. Jablonskio pradėtą ir nebaig
tą lietuviy kalbos mokslinio nor - 
mavimo ir ugdymo darbą.

Sukaktuvininkas yra aukštai
tis, subatėnas. Taigi, jis su K. 
Būga sulaužė tą tradiciją, kad 
lituanistai gimsta tik Suvalkijo
je. Baigęs Subačiaus pradinę mo. 
kyklą, jis įstojo {Panevėžio gim 
naziją, kur Lindė-Dobilas ne
maža savo mokiniy pakreipė li
tuanistikos (kalbos ir literatū
ros) kryptimi. 1923 m., sukak
tuvininkas išlaikęs brandos eg
zaminus, pradėjo studijuoti Kau» 
no universitete lietuviy kalbą,li
teratūrą ir lyginamąją indoeuro - 
piečių kalbotyrą. Dar gimnazi
joje pasižymėjęs dideliais filo
loginiais gabumais, jis čia tuoj 
pasidarė privačiu J. Jablonskio 
asistentu. Taip pat su dideliu 
kaupesiu jis gilinosi į K. Būgos 
kalbinį mokslą, studijuodamas 
jo veikalus ir klausydamas jo 
paskaitų. 1925 m., gavęs švieti
mo ministerijos stipendiją, jis 
išvyko į Leipcigą, kur studija
vo baltistiką (baltų filologiją), 
slavistiką ir filosofiją. Jo pro
fesoriai buvo J. Gerulis, R. 
Trautmanas ir H. Dryšas 
(Driesch). Parašęs ir apgynęs 
disertaciją: "Die slavische
Lehnvoerter im Altlitauis- 
chen, jis 1929 m. gavo filolo
gijos daktaro laipsnį. Po to Pr. 
Skardžius buvo pakviestas Vy
tauto Didžiojo u-to, humanitari
nių mokslų fakulteto docentu. 
Moksliniais tikslais jis kurį lai
ką gyveno Krokuvoje ir ten 
rinko polonistinę medžiagą. 1933 
m. apgynė habilitacinį darbą: 
"Daukšos akcentologiją". Sis 
veikalas 1935 m. buvo išspaus
dintas humanitarinių mokslų fa
kulteto raštuose, XVII tome. Be 
to, sukaktuvininkas nuo 1930 m. 
redagavo fakulteto mokslinį žur
nalą "Archivum Philologicum”, 
kuris buvo leidžiamas iki 1940 
m. Pr. Skardžius suredaga.o 
šio žurnalo 8 knygas. 1943 m. 
pasirodė Pr. Skardžiaus moks
linis veikalas "Žodžių dary

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuota lietuvių įmonė, registruota 

U. S. Department of Justice
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St., Chieago, III. 60629. — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St., Chieago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chieago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS į musų vienintelę Chicagoje lietuvių įstaigą, 
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ba". Sis veikalas atkreipė ne 
tik lietuvių, bet ir svetimtau
čių mokslininkų dėmesį. Jis bu
vo autoriaus parašytas su dide
liu moksliniu atidumu, kruopš
tumu, metodingumu. Didžiai gal - 
la, kad jis tremtyje skaityto
jams yra neprieinamas, o pa
vergtoje tėvynėje bolševikinių 
politruky nustelbtas.

Be šių darbų Pr. Skardžius 
yra parašęs gausybę kalbotyri- 
nių straipsnių. Neminėdamas jų 
visų, noriu čia tik atkreipti skai
tytojų dėmesį į "Tremties me
tuose" paskelbtą straipsnį "Lie
tuvių kalbą, jos susidarymą ir 
raidą”. Jame be kitko taip sukak
tuvininkas rašo: "štai mūsų kal
bos šaltiniai tesiekia XVI am
žius, bet lyginamuoju istoriniu 
būdu mes galime jos raidą sek
ti žymiai toliau, net uždviejųar 
pustrečio tūkstančio prieš Kris
tų. Pvz. sūnus mūsų kalboj stovi 
vienai vienas, be jokių giminai
čių, ir todėl iš vienos mūsų kal
bos negalime jo niekaip išaiškin
ti. Latvių kalboje jo jau visai 
neberandam — tam jie turi sa
vo naujai susidarę de:ls. Šen. 
prūsų bei slavų kalbos čia ir
gi nedaug ką tegali padėti, nes 
ir jose šio žodžio giminiečių, 
kurie padėty jo kilmę surasti, 
taip pat nėra išlikusių. Visai kas 
kita yra šen. indų sūnus (galūni- 
nis-s yra aspiruotai tariamas, 
lyg tam tikras h): šalia jo varto
jamos lytys sūte "gimdo", soti 
— "gimdymas", sūtu — "nėštu
mas" ir kt. aiškiai rodo, kad 
sūnus yra sudarytas iš šaknies 
sū - "gimdyti" bei priesagos - 
nū - ir iš pradžios galėjo būti 
ne kas kita kaip "gimdymas" ar 
ba "gimdytinis”, lygiai kaip lat
vių de:ls, su priesaga - la — 
sudarytas iš de:t(dėt)"žįsti",iš 
pradžių tėra buvęs "žinduklis". 
Be to, iš šio žodžio atitikmenų 
buvimo kitose indeorupiečių 
kalbose matyti, kad jis buvo pra
dėtas vartoti ne vien mūsų kal
boje, bet daug anksčiau, kada 
mūsų kalba su savo giminaitė
mis dar nebuvo išsiskyrusi iš 
indoeuropiečių prokalbės arba 
kada tos šaknies daryba mūsų 
kaip ir šen. indų kalboje dar te
bebuvo visai gyva. O tai turėjo 
būti labai senai, dar priešisto
riniais laikais, gal net prieš 
kelis tūkstančius metų". (Žiūr. 
"Tremties metai", Lietuviy Ra
šytojų metraštis 1947 m. "Pat- 
ria", Vokietija 419-420 psl.).

Iš šios citatos ir viso straips
nio matome, kad sukaktuvinin
kas kiekvieną savo sakinį, te
zę grindžia objektyviais moks
liniais argumentais, panaudoda
mas gausią filologinę medžiagą. 
Tai rodo ne tik mokslininko ob
jektyvumą, bet ir didelę erudici
ją.

Pr. Skardžius yra ne tik li
tuanistas mokslininkas, bet ir 
praktikinės lietuvių kalbos ug
dytojas. Jis ilgą laiką nepri
klausomybės metais redagavo 
praktikinį liet, kalbos žurnalą 
"Kalbą", vėliaubuvo"Gimtosios 
kalbos" redakcijos narys. Jis 
dirbo su dramos teatro artis
tais: juos mokė taisyklingos tar - 
ties ir kirčiavimo. Jis Įtartu su 
kitais autoriais paruošė "Lietu
vių kalbos patarėją" ir tremty
je "Lietuviy kalbos vadovą" 
(1950 m.). Ir dabar jis yra dau
gelio lietuviy laikraščių tremty
je bendradarbis, redakcijų na
rys ar kalbinis patarėjas.

šiuo metu sukaktuvininkas gy - 
vena Washngtone ir dirba Kon
greso bibliotekoje. Iš širdies lin - 
kime Jubiliatui ilgiausiu ir jo 
mokslo darbams našiausių me
ti)!
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Naujoje Meksikoje apsilankius
Skaitytojams susidomėjus įsikūrimo galimy

bėmis Naujoje Meksikoje ir patyrę, kad Dirvos bi
čiuliai clevelandiečiai Veronika ir Antanas Garmai 
ketina lankytis pietinėse Amerikos valstijose, prašė
me, jei tai bus jų kelionės maršrute, aplankyti 
Roswell miestelį Naujoje Maksikoje ir surinkti 
daugiau žinių.

Antanas Garmus, išbuvęs ten keletą dienų, aps
čiai surinko duomenų, kuriuos čia patiekia.

Pietuose daugely vie
tų yra raudonas molis, 
kas matyti iš suartos že
mės. Jau kovo vidury 
javų želmuo buvo paau
gęs, laukai žaliavo ir 
ganėsi daugybė gyvulių.

Privažiavus Naujo
sios Meksikos valstiją 
neradome jokio skirtu
mo nuo kitų pietinių vals
tijų. įvažiavus į Roswell 
miestelį visur buvo bal
ta, nes tik ką buvo iš
kritę apie 4" sniego, kas 
tenai didelė retenybė, 
bet pakilus saulei visas 
sniegas pranyko. Apsi
stojom Zuni motelyje, 
kur yra ir restoranas. 
Sekančią dieną pradė
jau kruopščiai rinkti ži
nias apie Roswell mies
telį. Oras geras,sausas, 
lengva kvėpuoti. Vanduo 
labai geras, nes gauna
mas iš artezinių šulinių 
ir skanus gerti. Roswell 
miestelis turi metuose 4 
sezonus. Karščiausias 
oras — birželio, liepos, 
rugpiūčio mėnesiais. 
Karštis nevargina, nes 
sausas oras. Metuose 
324 saulėtos dienos. Lie
taus kritulių nedaug — 
tarp 9-10 inčų per metus. 
Pievelės, medžiai, krū
mai nedaro to įspūdžio 
kaip Clevelande. Žemė 
yra derlinga ir augmeni
ja galėtų augti, jeigu dau
giau laistytų, kas ma
tyti iš didžiulių medžių 
sename rajone. Mies
tas turi 42000 gyvento
jų. Miestelio ilgis ir plo
tis, maždaug po 5 my
lias. Miestas labai mo
dernus, nauji gražūs pa
statai, keletas didelių 
bankų, naujos mokyklos, 
parke gražus kariuome
nės institutas, muzikos 

ir meno mokyklos ir ki
tos kultūrinės instituci
jos.

Išsikėlus aviacijos 
bazei, liko naujų tuščių 
namų apie 4000 iš kurių 
jau apie 1000 parduota. 
Tuščius namus valdžia 

Taip atrodo namas parduodamas už 10.000 dolerių.

parduoda per realtors 
agentus. Namai be rū
sių. Atrodo, kad pagal 
klimatą ten rūsiai ne
reikalingi. Gatvės netu
ri nusausinimo, nes ma
ža lietaus. Visi namai 
turi aircondition ir šil
dymą. Maždaug 4 mėne
sius nuo lapkričio vidu
rio ir kovo vidurio rei
kia šildyti, nes tempe
ratūra nukrinta kartais 
iki 25 laipsnių. Aircon
dition išsijungia vaka
rais, nes naktys atvėsta 
tarp 62-68 laipsnių. Die
nos metu vidutinė tempe
ratūra Jbūna tarp 85-98 
laipsnių. Nauji namai 
ranch tipo, vieno aukš
to. Kariuomenės namų 
kainos žemesnės, negu 
perkant iš privačių žmo
nių. Kariuomenės na
mai parduodami be nuo
laidos. Namai gan gerai 
įrengti, daugiausiai mū-

riniai. Pav. namas už 
10.000 dol. yra su 2 mie- 
ganiis, vonia, virtuve, 
valgomu ir salionu kar
tu, garažu vienai maši
nai. Kai kurie namai ap
tverti iš blokų išmūry
ta siena - tvora.

Plaukiojimo baseinų 
nėra prie namųžemes-
nės vertės 30.000 - 35. 
000 dolerių, bet kas nori 
gali įsirengti su visais 
filtrais baseiną, kuris 
kainuoja nuo 1500 - 3000 
dol. Žinoma, nebūtina 
nes tame mažam mieste 
ly yra įrengta keletas ba

seinų viešam naudoji
mui, beto, ežeras yra 
10-13 mylių atstume. 
Šiukšles veža 2 kartus 
savaitėje ir reikia pri- 
mokėtis 2 dolerius. Tak
sai už namus labai žemi 
pav. 13.250 dol. namas, 
kuris turi 3 miegamus, 
valgomą kartu su salio
nu, vonios kambarį su 
prausykla ir tualetu, kiet- 
medžio grindis ir aptver
tas blokų mūrine tvora, 
taksų moka 145 dol. įme
tus. Šio namo sklypo dy
dis: frontas 93 pėdos, gy
lis 177 pėdos ir gale 72 
pėdos. Visas sklypas ap
mūrytas blokais, kieme 
pasodinti vaisiniai me
deliai ir priekyje deko
ruota.

Namas 10.000 dol. ver
tės moka taksų apie 100 
dolerių.

Sklypai gan brangoki, 
pav.fronto pėda kainuoja 

nuo 30-35 dolerių — gy
lio 150 pėdų.

Roswell miestely pa
statyta daug motelių ir 
atrodo, kad biznis jiems 
neblogai sekasi, tai pini
gingi žmonės, gal būt ga
lėtų ten kapitalą inves
tuoti į biznį.

Pasiteiravus dėl dar
bų, man pareiškė, kad 
šiuo metu su darbais sun
koka. Naujai steigiamam 
fabrikui bus šiemet rei
kalinga apie 1200 darbi
ninkų, o sekančiais me
tais, gal būt, vėl tiek pat 
ir palaipsniui didės. Dar
bo jėgos bus reikalinga 
nuo papraščiausio darbi
ninko iki braižytojo, in
žinieriaus ir t.t. Kas 
administracijos nusta
tytąsias kvalifikacijas 
atitiks, tai tą pasamdys, 
nes vietinių neužteks.

Egzaminai vairuoti 
mašinoms nereikalingi 
tiems kurie atvažiuoja iš 
kitų valstijų su leidi
mais, bet kitiems kurie 
neturi leidimo, reikia 
laikyti.

Kvadratinė pėda stan
dartinės statybos me
džiagos kainuoja 11 dol. 
Maisto kainos gana aukš
tos, nesiskiria nuo kitų 
didmiesčių. Mieste neg
rų gyvena gal tik vienas 
nuošimtis. Mieste mes 
visai jų nematėme, nes 
gyvena tam tikruose 
kvartaluose.

Kas norėtų iš kitų vie
tų persikelti gyventi į 
Rosvvell, tai mano pata
rimas, nuvažiuoti asme
niškai ir viską gerai ap
žiūrėti, nes kas vienam 
atrodo gerai, tai kitam 
gali atrodyti priešingai.

Viena galiu pasakyti, 
kad oras, vanduo geras, 
namų kainos ir taksai 
už namus žemos ir vi
siems yra prieinamos. 
Ypač pensininkai, kurie 
gyvena dideliuose mies
tuose ir kvėpuoja tirš
tais dūmais ir geria už
terštą vandenį, turėtų 
ten keltis, nes pigesni 
namai, tyresnis oras ir 
vanduo. Su ribotu kapita
lu būtų lengviau pragy
venti. Žinoma, lietuviai 
turėtų burtis šeimomis.

Jeigu kas nors važiuos 
ten ištirti sąlygas kūri
muisi, įdedu porą real
tors adresų, kur vienas 
turi pardavimui namus 
naujam rajone, kitas se
nam rajone. Mr. Tucker 
301 So. Richardson, 
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Nes perkeliam balandžio 1-mą iki balandžio 10-tos. Taigi padekit 
savo taupymus apie 10-tą, ir nuošimtis skaitysis nuo 1-mos. 

Cleveland Crust
Mombor F. 0.1.C. ___________ ——
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IR JULIUI GAIDELIUI METŲ KAPA
(Atkelta iš 1 psl.) 

simfoniniam orkestrui. Trio 
(Brookline, Mass., bibliotekos 
I premija). Be to, komp. Jul. 
Gaidelis dar yra sukūręs apie 
60 dainų chorams, pluoštą solo 
dainų, religinių motetų miš
riam chorui — Skaisčioji Mari
ja, O, didis Dieve, Benamiųmal- 
da ir kt.

Kaip regim, jis kūrė ne tik 
simfoninę, bet ir kamerinę, ir 
vokalinę muziką. Tuos jo dar
bus su viena kita išimtimi, de
rėtų dalinti į du periodus: 1944 
-50 m. koriniai, vaizdžiau ta
riant, tėvynės netekusio trem
tinio giesmės, ir 1950-68 m. 
kūriniai -- jau Amerikos kon
tinente jo sukurti darbai.

Naujausi Jul. Gaidelio mu
zikos veikalai, parašyti su for- 
tepiono ir simfoninio orkestro 
palyda, yra Kantata apie Lietu
vą (1962 m.), kantata Kovotojai 
(1968 m.), prologo ir trijų veiks
mų opera Dana (1965-1967 m.) 
Kovotojai pernai buvo statyti 
Chicagoje, kur buvo pasistengta 
nublokšti juos į kontraversijų 
duobę (Bostone pastatyti, Kovo
tojai susilaukė visai palankių 
amerikiečių kritikos atsiliepi
mų). Kantata apie Lietuvą, rašy
ta pajėgesniems mėgėjų cho
rams labai pritiktų Dainų šven - 
tei, todėl man vaidenasi, kad 
šis Gaidelio darbas per greit 
nustumtas į užmarštj.Daną sta
to Chicagos Lietuvių Opera. Ir 
jos premjera beveik sutampa 
su JuL Gaidelio 60-tuoju gim
tadieniu...

*♦»
Greta kūrybinio darbo komp. 

JuL Gaidelis reikšmingai pasi
reiškė kaip chorų dirigentas. 
Tik baigęs Kauno konservato
riją, 1937-40 m. jis buvo Prie
nų gimnazijos muzikos moky
tojas ir vedė gausų Maisto 
bendrovės mišrų chorą. 1941- 
44 m. lektoriavo Šiaulių mu
zikos mokykloj. Be to, buvo Jė
zuitų bažnytinio ir Meno Cent
ro chorų vadovas Kaune. Trem
ty, Vokietijoj, suorganizavo ir 
vadovavo Memmingeno liet.miš
riam chorui, o vėliau vargonin- 
kavo Traunšteino liet, stovyklo
je. Bostone kur| laiką sėkmingai 
dirbo jo vadovaujamas Lietuvių 
Vyrų Choras, ilgesni laiką jis 
čia buvo Lietuvių Mišraus cho
ro vadovas. 1961 m. II-joj Dai
nų šventėj, Chicagoj, jis diri
gavo jungtiniam vyrų chorui.

Kaip chorų dirigentas, komp. 
Jut Gaidelis pasižymi kantry
be, gera ir giedria nuotaika, su
gebėjimu dirbti ir su dainos 
mylėtojų pajėgomis pasiekti 
reikšmingų chorinio dainavimo 
laimėjimų. Bostone su savo cho
rais jis surengė eilę iškilių 
koncertų, kurių tarpe vieną sky* 
rė J. Strauss'o valsams, o ki
tą savo Kantatai apie Lietuvą.

Deja, JuL Gaidelio vadovau
ti chorai Bostone suiro. Ir ne
atrodo, kad dėl to kam nors gal - 
va skaudėtų. Irimo bei nykimo 
procesas visur tas pats: vyrės - 
nimas, apsikrovęs šeimos rū
pesčiais, choruose dainuoti ne
bepajėgia, gal jau ir pavargo, 
d jaunimas lietuvių chorais ir 
dainom beveik nesidomi (cho
rams sudaryti ir išlaikyti iš
imčių neužtenka). Likęs be sa
vo mylimo choro, sukaktuvinirv 
kas šiuo metu moko fortepio- 
nu skambinti gana gausų būr{ 
lietuvaičių ir lietuviukų. Tos 
pamokos — tai jo kasdieninės 
duonos aruodas; žinoma, ne
drįsčiau sakyti, kad to aruodo 
kviečiai yra auksiniai...

Lietuvių Enciklopedijos VI to
me Iz. Vasyliūnas apie komp. 
Julių Gaidelj taip rašo: "Gai
delis yra vienas stipriausių 
Nepr. Lietuvos išugdytų kom
pozitorių. Būdamas Juozo 
Gruodžio mokinys, jis perė
mė pagrindines savo mokyto
jo savybes -- stiprią klasiki
nę formą, naująją harmoniją, 
Įvairų koloritą, folklorinius 
elementus. Betgi savo kūrybo
je jis išvystė ir stiprią savo 
individualybę, pasireiškusią eks
presionistinėmis priemonėmis 
kompozicinėje technikoje bei 
stipria emocija savo kūrybos iš
raiškoje. Jo harmonija, pagris
ta visų laipsnių septakordais ir 
staigiomis trumpomis modulia
cijomis, yra disonansinė ir spal- 
vinga”.

VI. Jakubėnas, aptardamas 
operos Danos muziką, tarė: "Ju
liaus Gaidelio kūryba pasižymi 
rimtu darbu: joje nerasime sku

botai ir paviršutiniškai para
šytų pastraipų, šalia gražios, 
dažnai lietuviškai skambančios, 
melodinės dovanos, randame 
palinkimo prie logiškai ir rūpes
tingai vedamos polifonijos.

Viena iš ypač {domių Juliaus 
Gaidelio kūrybos ypatybių yra 
jo palinkimas apjungti {vairius 
stilius viename veikale. Šiuo 
klausimu jo pažiūra yra tokia: 
{vairūs, istorijos bėgyje išsi
vystę, muzikos stiliai gali būti, 
reikalui esant, lygiateisiškai 
vartojami ir priešpastatomi ta
me pačiame kūrinyje, šį stilių 
vargumą ypač gausiai pastebi
me mišraus vokaliniai instru
mentinio pobūdžio veikaluo
se, kaip jo kantatose solistams 
i/chorui, fortepionui ar orkest
rui palydint. Čia chorinės parti
jos dažnai pasižymi paprastesne 
liaudiško pobūdžio, faktūra; dai
nininkų solistų partijos veda
mos naujoviškai diatoniškai.su 
naujoviškesniu akompanimentu. 
Orkestro ar fortepiono interliu- 
dijose Julius Gaidelis sau lei

Komp. Julius Gaidelis Danos operos kūrėjas.

džia žymiai naujoviškesnį stilių 
kai kur artimą dvylikos tonų sis
temai. Perėjimai iš vieno sti
liaus | kitą kartais būna gana 
staigūs, bet, reikia pripažinti, 
išlaiką individualų muzikos 
charakteri: Juliaus Gaidelio mu
zikinė asmenybė lieka nepažeis
ta".

Tai kompozicijos meno žino
vų pasisakymai. Mano asmeni
nė nuomonė, kiek aš pajėgiu ją 
reikšti, tegu būna nors tokiom 
mintim išreikšta: Jut Gaidelio 
muzikinė kūryba yra persunkta 
kenčiančia lietuvio dvasia. Tegu 
kartais joje suplazda ir šviesūs 
akordai, bet savo visuma Jul. 
Gaidelio muzika yra pilna skaus
mo ir net tragizmo, kaip to skaus
mo ir tragizmo nestokoja visa 
dabar gyvenančių mūsų kartų bū
tis. Liaudies dainų savo origl- 
nalinėj kūryboj Gaidelis nepa
rafrazuoja, bet jis pats kuria 
kaž ką panašų | liaudies dainą, 
| gilų ir skausmingą jos išsaky
mą. Prislėgtą lietuvio dvasią 
atskamba daugelis Gaidelio cho
rų, o Danoj ir kai kurie solistų 
monologai bei ansambliai. Trum
pai tariant, tai autentiška, o 
drauge ir tikrai sava muzikinė 
kalba. JuL Gaidelis savo dar
bais, be jokios abejonės, yra ge
rokai pastūmęs | priek| mūsų 
simfoninę, kamerinę ir net ope
rinę muzikos kūrybą. Tą jis pa
darė meistriškai apvaldyta 
kompozicijos meno technika, mu
zikos stilių studijom bei jų paži
nimu, savo talento jėga pajėg
damas išlaikyti kūrinio vienti
sumą, betarpiškumą ir jo savai
mingą grož|.

Atskira ir bauginanti proble
ma tai klausimas: kas atsitiks su 
Jul. Gaidelio rankraščiais, pvz., 
po dvidešimties metų? (Tojipro
blema baugi ne jam vienam, ji 
liečia kiekvieną, kuris savo pa
stogėj turi vienokių ar kitokių 
kultūrinių vertybių). Jei pažvelg
sim tik kaip l medžiagą — Jul. 
Gaidelio namuose rasim kupe
tas prirašytų gaidų lapų. Tačiau 
tai juk nėra tik žaliava, tai yra 
ilgų metų žmogaus kūrybiniai 
darbai, ne vienu atveju susilau
kę pripažinimo ir teigiamųver- 
tinimų. Deja, atspausdintų Jul. 
Gaidelio darbų tėra tik viena ki

ta chorinė ar solinė daina. Vi
sa kita -- rankraščiai, atskiro 
veikalo viena atskira kopija.

Prieš keliasdešimt metų 
Ksaveras Strumskis Amerikoj 
leido liet, kompozitorių kūri
nius (tiesa, ne stainbius veika
lus, tik solo ir chorų dainas). 
Būtų ir dabar galima išleisti 
mūsų muzikos veikalus, pvz., 
subsidijuojant kurią nors Ame
rikos muzikos kūrinių leidyklą. 
Tokiu būdu būtų galima išleis- 
dinti nors rinktinius lietu
vių kompozitorių kūrinius. Klau
simas viešumoj jau ne kartą 
buvo keliamas, deja, neatrodo, 
kad jis susilauktų teigiamo at
sakymo ar konkretaus mūsų vi
suomeninių organizacijų bei fon
dų sprendimo. Tad ir Jul. Gai
delio rankraščiai dar turi pa
laukti, nors tas laukimas — klai
ki nežinia...

Yra nuostabi mašina Xerox, 
yra ir kitų multiplikavimo prie
monių. Buvo bandyta pasinau
doti tais elektronikos pada
rais. Pasirodė, kad ne visos 

mašinos pajėgia "apkabinti" 
gaidų lapus, reikia ieškoti spe
cialaus dydžio aparatų. Bet ir 
šis multiplikavimo būdas, spe
cialistų atliktas ir įrištas, su
daro nemenkas išlaidas. Var
gu jas grfli pakelti kuris nors 
lietuvis kompozitorius, nepa
kels jų ir Julius Gaidelis.

Viliojantis kelias, gal net pats 
tiesiausias kelias — išsiveržti 
su sava muzika už savos para
pijos ribų. Tačiau absoliuti dau
guma liet, kompozitorių nėra 
veržlūs žmonės, antra vertus, 
Amerikoj su menais nėra leng
va ir patiems amerikiečiams. 
Liūdniausia gi, kad ir čia mes 
esam nevieningi. Štai, kai Bos
tone sukaktuvinių metų Komi
tetas su amerikiečių Choru pro 
Musica pastatė Jul. Gaidelio 
Kovotojus, dienrašty Drauge 
tuoj iššoko slapukas b.k. ar 
k.v., kuris mus išvadino "ko
votojais" ir ragino gr|žti | sa
vas seklyčias! Tuo tarpu Cho
rus pro Musica, profesinio ly

gio ansamblis, katės maiše ne
pirko: pradžioj jie paprašė Ko

lto jų klaviro, po to ir parti
tūros ir, tik po šešių savaičių 
nekantraus laukimo, buvo gau
tas "yes, veikalas {domus, mes 
j| statysim". Jei su savais cho
rais Kovotojus būtumėm pasta

Operos choro nariai Gaidelio operos "Dana" repeticijoje klausosi rež. Petro Maželio aiškinimų.
Z. Degučio nuotrauka

Vaizdas iŠ Gaidelio operas ”Dana"repeticijos. Stasys Baras — komp. Stanaitis, Roma Mastienė — 
Rimantė Daugirdaitė, režisierius Petras Maželis, Danutė Stankaitytė — Danutė Daumantienė ir Jonas 
Vaznelis -- Nežinomasis ir Jonas Daumantas. Z. Degučio nuotrauka

tę net ir Jordan Hall’e — būtų 
buvusi tyluma. Kai juos pasta
tė Chorus pro Musica — net The 
Christian ScienceMonitor, rim
čiausias Bostono dienraštis, ra
do reikalą apie koncertą pakal
bėti...

Taip ir susidaro užburtas ra
tas, iš kurio mes nepajėgiam iš
šokti: kai "savam" žmogui pa
siseka svetur palankesnio žo
džio sulaukti — džiaugsmo trys 
ar keturi straipsniai (ir teisin
gai daroma!), o kai kiti laimė
jimo pasiekia — jie tik "kovo
tojai”...

Amerikoj dar turim keletą 
archyvų: prof. J. Žilevičiaus 
Muzikologijos Archyvą, Lietu
vių Archyvą, prel. Pr. Juro 
Alką. Išskyrus Alką, kiti du ar, 
chyvai neturi savų ir tinkamų 
patalpų, tuo tarpu jie tik kam
pininkai. Be to, žinom kas su 
lietuviškų organizacijų ir ats
kirų asmenų archyvais vieno 
amžiaus laikotarpy Amerikoj at-- 
sitiko — jie atsidūrė atmatų 
krematorijuose! Ir tai nėra bran- 
ginimasis ar bauginimas, tai mū
sų visuomenės išgyventi "malo
nūs" įvykiai...

Jul. Gaidelio sukakties pro
ga labai nesmagu kelti jo rank
raščių likimo klausimą, bet ar 
ne geriau skalikus lakinti dabar, 
kol dar neskamba medžioklės 
ragai, grubia proza tariant, kol 

Komp. Juliaus Gaidelio rankraščio pavyzdys.

dar už langų nestaugia "atlie
kamus dalykus" permalantys 
sunkvežimiai? Kalbos nėra, sau
giausia vieta Gaidelio ir kitiems 
to pobūdžio darbams būtų Lie
tuva. Tik kada ir kokiu būdu jie 
galės ten sugrįžti?

Jaunysis brolis, sukruvintom 
rankom ir kojom, net sukruvin

ta širdimi, {veikė kliūtis, atvė
rė pilies duris, prižadino mie
gančią karalaitę. Tik ar jis po 
to žygio buvo laimingas? Kas
dienybė, kupina smalkių, visa 
burna šaukia, kad laimė yra ne
pagaunama paukštė...

Jei gyventumėm romantizmo 
laikus, jei mūsų dvasia būtų 
šviesos ir tiesos nuskaidrinta, 
jei mes turėtumėm daugiau sen
timento kuriančiam žmogui, aš 
neabejočiau, kad ilgainiui ir Ju
lius Gaidelis taptų patrauklia le
genda, kaip ja tapo vokiečiai 
Schumann’as ir Schubert'as. Ta
čiau, net koktu kalbėti, mes 
esam tik emigrantai, nepajėgią 
nei savo uždavinių, nei savo sie
kių apčiuopti. Atrodo, taip nesun
ku suprasti, kad sunertom ran
kom, vieni kitus paremdami ir 
paskatindami vienas didesniu, ki 
tas menkesniu darbų pluoštu 
dar galėtumėm gerokai | aukš
ti pasispirti. Tačiau, kaip emi
grantai, mes pasiekėm tą laiką, 
kada susiniekinimas, susidras- 
kymas, apsipurvinlmas ima siau
tėti kaip maras. I paviršių vie
nas po kito pradeda kopti cini
kai ir storžieviai, tokios nejau
kios būtybės, kurios sugeba tilt 
vandeni drumsti ir orą teršti 
beveik nieko daugiau po savęs 
nepalikdamos. Žiūrėkit, net kul
tūros žurnalas, nepaisydamas 
rūsčių {spėjimų, chamizmą ir 

storžieviškumą vadina tiesa! 
Visa tai rodo, kad pasaka mirš
ta, kad ir laikas yra didžiai 
sudrumstas legendoms susikur
ti...

♦♦♦
Komp. Julius Gaidelis, žmo

gus kuklus ir save savy sle
piąs 60-tojo gimtadienio susi
laukė nejaukiu metu. Tačiau, 

po sukakties tik kelioms die
nom pralėkus, jį pasitiks gai
vus pragiedrulys — Chicagos 
Lietuvių Operos statoma jo ope. 
ra Dana. Jis turės progos ją 
scenoj pamatyti, ir tai bus ne 
dažnas ir anaiptol nekasdieni
nis {vykis jo gyvenime.

Objektyviai Į Danos statymą 
žiūrint, nėra pagrindo nuogasta - 
vimui. Ją stato prityrę operinio 
meno žinovai — ir dirigentas, 
ir režisierius, ir dailininkas, ir 
chormeisteriai, ir baletomeis- 
teris. Danos vaidmenis dainuos 
ir vaidins šio meto mūsų iški
liausi solistai, akivaizdų patyri
mą jau turi ir operos choras, 
tas operinio meno idealistų ba- 
talijonas. Jei tiek pridės Chica
gos Lietuvių Opera, kiek davė 
JuL Gaidelis -- spektakliai tu
rės būti {domūs (ši "viltis" lie
čia tik Jul. Gaidelio darbą, 
anaiptol ne šio rašinio autorių).

Danos statymas tegu ir būna 
pati garžiausia sukaktuvių puokš 
tė Juliui Gaideliui. Savo buvimą 
įprasminančiam nepalaužiamu 
darbštumu ir kūrybingumu...

Pagerbkime tuos, kurie 
gyveno ir mirė Dievui ir 
Tėvynei.

Lietuvos kankinių koply
čia šv. Petro Bazilikoje Ro
moje laukia kiekvieno lietu
vio atsiliepiant sava auka. 
Laiko jau nedaug.

Atsiliepkite adresu:
Lithuanian Martyrs’ Cha- 

pel Fund, 2701 W. 68th St., 
Chicago, III. 60629.

HELP WANTED MALĖ
WANTED

SHEET METAI. LAYOUT MEN 
and

FITTERS
and 

WELDERS
Steady work. Days. Full benefits. 

BROWN HUTCHINSON INC. 
1831 Clay, Detroit, Mich. 48211 

313 — 874-0080
(22-24)

FEMALE
WANTED 

EXPER1ENCED 
SEVVING MACHINE OPERATORS 

Prefvrred, will train. 
Steady work for qualified help. 

CHALFANT SEVVING FABRICATORS 
11525 Madison 

Cleveland. Ohio
(22-31)

OPPORTl'NITIES FOR 
REGISTERED NURSES

Full and part lime, all areas. After- 
noon and night shifts. Excellent 
ylarting salary and shifts premium.

ALSO
RN SUPERVISOP

Top starting salary for R. N. with 
supervisary expertcnce for night shift, 
II p. m. lo 7:30 a. m. Progrcssive 
supervisory experience’ for night shift, 
prograrn including Life, A. D. Ac D. 
and disability Insurance, Blue Cross, 
retireinenl. siek leave, paid holidays 
and vacations. ?Xpply Pcrsonnel Dept. 
Saginavv Osteopathic Hospital, 515 
N. Michigan, Saginavv, Mich. (20-29)

SEWERS
Ladies dresses and sportswear. 
Excellent working conditions 

Excellent placework rates 
HEMMERS 
SEWERS

SPECIAL MACHINES

Marian Sue
1239 W. 9th St. 771-3633

Cleveland, Ohio
(25-31)

diatoni%25c5%25a1kai.su
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Detroito Lietuvių Tautinių Šokių Grupė "Šilainė" gegužės 24 d. mininti dvidešimt metų gyvavimo su
kakti. Grupės viduryje akordeonistas Rimas Kasputis, o už jo grupės vadovė G. Gobienė.

DETROITO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPEI ‘ŠILAINĖ’ DVIDEŠIMT METŲ

tautinių šokių trupė ge
gužės 24 d. švęs savo 20 
metų gyvavimo sukaktį.

Šios sukakties paminė
jimas - banketas įvyks 
St. Clement salėje 19600 
Ford Road gegužės 24 d. 
7:30 v.v. į šį banketą sta
lus galima užsisakyti 
pas pirm. Alfonsą Kas
putį tel. TA-5-8093 ir 
vicepirm. J. Ratnikątel. 
LO-2-2137. Ten bus gali
ma gauti ir daugiau in
formacijų.

A. Grinius

AMERIKOS
PILIEČIŲ

6835 Superior Avė.

LIETUVIŲ 
KLUBAS

Telef. 391-1143
Cleveland, Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

KRAUTUVIŲ VALANDOS PENKTADIENI MIESTE 10 RYTO IKI 5:45 PO PIETŲ. 
SKYRIUOSE IKI 9:30 VAK. MES DUODAME IR IŠKEICIAME EAGLE STAMPS

(MAY'S "■ BASEMENTSJ

Nekalbėsiu apie anks
tyvesnius laikus ir Det
roite veikusias menines 
pajėgas. Jų būta daug ir 
Detroitas meno srityje 
nebuvo paskutinis. Atvy
kus Detroitan naujiems 
ateiviams, meninės jė
gos dar daugiau sustip
rėjo, o kitos naujai su
sikūrė.

Meninės jėgos čia lyg 
jūra banguoja ir vietoje 
nestovi. Iškyla ir vėl at
slūgsta. Tik viena "Ši
lainė" nuo pat jos susi
kūrimo gausi ir tvirta. 
Šokėjų jai netrūksta. Vie 
ni išeina, kiti ateina ir 
"Šilainė" visuomet jau
na, tvirta ir veikli. Šo
ka mums, šoka ir ame
rikiečiams. "Šilainės" 
vadovė G. Gobienė kupi
na energijos ir tam dar
bui pasišventimo, o jai 
talkininkauja jaunas
akordeonistas Rimas 
Kasputis.

"Šilainės" gimtadie
nis yra 1949 m. liepos 
25 d. Tą dieną G. Gobie
nė Tarptautinio Institu
to patalpose suruošė

MACHIN1ST
Rapidly expatiding company needs a 
cla»» A machinisl who is willing to 

learn ceramic machining. CIbnh C posi
tion also available for a trainee 
with a general machining background. 
Pay baned on experience and ubility. 
f.xcellent benefits.

APPLY
8:30 A. M. TO 5:30 P. M.

Z1RCONIUM CORP. OF 
AMERICA

31501 SO1.ON RD., SOLON, OHIO
216 248-0500

pirmąją šokių repetici
ją. Toje repeticijoje da
lyvavo ir į ją įsijungė ir 
buvusieji Lietuvių Trem
tinių Draugijos Tautinių 
šokių kai kurie šokė
jai.

Pirmas "Šilainės" pa
sirodymas įvyko Ameri
kos Lietuvių Balso ra
dijo klubo suruoštame 
koncerte 1949 m. lapkri
čio 27 d.

"Aušrelė", "Berneliai 
apgavikai", "Polka" ir 
"Malūnas" patiko tiek sa 
viesiems tiek ir ameri
kiečiams. Tarptautinio 
Instituto direktorė Lola 
de Grille buvo tiek su
žavėta šokiais, kad pa
kvietė "Šilainę" šokti 
amerikiečiams.

"Šilainė" pakvietimą 
priėmė ir 1950 m. vasa
rio mėn. šoko Masonic 
Temple, garsioje Cris- 
tal salėje, tarptautinio 
baliaus metu. Žiūrovų 
tarpe buvo Michigano gu
bernatorius G. Mennen 
Williams, Henry Ford II 
ir daug aukštų svečių. 
"Šilainės" šokiai vi
siems labai patiko ir nuo 
to laiko "Šilainė" tapo 
tautybių pasirodymuose 
nuolatinė šokėja.

1951 m. Raudono jo Kry
žiaus suvažiavimo metu 
meninei programai išpil
dyti tarp pakviestųjų žy
mių artistų, gerų cho
rų, iš tautinių grupių 
tik "Šilainė" ir meksi
kiečiai buvo pakviesti.

1951 m. Detroito mies
tui švenčiant 250 metų 
įsikūrimo sukaktį buvo

PODAROGIFTS, Ine.
SIUNČIA

ŠVENČIŲ SVEIKINIMUS
VISIEMS SAVO KLIJENTAMS IR

DRAUGAMS
GEROS NAUJIENOS 

DIDELĖ ATSARGA IMPORTUOTŲ 
VELYKOMS DOVANŲ 

YRA PASIŪLOMA:
K A V I A R A S 
SAULĖGRĄŽŲ 
ALIEJUS 
įvairios žvakės 
KONSERVUOTA ŽUVIS 
(aliejuje ir pamidoruose) 
ARBATA — HALVAH — 
MARMELADAS

BALALAIKOS
KVEPALAI
VIRDULIAI
(elektr. ii- su anglimis)
PALEKH—FEDOS 
KINO
K H O L U I — DĖŽĖS

NE ATIDĖKITE
ATEIKITE KOL DAR YRA PASIRINKIMAS. 

SKUBĖKITE SU SAVO UŽSAKYMAIS.

PODAROGIFTS, Ine.
220 Park Avenue South (kampas 18-tos g-vės) 

New York, N. Y. 10003 
Tel.: 212 — 228-9547

ruošiami įvairiuose teat
ruose, universitetuose, 
institutuose ir Belle Is- 
land parke sukaktuviniai 
koncertai. Tuose koncer
tuose šoko ir "Šilainė". 
Taip pat buvo šokta ir 
Windsore, Kanadoje mi
nint miestui 250 metų įsi
kūrimo sukaktį. Ten šok
ta net keletą kartų.

1952 m. Amerikos 
aukštesniųjų mokyklų ir 
universitetų mokytojų su
važiavime Masonic 
Temple. "Šilainė" šoko 
ir kaimyniniuose mies
tuose: Pontiac, Toledo, 
Ypatingai ji mielai lau
kiama Ann Arbor Uni
versitete studentų tauty
bių pasirodymuose. Taip 
pat "Šilainė" šoko ir Lan- 
singe studijuojančiam 
jaunimui.

1963 metais "Šilainė" 
šoko Michigano guberna
toriaus George Romney 
inauguracijos baliuje 
milžiniškoje salėje kur 
dalyvavo 12,000 kvies
tiniu svečių.

"Šilainė" yra pasiro
džiusi ir Statė Fair tele
vizijos programoje. Ji 
buvo išrinkta reprezen
tuoti Detroitą Washing- 
tone, bet dėl lėšų sto
kos negalėjo ten dalyvau
ti. Ir daug nuo panašių 
tolimesnių išvykų "Ši
lainei" teko susilaikyti 
vien dėl lėšų stokos.

Kiek "Šilainė" šoko sa
viems sunku ir suskaity
ti. Nebūna nė vieno mi
nėjimo be jos. Ji daly
vavo visose šokių šven
tėse Chicagoje. "Šilai
nė" yra suruošusi ir pa
ti kelius savo parengi
mus. Pirmasis buvo pa
vadintas "Pavasario va
karu".

"Šilainės" krikštynos 
įvyko 1958 m. gegužės 
3 d. Krikšto tėvais bu
vo Dr. V. Majauskas, 
V. Pauža, Bronius Po- 
likaitis, Margarita Ku- 
činskienė, Alė Rūta - 
Arbienė ir Jūratė Pe
čiūrienė.

Štai ką "Šilainė" sako 
apie save:

— Mes atėjome iš pa
vergto krašto kur tauta 
visais įmanomais būdais 
kovojo ir kovoja su mil
žinu okupantu, trokšda
ma laisvės ir Nepriklau
somybės!

— Mūsų Tautinis šo
kis yra tautos sielos kil
numo veidrodis, meilės 
pareiškimas tautinėm 
tradicijom ir malda 
Aukščiausiam, prašant 
laisvės Lietuvai.

Ir ši Detroito lietu
vius reprezentuojanti

LAISVI NUO SUTEPIMO
Koratron mirkyti pilnai suprosyti vyrams garsūs 
B.V.D. trumpom rankovėm IŠEIGINIAI MARŠKI
NIAI, kurie niekad nesusitepa ir nereikia prosyti.

Paprasti ar žemyn susegamų 
apikakle stilių, kurie laikosi 
gražiai visą dieną 3.99

• Balti • Mėlyni • Rusvi • Mėtos žali

štai didelė naujenybė išeiginiuose marškiniuose! Marškiniai, kurie laikosi gražiai 
visą dieną ir nesusiglamžo. Kodėl? Nes jie pagaminti iš nuolatai suprosytos 65% 
Dacron polyester medžiagos, 35L šukuotos medvilnės. Geros rūšies marškiniai, 
kurie nesusitraukia. Skalbiasi ir greitai išdžiūsta. Jūs norėsit jų su visais savo 
rūbais. Dydžiai 14ŲG-17.
Paštu ir telefonu užsakymai išpildomi. Skambinkit C’H 1-3070; Lorain 233-5141; Elyria 322-5304 

APATINĖJE DALYJE VYRŲ SKYRIUJE, VISOSE 7 KRAUTUVĖSE
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

VISI LIETUVIAI MALONIAI 
KVIEČIAMI

AVALON GULF SERVICE
Former location "VIC’S GULF SERVICE”

Across from St. George’s CHURCH, Superior Avė.

N0W at EUCLID NEAR GREEN RD.
18127 Euclid Avė. 531-9767

• DLK Birutės Draugijos 
Clevelando skyrius Lietu
vos Partizanės minėjimo 
metu Karo Invalidams su
rinko $54.50.

• LB II apylinkės metinis 
susirinkimas įvyks kovo 30 
d., 11 vai. (tuojau po lietu
viškų pamaldų) Naujosios 
parapijos salėje..

Darbotvarkėje: valdybos 
metinės veiklos ir kontro
lės komisijos pranešimai, 
naujos valdybos ir kontro
lės komisijos rinkimai.

Visi aplinkės nariai ma
loniai kviečiami dalyvauti.

”ŠOKTINIS” AMERIKIE
ČIŲ PROGRAMOJ

Kovo 22 šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos tau
tinių šokių grupė ”šoktinis” 
atliko meninę programą 
Sheraton Hotel "American 
Contract Bridge League”; 
metinio pavasarinio turny
ro ir suvažiavimo daly
viams, susirinkusiems Cle
velande iš visos Amerikos.

"Šoktinis" nuoširdžiai ir 
svetingai buvo sutiktas ir 
priimtas; rengėjai šokė
jams ir juos atvežusiems 
tėvams davė šiltą vakarie
nę, o į gražiai išleistą tur
nyro programą įdėjo ir vie
ną grupės nuotrauką, kuri 
labai gausių suvažiavimo 
dalyvių buvo išvežiota po 
visą Ameriką.

• Religinės šalpos vajus 
Clevelande vyksta sėkmin
gai. Iki šiol jau surinkta ar
ti $1,000.00. Kovo 16 d. šv. 
Jurgio parapijos bažnytinė 
rinkliava davė virš $500.00. 
$400.00 suaukojo 112 auko
tojau $114.00 suaukota be 
pavardžių. Paštu iki kovo 
22 d. į komiteto laiškus at
siliepė 38 aukotojai, sude
dami' $280.00.

šiuo metu Religinės šal
pos Komitetas verbuoja au
kų rinkėjus, sudarinėja ne
atsiliepusių sąrašus, ir jau 
pradėjo aukų rinkimą po 
namus.

• KAS PAKEITĖ, per 
apsirikimą, mano pilką 
vyrišką skrybėlę Šv. 
Jurgio parapijos salėje, 
kovo 23 d. prašau pa
skambinti telefonu 842- 
0828, tarp 6 ir 7 vai. 
vakaro.

• Parduodamas gautas iš 
Lietuvos pasiūtas labai gra
žus (dangiškos spalvos) 
tautinis kostiumas.

Dėl kainos ir apžiūrėjimo 
teirautis telef.: EX 1-6125 
arba UT 1-2866. (24-27)

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

Dalis publikos lietuvės partizanės pagerbime Clevelande. J. Garlos nuotrauka

Dr. A. Gerutis

Šį sekmadienį, kovo 30 d., 4 vai. p. p. 
atsilankyti į dr. A. Geručio pagerbimą 
ir jo redaguoto veikalo LITHUANIA 
pristatymą Crystal Tower, 16000 Ter- 
race Rd. (prie Noble Rd.), ”Party 
Room”, 23-me aukšte.

Bus vaišės. Auka 2 dol. asmeniui.

Rengia:
Lietuvių Nepriklausomybės Fondo 

įgaliotinis Clevelande ir 
ALT S-gos Clevelando skyrius

LIETUVĖS PARTIZANĖS MINĖJIMAS
Simbolinį pavasario 

gėlių vainiką Partizanės 
Lietuvės kapui, sekma
dienį kovo 23 d. pynė 
DLK Birutės Draugijos 
Clevelando skyriaus na
rės ir jų svečiai.

Į gėlių tarpą įpintas 
pirm. V. Nagevičienės 
nuoširdus žodis ir A. 
Augustinavičienės min
tys apie praeities iškilią 
lietuvę partizanę ir šių 
dienų gyvą, bet deja, dau
gumoje nebylę, lietuvę 
moterį. Prelegentė pa
sigedo lietuvių literatū
roje knygų apie lietuvę 
heroję, nors Lietuvos 
laisvės kovos moteris gy
nė ir gina žodžio, rašto 
ir tikybos laisvę dažnai 

Viršuje vaizdelis prie lietuvės partizanės kapo ir apačioje grupė 
jaunųjų kanklininkių išpildant meninę programą.

J. Garlos nuotrauka

aukodama savo gyvybę.
Su pavasario gėlėmis 

atėjo mažosios lietuvai
tės deklamatorės I. Jo
naitienės ir R. Nasvy- 
tienės priežiūroje. Jų 
vaizdeliui prasmingą įva
dą davė I. Bublienė. 
Vysk. M. Valančiaus li
tuanistinės mokyklos 
kanklių orkestras vado
vaujamas O. Mikuls
kienės minėjo lietuvę 
partizanę liūdna kanklių 
muzika.

Gyvo žodžio, poezijos 
ir muzikos fone Cleve
lando lietuviai, dėka vi
sų DLK Birutės Draugi
jos Clevelando Skyriaus 
narių rūpestingumo ir 
vaišingumo turėjo pro

gą dalyvauti patriotinė
se rekolekcijose.

Vyresnės kartos lietu
vės moterys, kurios su 
pavasario paukščiais 
mintyse dažnai grįžta į 
Tėvynę Lietuvą, vedė su 
savim jaunesniąsias se
ses ir brolius pasisemti 
dvasinės stiprybės ir iš
tvermės ateities dar
bams. Visi minėjimo da
lyviai išsinešė vieną, ki
tą įgyvendinamą mintį.

Kvieskime čia gimusį 
jaunimą į panašaus pobū
džio minėjimus, nes tai 
ugdo patriotizmą ir pa
deda tėvams nelengvame 
lituanistiniame auklėji
me.

Praeitį pagarbiai pri
siminus, dabartyje ko
vojant su nutautėjimu, 
sąžinė mums diktuoja bu
dėti už Lietuvos ateitį.

M. Lenkauskienė

STATYBOS KAINOS 
PAKILO

The Cleveland Illuminat- 
ing Co. studijų skyrius pra
neša, kad gyvenamų namų 
ir apartamentų statybos 
kainos praeitais metais pa
kilo 9'/, negu buvo 1967 
metais.

Mayfield Heights prie
miestyje, naujai pastatytų 
apartamentų skaičius per
nai buvo didžiausias. Ten 
pastatydinta apie 890 butų, 
iš jų 371 butų senyvo am
žiaus žmonėms Eastgate 
Village ir prie SOM Center 
Road.

Per 6 metus Parmoj pa
statyta 496 ir North Olms- 
ted 411 gyvenamų namų, 
daugiau negu kitur Cuya- 
hoga apskrityje.

Apartamentų statyba 
viršija 13 G . Juose yra 5350 
butų šeimoms. 1967 metais 
buvo pastatyta 4,721 butų. 
Visų pereitų metų statybos 
programoje aparta m e n t ų 
patalpų skaičius pasiekė 
46G.

Euclid priemiestyje pa
statyta apartamentų dau
giausia, taip kad pernai gy
venamų vienetų skaičius pa
daugėjo 651 butais.

Pačiame Clevelande pa
statyta 630 vienetų, 20% 
mažiau negu prieš metus.

Bendrai Cuyahoga aps
krityje pernai pastatyta 
9,081 gyvenamų namų ir 
apartamentų butų.

SOCIAL SECURITY 
PRANEŠIMAS

Amžiaus įrodymas yra 
vienas svarbiausių dalykų 
norint gauti Sočiai Security 
pašalpas.

Tas paliečia ir mirusio 
vyro našlę, arba žmoną, ku
ri gali gauti atlyginimą iš 
vyro mokėtos apdraudos ir 
vaikams pašalpą. Amžius 

nustato ir pakėlimą ar su
mažinimą atlyginimų.

Geriausias amžiaus įro
dymas ateiviams yra bent 
kokie turimi dokumentai ra
šyti angliškai ar sava kal
ba, kaip pasai, paskiau pi
lietybės liudymas, vedybų 
leidimas, kur pažymėta am
žius, ir kiti daviniai.

Tas svarbu ir čiagimiams, 
kurie taip pat privalo pasi
rūpinti amžiaus įrodymo 
dokumentais.

Senesnio amžiaus čiagi- 
miai, kurie kitur negali 
gauti savo amžiaus įrody
mui raštų, gali pasinaudoti 
gyventojų surašymais, ku
rie daromi kas 10 metų nuo 
1880 metų. Cenzo biuro pa
galba amžiaus įrodymai 
kaštuoja nuo $4 iki $5, ir 
gaunami iš Census Bureau, 
Pittsburg, Kansas. Trun
ka nuo 30 iki 90 dienų.

Pasinaudokit savo arti
mais Sočiai Security sky
riais, kurie yra kiekviena
me mieste. East Clevelande 
skyriai yra 10613 Euclid 
Avenue ir 6405 Superior 
Avenue.

• LB Clevelando I-os Apy
linkės metinis visuotinas 
susirinkimas įvyks balan
džio 13 d., 12 v. (sekmadie
nį, po liet, pamaldų) Lietu
vių salėje (apatinėje).

Darbotvarkėje: valdybos 
veiklos, piniginės atskaito
mybės ir kontrolės komisi
jos pranešimai. Naujos val
dybos ir kontrolės komisi
jos rinkimai.

Lietuvių Namų statybos 
šėrų įsigijimo klausimas, 
paklausimai, pasiūlymai bei 
ateities darbai.

Valdyba kviečia gausiai 
dalyvauti.

Rinkiminės komisijos pir
mininku pakviestas VI. 
Knistautas. Jo adresas: 
18224 Landseer Rd., Cleve
land, Ohio 44119. Telef.: 
481-5377 — tad visais rin
kimų klausimais prašoma 
kreiptis į V. Knistautą.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

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

PARENGIMAI 
CLEVELANDE

BALANDŽIO 12 D. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los metinis balius.

BALANDŽIO 26 D. "Antra
sis Kaimas" šv. Jurgio para- 
pijs salėje.

BALANDŽIO 27 D. šv. Ka
zimiero lit. mokyklos litera
tūros (Clevelande gyvenančių 
rašytojų) ir tautinių šokių va
karas Naujos parapijos salė
je. Reng. lit. mokykla.

GEGUŽES 4 D. Motinos die
nos minėjimas, naujos parapi
jos salėje. Reng. lit. mokykla.

GEGUŽES 18 D. Prof. dr. A. 
Ramūno paskaita: "Politinės 
partijos — varžtai ar varik
liai?" Rengia LKDS Clevelan» 
do skyrius.

GEGUŽES 25 d. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mo
kyklos 20 metų jubiliejinis li
teratūros - dainos koncertas.

BIRŽELIO 8 D. Šv. Kazimie
ro lit. mokyklos mokslo metų 
užbaigimas. Reng. lit. mokykla.

RUGSĖJO 27 D. Dirvos spau
dos balius.

LAPKRIČIO 5 D. Madų pa
roda. Rengia Korp! Giedra.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Tėvynės redaktoriui ir rašytojui Juozui Petrėnui (Petrui Taru- 
liui), kovo 19 d. sukakto 70 metų. Gimęs 1899 m. Utenos valsč., ne
priklausomoje Lietuvoje labai aktyviai reiškėsi ne tik literatūrinia
me, bet ir žurnalistiniame darbe, redaguodamas Dieną ir Dienos 
Naujienas. Literatūrinėje veikloje buvo vienas pagrindinių keturvė- 
jinlnkų sambūrio narių. Karo metu pasitraukęs iš Lietuvos nuo 1948 
metų gyvena Brooklyne ir šiuo metu redaguoja Tėvynę. Yra para
šęs apysakų rinkinj "Mėlynos kelnės" (1927), "Žirgeliai padebe
siais" (1948) ir romaną "Vilniaus rūbas" (1965).

NAUJAS DAINŲ 
RINKINYS

Kaip jau anksčiau spau
doje buvo skelbta, IV-jai 
Dainų Šventei ruošti Muzi
kinė komisija, pritariant 
JAV LB Centro valdybai, 
numato išleisti suaugusių 
ir lituanistinių mokyklų 
chorams naują Dainų rin
kinį.

Lie tuviai kompozitoriai 
prašomi atsiųsti savo dar 
neišleistas naujesnes suau
gusių bei vaikų chorams 
dainas Muzikinės komisijos 
pirmininkui muz. Petrui Ar- 
monui, 4538 So. Hermitage 
Avė., Chicago, III. 60609. 
Vaikų chorams dainos turi 
būti atsiųstos iki 1969 m. 
birželio 1 d., suaugusių cho
rams iki 1969 rugpiūčio 1 
d. Kompozitoriai yra prašo
mi pagal pačių pasirinktus 
tekstus sukurti dar ir visai 
naujų dainų.

Už panaudotas rinkiniui 
dainas, kompozitoriams pa
gal finansines išgales bus 
išmokėti honorarai.

CHICAGOS LITUANIS
TINIŲ MOKYKLŲ 

DĖMESIUI

Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas, siekdamas bent 
kiek pagerbti lietuvių kal
botyros mokslininką prof. 
dr. Praną Skardžių, jo 70 
metų amžiaus sukakties 
proga suorganizavo jo raš
tų parodą, ši paroda įreng
ta Instituto lietuviškųjų 
knygų parodinėse vitrinose, 
kurios stovi Jaunimo Cent
ro priemenėje. Vitrinose iš
statyti visi dr. Skardžiaus 
veikalai, išėję atskiromis 
knygomis, ir jo mokslinių 
darbų bibliografija, čia yra 
galima pamatyti ir pats 
naujausias Skardžiaus vei

kalas — "Lietuvių kalbos 
kirčiavimas”, išleistas pra
eitų metų gale Chicagoje.

Lituanistinių mokyklų va
dovybės bei mokytojai to 
stambaus masto kalbininko 
sukakties proga, pasinaudo
dami minėta paroda, galėtų 
a k i v a izdžiai supažindinti 
savo mokyklų mokinius su 
jo moksliniais darbais bei 
jų reikšme ne tik lietuvių, 
bet ir visuotinei kalbotyrai, 
arba lingvistikai.

Šia akivaizdžia proga ga
lėtų pasinaudoti ir įvairios 
jaunimo organizacijos, ku
rių nariai mažai ką težino, 
o kiti gal ir nieko nežino 
apie minėtąjį mokslininką. 
O juk tautinės kultūros kū
ryboje Skardžius yra vie
nas iš tų, kurio moksliniai 
darbai tos kultūros pama
tuose yra kertiniai akme
nys.

Dr. Skardžiaus veikalų 
paroda veiks ligi balandžio 
26, kasdien, Jaunimo Cent
ro darbo valandomis.

KOMP. A. VANAGAIČIO 
MINĖJIMAS

Margučio pastan g o m i s 
kovo 30 d., sekmadienį, Chi
cagoje rengiamas Antano 
Vanagaičio 2o metų mirties 
sukakties minėjimas.

9:30 vai. ryto bus padė
tas vainikas prie paminklo 
lietuvių šv. Kazimiero ka
pinėse.

11 vai. šv. Mišios Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje (atna
šaus ir pamokslą pasakys 
Tėvas Bruno Markaitis, 
SJ).

3 vai. p. p. Jaunimo Cent
ro didžiojoje salėje bus mi
nėjimo akademija. Pagrin
dinę kalbą pasakys rašyto
jas Vytautas Alantas. Me
ninėj dalyje solistai Nerija

f

cbiCA<sos Lietuviu. opesA
MARIA AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS SALĖJE
LITHUANIAN PLAZA / ĮVEST 67 STREET & CALIFORNIA AVENUE, CIflCAGOJE

stato KOMP. JULIAUS GAIDELIO 
Trijų V e I k s m y Op erę

DANA
Libretas — STASIO SANTVABO

Dirigentas — ALEKSANDRAS KUČIDNAS

Solistai:
DANA STANKAITYTĖ ROMA MASTIENE

STASYS BARAS ALGIRDAS BRAZIS JONAS VAZNELIS
Režisierius — Petras Maželis Dailininkas — Algirdas Kurauskas 

Baletmeisteris — Jaunutis Puodžiūnas

Premjera1 1969. IV. 12 8:00 vai. vak. (išparduota)
II Spektaklis: 1969. IV. 13/3:00 vai. popiet (išparduota)
III Spektaklis: 1969. IV. 19/8:00 vai. vak.
IV Spektaklis: 1969. IV. 20/2:00 vai. popiet

Bilietai parduodami: "Marginiuose”, 2511 W. 69th St., Chicago, III, 60629. Tel. PR 8-4585
Bilietai užsakomi paštu, siunčiant čekį: Lithuanian Opera of Chicago, 6441 S. Kedvale Avė., 

Chicago, III. 60629.
Bilietų kainos: Parteryje $8.00, $6.50, $5.00. Balkone $7.00, $5.00, $3.00.

Premjeros spektakliui visi bilietai vienu doleriu brangesni.

LOS ANGELES MENININKŲ ŪGIS
Išaugusi aplink Los An

geles nauja ir didelė lietu? 
viška "kolonija” turi kuo 
pasididžiuoti, bet dar ir kai 
kuo nusiskųsti. Kai kurios 
kultūrinės sritys čia atsto
vaujamos su perteklium, 
bet kitos dar per liesai pa
gal kolonijos svorį ir parei
kalavimus. Kai kurių sri
čių menininkų dar lyg ir 
stigtų. Tai rodo faktas, kad 
daugelis didesnių lietuviškų 
parengimų būna reikalingi 
talkos iš svetur.

Kitur tokios talkos ir sve
čių kvietimai yra geras ir 
normalus dalykas. Su Los 
Angeles' reikalas blogesnis, 
nes kiekvienas kvietimas 
turi būti iš labai toli. Todėl 
surištas su stambiomis iš
laidomis. Parengimai išeina 
kai kada tik "lygiomis”, o 
ne kartą ir su nuostoliais. 
Kolonijos sveikata reika
lauja, kad ji turėtų arba iš
siaugintų pati savo tarpe 
stambesnių pajėgų. Kaip 
ekonomistai pasakytų, ji 
yra priversta gyventi ir 
tvarkytis ”autarkiškai”.

Meninių pajėgų čia ne
stinga, tik kaip ir visur jos 
nėra draugiškai susibūru-

Linkevičiūtė, Algirdas Bra
zis ir Alice Stephens vado
vaujamos "Aldutės" atliks 
komp. A. Vanagaičio kūri
nius. Meninę dalį apipavida
lins ir solistams akompa
nuos Darius Lapinskas. Vi
sa Chicagos ir apylinkių lie
tuvių visuomenė kviečiama 
atsilankyti. Įėjimas laisvas.

sios, bet išsiblaškiusios ir 
net tarpusavy pašnairuo
jančios. Kai kurios lyg pa
mirštamos ir neįvertintos, 
nes "niekas negali būti pra
našas savo parapijoje”.

Š. m. kovo 15 d. čia buvo 
įvykis, kurį tektų laikyti at- 
žymėtinu ir pageidauti, kad 
jis būtų naujų didesnių už
simojimų pradžia. Atokiau 
nuo grupių laikydamiesi, 
bet visuomenei jau ilgas 
laikas kultūriškai talkinin
kaujantieji keli Los Ange
les menininkai ryžosi susi
burti ir paruošti geros ver
tės koncertą. Pirmu kartu, 
deja, nesutraukė pilnos sa
lės klausytojų, bet atvyku
sieji nesigailėjo. Daugiau 
neteko ir nukentėjo tie, ku
rie koncerte nebuvo.

Koncertas prisistatė vi
suomenei su dviem dramos 
aktoriais, trim dainininkais 
ir pianiste. Programa buvo 
lietuviška ir tarptautinė, la
bai įvairi, labai patriotiška, 
rimta ir, pasakytume, klasi
kinė. Programos sugrupavi
mas ir apipavidalinimas — 
apgalvotas gerai, suplanuo
tas, profesionalizmo forma. 
Gražus ir rimtas, net per 
rimtas ir gal per patriotiš
kas publikai, kuri iš tokių 
parengimų mėgtų laukti 
pramogos ar tik progos "su
sitikti su senais pažįsta
mais”.

Aktoriai Nelė Apeikienė 
ir Juozas Kaributas pateikė 
eilę lietuvių poezijos meni
nių interpretacijų (J. Au- 
gustaitytės - Vaičiūnienės, 
Fausto Kiršos, P. Vaičaičio, 
K. Inčiūros, Putino, B.

Brazdžionio ir kt.). Ypač iš 
N. Apeikienės pageidautina 
neleisti savo talentui aprū
dyti. Per retai ji čia rody
davos.

Platesnio masto daininin
kų solistų Los Angeles ko
lonija visuomet stokojo, 
ypač dėl amžiaus pasitrau
kiant E. Bartuškaitei-šva- 
gert ir rečiau besirodant 
Florencijai Korsakaitei. Pri
auga ir naujų, bet vis dar 
ne tokio masto, kaip norė
tųsi. Per šį koncertą Korsa
kaitė sudarė tarp daininin
kų didžiausią atrakciją, 
ypač jai pavyko lietuviška 
K. Banaičio daina ”Aš per 
naktį”. Deja, tą vakarą dai
nininkės sveikata sunegala
vo. Bet Antanas Pavasaris 
iš Venezuelos čia atnešė

malonų tenorinį pavasarį ir 
jau ne kartą buvo kviečia
mas kitur. Taigi, Los An
geles ne tik skolinasi, bet ir 
kitiems gali paskolinti. Iš 
Chicagos čia persikėlė so
pranas Stasė Klimaitė-Pau- 
tienienė, kuri labai uoliai, 
noriai ir vertingai papildo 
neretą lietuvių kultūrinį pa
rengimą, koncertą, pobūvį 
ar vėl pradėjusią veikti ra
dijo valandėlę.

Solistai koncertui buvo 
gerai pasiruošę, savo dainas 
ir arijas atliko su įsigyve
nimu, dėmesiu ir skoniu. 
Visus nelietuvių kompozito
rių dalykus atliko originalų 
kalbomis, kas gal lietuviš
kai auditorijai nebuvo būti
na. Lietuvių publika yra la
biau pripratusi ir pageidau
ja, kur tik įmanoma, ir sve
timų kompozitorių dainas 
bei operų arijas girėti iš
verstas lietuviškai. Nėra 
rimto pagrindo šio visai ge
ro ir muzikai nekenkiančio 
papročio ir toliau nepuose
lėti.

Dainininkams akompana
vo, atskirus sceninius nu
merius muzikiniai surišo ir 
solistiškai skambino keletą 
ilgesnių dalykų (J. Gruo
džio, B. Budriūno, F. Šuber
to ir F. Šopeno) vėliausiu 
laiku vis brandžiau išaugan
ti jaunoji pianistė Raimon
da Apeikytė. Amžiumi pati 
jauniausia ir žymiai jau
nesnė už kitus šio poezo- 
koncerto atlikėjus, Raimon
da Apeikytė neabejotinai 
visus savo sceninius kolegas 
ir koleges viršijo meninės, 
kokybės požiūriu. Ir tai bu
vo vienas iš pačių didžiau
sių bei maloniausių šio kon
certo laimėjimų.

ši nauja Los Angeles me
nininkų grupė turėtų toliau 
dirbti ir rodytis dažniau, 
ieškoti įvairumo, sutikti, 
kad be klasikos dar yra ir 
”modernika” — ir ateity 
sutraukti pilnas klausytojų 
sales. Mums čia neužtenka 
tik atvažiuojančių trumpa
laikių gastrolierių iš anapus 
Rocky Mountains.

S. Pagojus

• "Vergijos Kryžkeliuo
se”, Stefanijos Rūkienės 
atsiminimų I dalis, kietais 
viršeliais jau išparduota ir 
liko tik kartoniniuose vir
šeliuose — kaina 5 dol.

THE UDYLITE CORP.
NEEDS EXPERIENCED

MACHINE ASSEMBLERS 
ELECTRICAL ASSEMBLERS

Mušt read blueprints. Own tools. 

Full range of fringe benefits.

APPI.Y

Manufacturing Plant
21411 HOOVER RD., VVARREN, MICH.

Between 8-9 Mile, off Toepher
313 — 539-3400

An Equal Opportunity Employer

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po $1,000.00)

Sįsi

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5,000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

JI2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747
"į___ _ OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;
—' Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

(25-30)
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