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* ŠTAI IR 
"TĖVIŠKĖLĖ!" 

Su šiuo "Dirvost Humeriu 
siunčiamas ir "Tėviškėlės" 1 nr. 
Kaip "Tėviškėlės" redaktorius 
jaunuosius skaitytojus kviečia 
parašyti laiškelių jam* taip "Dir 
vos" redakcija kviečia vyres
niuosius skaitytojų pareikšti sa
vo įspūdžius apie "Tėviškėlę" 
jai. Kitas "Tėviškėlės" numeris 
išeis gruodžio mėnesio pirmą sa 
vaitę. 

T A  P R O G A  

primename, kad nuo ateinančių 
metų sausio mėnesio prie "Dir
vos" bus ir kitas tokio paties di
dumo, tik kitokio turinio, prie
das. Tai bus jau vyresniesiems 
skaitytojams, skirtas kultūrinio 
gyvenimo reikalams. 

Atkreipiama dėmesį taip pat 
ir į tai, kad nuo Naujų metų 
"Dirvos" kaina su tais dviem 
priedais bus $5.00 (užsieniuose 
— kaip paprastai, su atitinkamu 
priedu didesnėms persiuntimo 
ttlaidoms apmokėti). 

TAI NĖRA KAINOS PADI
DINIMAS. Su tais dviem prie
dais "Dirva" bus lygiai 25 r,' di
desnė, ir kaina todėl tik 25r/r 
didesnė. Bet, kadangi šiais me
tais užsisakantieji ar prenume-
rati pratęsiantieji gali erauti 
"Dirvą" su tais priedais tik už 
$4., tai iš tikrųjų "Dirvos" kai
na LAIKINAI NE PADIDINA
MA" BET SUMAŽINAMA! Iš
tisus metus (ar daugiau) galima 
gauti DIRVĄ už TĄ PATĮ 
PINIGĄ! Todėl, kas nori tuo 
pasinaudoti, turi nedelsti ir pa
skubėti užsiprenumeruoti "Dir
vą" arba pratęsti jos prenume
rata DAR PRIEŠ NAUJUS ME
TU* 

UTUANISTUS 
KVIEČIA NEW 

YORKAN 
Suvažiavimas numatytas lapkri
čio 18 d. 

Lituanistinio ugdymo darbuo
tojai iš visų Amerikos rytinių 
valstybių kviečiami susivažiuoti 
New Yorke lapkričio 18 d. Tuo 
tarpu dar nežinia, kokiose pa* 
talpose tas suvažiavimas įvyks, 
bet jau rengiama jo programa. 
Tame suvažiavime kviečiami yra 
dalyvauti ir nuo seniau šiame 
krašte gyvenę ir padagoginį 
darbą dirbę lietuviai. 

Šį suvažiavimą ruošia JAV ry
tinių valstybių švietimo Valdy
ba, o technikiniais darbais New 
Yorke rūpinasi jos įgaliotas 
Bronius Kuly*. 

MAŽ. LIETUVOS 
BIČIULIU DRAUGIJA 

BROOKLYNE 
Chicagos lietuvių pavyzdžiu, 

ir Brooklyne įsikūrė Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugija. Jos 
organizatorių susirinkimas įvy
ko Alliance Hall patalpose, da
lyvaujant įvairių srovių lietu
viams veikėjams. Susirinkime 
sudarytas komitetas, kuris vie
no mėnesio laikotarpyje turi su
šaukti steigiamąjį Draugijos su
sirinkimą, pirma paruošęs jos 
įstatus. Komitetan įeina: A. 
Vaišvila, mokyt. J. Valaitis, J. 
Vilgalys, V. Pitkunigis ir P. 
Brakas. 

Tai antroji JAV kolonija, su
sirūpinusi Mažosios Lietuvos lie
tuviais ir kraštu, kuriam šiuo 
metu, labiau negu kada, gresia 
nutautinimas. Visi kalbėjusieji 
organizatorių susirinkime pa
brėžė bendrą reikalą vieningai 
organizuoti pasipriešinimą prieš 
nulietuvinimą to krašto, kuris, 
anot mokytojo J. Valaičio, "yra 
Lietuvos gyvybė". 

Susirinkimo vardu nutarta pa
sveikinti Mažosios Lietuvos Ta
rybą Vokietijoje, tenai einantį 
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SLAPTAI AR 
Kai "Dirvoje" buvo paskelbta 

L, šimučio ir P. Grigaičio tele-
legrama Vlikui, kilo triukšmas 

- kaip galima tokius "slaptus" 
dalykus viešai skelbti! Pačiame 
Vlike tuojau buvo pareikalauta 
slaptumo. 

Tačiau "Naujienose" pereitą 
šeštadieni jau pasirodė žinia, ku
ri atrodo paeinanti kaip tik be
ne iš ano slaptojo posėdžio. Jo
je pranešama, kad Vlikas jau 
patvirtino susitarimą, ir paduo
damas visas patvirtinimo rezo
liucijos turinys, kuriuo tas pa
tvirtinimas padaromas gana pa
našiu iš tūlo anekdotinio Ickaus 
"atsiprašymą". (Tas atsiprašy
mas taip skambėjęs: "Mauša 
doras žmogus? ??! Atsiprašau"!) 

"Naujienos" tą Vliko nutari
mą sakosi gavusios iš privačių 
šaltinių. Atrodo, kad tai bene 
bus ištraukos tik iš nutarimo 
projekto, svarstyto, bet nepri
imto kaip tik aname slaptajame 
posėdyje. Nes toks, tik ilgesnis, 

tvirtinimo" projektas buvo pa
tiektas dr. P. Karvelio. Tas "pro
jektas tada nebuvo priimtas, už 
atidėjimą balsuojant 7-iems 
("Naujienų" minimiems) na
riams. 

"Naujienų** skelbiama rezoliu
cija pasirodė spalio 26 dieną 
spausdintame numeryje, tuo 
tarpu iki spalio 25 dienos im
tinai Vlikas tuo klausimu daf 
nebuvo turėjęs posėdžio. Taigi 

Naujienų" skelbiamas nutari
mas nebent galėtų būti priimtas 
spalio 26 dieną ir tą pačią va
landą telegrafu praneštas Nau
jienoms ... Iki šiol dar nėra pa
tvirtinimo. iš kitur, kad tai jau 
tikrai būtų įvykę. 

Jei nutarimas principe susi
tarimą patvirtinti visdėlto tik-

taika 

Iki spalio 31 d. Dirvos skel
biamoji talka davė 203 naujus 
skaitytojus. Tai reiškia, kad 1/5 
dalis talkos jau atlikta. Tie 203 
nauji skaitytojai sudaro 640 
taškų. 

Atskiri talkininkai^ dabar turi 
taškų: # 

taškai 
Paplėnas J., Chicago 145 
Astrauskas St., Wocester 100 
Švarcas P., Collins vile 32 
Česonis A., Baltimore 32 
Smigelskis A., Cleveland 24 
Paršeliūnas J., Canada 22 
Saladžius Pr., Rochester 20 
Kęsgaila Stp., Canada 12 
Lukošiūnas P., Australija 12 

Kiti talkininkai turi po ma
žiau taškų. 

Talkai liko tik du mėnesiai 
laiko, o dar iš visos eilės dides
nių kolonijų talkininkų nesu
laukėme. Dirvos prieteliams rei
kia imti pavyzdį iš tokių talki
ninkų (Astrauskas St., Worces
ter; Švarcas P., Collinsvile ir 
kt.), kurie, palyginti, nepergau-
siausiose lietuvių kolonijose, 
daug padaro. 

rai būtų priimtas, verta jį būtų 
sveikinti, nors su tokiu "akom-
paniamentu", kaip "Naujienose" 
skelbiamas, jis vargu ar gali da
ryti įspūdžio, kad čia norima 
nuoširdžiai bendradarbiauti. 

"Draugas" paskelbė straips
nį, parašytą neabejotinai iš pa
ties Vliko narių tarpo, kuriame 
taip pat atidengiami kai kurie 
slaptojo posėdžio momentai. Ten 
kalbama apie "laiškus Vliko na
riams, su raginimais netvirtin
ti" susitarimo. Tokių laiškų (ir 
telegramų) buvo tikrai ne vien 
L. šimučio su P. Grigaičiu. Jų 
galėjo būti visokių ir, jei visi 
Vliko nariai taip būtų šaukęsi 
į visas puses, ragindami jų nu
sistatymui palankių laiškų ko-
daugiausia rašyti, tai kažin ko
kių laiškų daugiau galėjo susi
krauti ant Vliko posėdžių stalo. 

Pavyzdžiui, Chicagos Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
susirinkimas priėmė tuo klausi
mu plačią rezoliuciją (apie ją 
daugiau bus kitame numeryje). 
Juk vietoj tokios rezoliucijos 
galėjo gi būti, pvz., keliosdešim-
tys, (o norint — ir šimtai) 
laiškų Vliko nariams. Tačiau 
Vlikas neatrodo norįs išgirsti 
apskritai visuomenės balsą: ten 
kai kam reikia tik užsakytų laiš
kų bei telegramų. 

Bet pats *'Draugo" straipsnio 
autorius* prisipažįsta, kad su 
tais laiškais buvo ir juokingų 
dalykų, nes tas pats asmuo vie
niems Vliko nariams tuo pačiu 
reikalu raše vienaip, kitiems ki
taip. 

Jei jau "Draugui" leista kal
bėti apie "slaptus" dalykus, tai 
tegu būna galima pakalbėti ir 
kitiems. Ir jei jau kalbėti, tai 
visiškai atvirai. Toks "juokin
gas" reiškinys kilo tik iš vieno 
asmens laiškų. Netikslu kalbėti, 
kad tai "vienas žymus lietuvių 
politikas iš JAV", nes kaikas 
galėtų pagalvoti, kad gal tai yra 
kuris vienas iš žinomųjų seno
sios išeivijos veikėjų. Ne, tai 
buvo tik V. Sidzikausko laiškai: 
savo įpėdiniui Vlike J. Norkai-
čiui jis rašė, kad susitarimą rei
kia tvirtinti, nes jau kitaip ne
begalima, kadangi toli nueita, o 
Vliko pirmininkui M. Krupavi
čiui, — kad pasirašytoji sutar
tis yra dėtina į stalčių, tegul 
daugiau dulkių ant jos nugula... 

Ar tai juokinga, ar liūdna — 
galima spręsti pagal skonį. Bet 
galų gale gi atsistos klausimas 
visiems prieš akis: ar tikrai to
kios komedijos Lietuvai reika
lingos ? 

" j Sporto Olimpijada Toronte 
Spalio 27-28 d. Toronte, Kana

doje, vietos LSK "Vyties" inici
atyva, įvyko su dideliu susido
mėjimu lauktoji, Mažoji JAV-
bių ir Kanados Lietuvių Sporto 
Olimpiada, sutraukusi apie 120 
sportininkų iš 7 klubų ir ma
žiausia tiek pat svečių — žiūro
vų. Atsižvelgiant į sąlygas, olim
piada buvo suorganizuota visai 
gerai ir pasitaikiusius nežymius 
techniškus trūkumus su kaupu 
atsvėrė rengėjų nuoširdumas ir 

MIRĖ VYSKUPAS P. BUčYS 

Romoje, spalio 25 dieną, mirė 
vyskupas Pr. Bučys, sulaukęs 
jau beveik 80 metų amžiaus. Jis 
ilgą laiką, beveik iki mirties, 
buvo Marijonų vienuolių ordino 
generolu, be ta, nuo 1929 metų 
buvo Rusijos kraštų komisijos 
prie Vatikano patarėju ir kiek 
vėliau buvo paskirtas Rytų apei
gų katalikų vyskupu ir rūpinosi 
rusų katalikų (unijotų) reika
lais. Bet iš lietuvių gyvenimo 
nepasitraukė, lankėsi tarp lie
tuvių ir Amerikoj, dar neseniai 
parašė labai gražų laišką lietu
viams skautams. 

GriOiia iliuzijos Brooklp mokykloj? 
Viešai drasko lietuvio tėvo laišką. Niekina lietuviu vardus ir kalbą. 

pasirinkot ne šventojo, o kažkokio Maironio vardą!" 
Kam 

mažlietuvių laikraštį "Keleivi", 
ALTą ir Lietuvos mill. Washing-
tone P. Žadeikj 

• * • 

Spalio mėnesį vienos savaites 
laikotarpyje mire du brooklynie-
čiai lietuviai. Tai Jonas Podžius, 
miręs spalio 17 d., ir jo žmona 
Ona Podžiuvienė, mirusi spalio 
22 d. Abudu buvo dar nepilnų 
60 metų amžiaus* 

Apreiškimo 'parapijoje, kurios 
pastogėje šiuo metu yra susi
kaupęs beveik visas Didžiojo 
New Yorko tremtinių kultūrinis 
veikimas, kur sekmadieniais iš 
tolimiausių miesto pakraščių su
važiuoja lietuviai į bažnyčią ar
ba dalyvauja tos parapijos sa
lėje vykstančiose pramogose, 
pradeda rodytis ženklų, galinčių 
parapiją suskaldyti. 

Nors spaudoje, vietinėje ir ki
tų kolonijų, vis gražiai atsilie
piama apie tos parapijos klebo
no palankumą lietuvybei, bet 
tikrumoje dar ligi šiol vis tesi-
keičiama tik mandagiais* žo
džiais. 

Klebonas, nors ir žadėjo ke

lis kartim, bet dar nesiėmė kon
krečių žingsnių išpildyti mokyk
linio amžiaus tėvų komiteto pra
šymą. Prieš tris mėnesius jis 
buvo pažadėjęs įteikti arkivys
kupui tėvų "Pro memoria", kur 
buvo nurodyti tėvų pageidavi
mai dėl parapijos mokykloje 
įvestinų reformų, norint sustip
rinti lietuvybės ugdymą. 

Dabar visai neseniai mokyklo
je nutiko įvykis, kuris rodo, kad, 
nors ir gražiai oficialiai tekal
bama apie Apreiškimo parapi
ją, vis dėlto jos vedėjas, nežinia 
kodėl, toleruoja savo mokyklos 
personalo išsišokimus prieš lie
tuvybę. 

Penktojoje klasėje mokytoja 

IŠ ALTS SKYRIŲ VEIKIMO 
Vytauto Didžiojo 

minėjimas Brooklyne 

Vytauto Didžiojo mirties su
kakties minėjimu (su koncerti
ne dalimi) ALTS 1 skyrius ati
darė savo žiemos veiklos sezo
ną. Pagrindiniais paskaitinin
kais buvo istorijos mokytoja M. 
mėnienė ir dr. Br. Nemickas, 
kurių pirmoji papasakojo apie 
Vytautą Didįjį, o antrasis davė 
labai kruopščiai paruoštą dabar
tinės politinės padėties apžval
gą. Vytauto Didžiojo asmenybės 
apibūdinimą papildė iš publikos 
rengėjų pakviestas J. Tysliava. 

Po paskaitų į svečius kalbėjo 
ir juos sveikino ALTS Centro 
Valdybos pirm. dr. Colney ir 
vicepirm. M. Gureckas. 

Koncertinėj daly dainininke 
Br. Jacikevičienė, akompanuo
jant Aleksui Mrozinskui, padai
navo keletą dainų. Dramos ak 
torius Vitalis Žukauskas pade-

klamavo ištrauką iš B. Sruogos 
"Milžino paunksmės". Minėjimą 
atidarė skyriaus pirm. J. Gin-
kua, programą vedė P. Jurgėla. 

Detroite rengia koncertą 
ir prez. A. Smetonos 

minėjimą 

Praėjus| sekmadienį įvyko 
ALT Sąjungos 4 skyriaus susi
rinkimas. Plačiau aptarta sky
riaus ruošiamo koncerto reika
lai, kuris įvyks sausio mėn. 27 
dieną Art Institute patalpose, 
dalyvaujant garsioms lietuvių 
meno pajėgoms. Taip pat nu
tarta sausio mėn. surengti a. a. 
prez. A. Smetonos tragiškos 
mirties paminėjimą. Pranešta, 
kad prieš porą savaičių skyriaus 
surengtas pobūvis moksleivijai 
remti davė gražaus pelno. 

Susirinkimą vedė skyriaus 
pirmininkas .1. K*Įįf«-

y 

vienuolė viešai sudraskė vieno 
mokinio tėvo rašytą mokyklai 
laišką, kuriame buvo pageidau
jama jo sūnaus vardą rašyti ne 
Anthony, bet Antanas, ir pra
nešama, kad jo sūnus kartu su 
savo tėvais eina ne į angliškas 
pamaldas 9 vai., bet į lietuviš
kas 11 vai. 

Sudraskiusi laišką ir įmetusi 
į šiukšlių dėžę vaikų akivaizdo
je, ji viešai pradėjo žeminti lie
tuvius ir Lietuvą, o kitą dieną 
ji iškritikavo lietuviškus vardus, 
užkliūdama ir už šeštadieninės 
mokyklos pasirinktojo Maironio 
vardo, tardama, kam pasirinkta 
ne kokio šventojo, nes ji neži
nojo, anot jos, kas tas Maironis. 

ši seselė ir pernai dirbo toje 
mokykloje, bet savo širdies dar 
nebuvo atvėrusi; šiuo metu bai
giama nustatyti, jog ji yra pa
kurstyta žmogaus, kuris labai 
yra nusistatęs prieš lietuvybės 
akciją. 

Brooklyno lietuviškoji visuo
menė, ypač paliestieji asmens, 
ėmėsi iniciatyvos daryti atitin
kamų žygių. Netrukus visa tai 
turi paaiškėti. 

Daugelis apgailestauja, kad 
tokie įvykiai dedasi tokioje mo
kykloje, kurią visi lietuviai la
bai vertina, nes kitos seselės, 
nors svetimtautės, yra labai ko
rektiškos ir visada skaitosi su 
tėvų pageidavimais. O penkto
sios klasės dėstytoja, nors ir 
lietuvė, bet vaikams pareiškė, 
jog lietuvių kalbos ji mokėsi tik 
todėl, kad buvo verčiama, ir ra
dusi tris lietuvius mokinius 
(spėjama, kad tai buvo iš anks
čiau surežisuota), ji atvedė juos 
į klasę ir jie, visiems girdint, at
raportavo, jog jie yra blogi mo
kiniai todėl, kad pernai mokėsi 
lietuvių kalbos. 

entuziastiškai sportiška nuotai
ka. Nugalėtojai gavo visą eilę 
pereinamųjų dovanų, kurias pa
skyrė lietuviškos organizacijos 
ir privatūs asmenys. 

Programoje buvo krepšinis 
vyrams, tinklinis vyrams ir mo
terims ir stalo tenisas vyrams 
ir moterims. Krepšinyje laimė 
tojais išėjo Chicagos "Perkū
no" komanda, baigmėje nuga
lėjusi Montrealio "Taurą", ir 
tuomi laimėdama Dr. Almiaus 
iš Kalifornijos padovanotą perei
namąją taurę. Chicagos "Per
kūnas" pasiglemžė pergalę ir 
vyrų tinklinyje, baigmėje lai 
mėdamas pries Chicagos "Atei
tį" 2:0 (15:12) (17:15). Moterų 
tinklinio nugalėtojomis ir Cle-
velando Lietuvių Tremtinių 
Draugijos padovanotos pereina
mosios taurės laimėtojomis ta
po Chicagos rinktinė, baigmėje 
sunkiai įveikusios Clevelando 
"žaibą" 2:1 (15:9) 8:15) (15: 
12). Vyrų stalo teniso komandi
nėse varžybose Chicagos "Atei
tis" baigmėje nugalėjo Toron
to "Vytį" 5:3, laimėdami Vlado 
Bakūno padovanotą pereinamą
ją dovaną — trofėjų. Moterų 
komandinį stalo tenisą ir Lie
tuvių Kultūros Fondo Clevelan
do Skyriaus pereinamąją dova
ną — trofėjų laimėjo Clevelan
do "Žaibo" komanda, baigmėje 
įveikdama Chicagos. "Ateįtį" 
5:3. "žaibo" komandą sudarė 
K. Laikūnienė, A. Giedraitienė 
ir E. šikšniūtė. Vyrų stalo teni
so vienetą ir ministerio žadeikio 
vienkartinę dovaną laimėjo Pal
tarokas (Hamiltono "Kovas") 
sunkiai išplėšdamas pergalę 
baigmėje prieš J. šoliūną (Chi
cagos "Ateitis") 3:2 (23:25 
(21:15) (21:15) (11:21) (21: 
19). Moterų stalo teniso viene
te K. Laikūnienė (Clevelando 
"žaibas") baigmėje nugalėjo 
Ragauskaitę (Chicagos "Atei
tis") 3:0 (21:19) (21:7) (21: 
11) ir laimėjo V. Aušroto dova
ną — "Lietuvių Dienų" metinę 
prenumeratą. 

Olimpiados rengimo komisiją 
sudarė K. šapočnikas — pirmi
ninkas, K. Lukošius — reikalų 
vedėjas, St. Mackevičius — 
krepšinio vadovas, J. Balsys vy
rų tinklinio, R. Kuprevičienė — 
moterų tinklinio ir Pr. Gvildys 
— stalo teniso. 

Smulkiau apie olimpiadą bus 
kitą savaitę "Dirvos" sporto 
skyriuje. 

SUDARYTA NAUJA JAV-bių 
IR KANADOS SPORTO 

VADOVYBfi 

Lietuvių olimpiados Toronte 
metu vyko ir sporto klubų at
stovų suvažiavimas, kuriame bu
vo išrinkta laikinoji sportinė 
vadovybė, pavadinta Laikinasis 
Vyriausias Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komitetas JAV-bėse ir 
Kanadoje, kurio pagrindinis 
tikslas yra sušaukti sporto klu
bų atstovų ir fizinio auklėjimo 
darbuotojų suvažiavimą nuola
tinei sportinei vadovybei suda
ryti, o iki tol eiti vyriausios 
sporto vadovybės JAV-se ir Ka
nadoje pareigas. { komitetą įei
na: Algirdas Bielskus (Cleve
lando "žaibas") — pirmininkas, 
Vytautas Radys (Chicagos "Per
kūnas") — vicepirmininkas 
JAV-bių reikalams, Kazys ša-
počkas — vicepirmininkas Ka
nados reikalams ir Zigmas 
žiupsnys s— sekretorius. 

GERAS KONCERTĄ* ; 
CLEVELANDE 

Liet. Kultūros Fondo Cleve
lando skyriaus rengtas koncefr, 
tas įvyko spalio 28 dieną. Rira* 
tas koncertas, be jokių kitų pri* 
dėtinių pramogų, nesutrauke 
tiek klausytojų, kad užpildytų, 
beveik 1400 vietų salę, tačiau 
salė buvo pusėtinai pripildyta 
tikrų augštesnio lygio muzikoą 
meno mėgėjų, kurių, pasirodo, 
Clevelande bent keleto šimtų 
esama. 

Nėra abejonės, kad daugelį į 
koncertą traukė ir smalsumas^: 
juk dalyvavo pirmą kartą Cle* 
velande apsilankęs solistas b$» 
ritonas Stasys Liepas ir pirmą 
kartą lietuvių tarpe pasirodąs 
Clevelando simfoninio orkestro 
bei Western Reserve Universi
teto kvarteto violistas Vytautu 
Kušleika. Tačiau pačiame kon
certe ir jau geriau pažįstamosios 
dalyvės — Juzė Krištolaitytė ir 
Birutė Smetonienė — suteikė l|f« 
giai malonaus pasitenkinimo. 
Krištolaitvtė čia irgi pirmą pa-
sirodė, taip sakant, pilnu po
lėkiu. Didelio sugebėjimo ir ta
lento reikalaujančiomis arijom 
mis ji atidengė gal kaikartl, 
anksčiau neįsitikinusiam, "pa
slaptį", kad turime savo tarp# 
puikią dainininkę. B. Smetoni®-
nė šį kartą pasirodė tik duetufr* 
se su V. Kušleika, ne solo, tačiau 
atliktose sonatose piano vaid
muo nei kiek ne mažiau, jei ne 
daugiau atsakingas, ir tai buvo 
atlikta pasigėrėtinai tobulai. 

V. Kušleika traukė dėmesį 
dviem atžvilgiais: kaip meninin
kas, ir kaip svetimame krašte 
išaugęs, bet nei lietuvio vardo, 
nei lietuviškos kalbos neišsiža
dėjęs mūsų jaunas tautietis. Ir 
tikrai buvo smagu įsitikinti, kad ' 
toji mūsų tautos atžala, sveti- . 
moįe žemėj^ iškilo į meilo augi-
tumas. Corelli ir Brahmso sq» 
natos — kūriniai, kurie reika
lauja ne tik iš menininkų, bet 
ir iš klausytojų didesnio mu
zikinio išsilavinimo. Užtat prie
du atliktoji "Sena prancūziška 
daina" neabejotinai pavergė šiiw 
dis visų klausytojų, be išimties. 

Stasys Liepas tikrai ilgai ne* 
pamirštamų atminimų bus pali
kęs ne tik malonia (ne "pritren
kiančia" savo jėga) balsu, bet 
ir ypatingai stropiai bei talen
tingai prirengtu atlikimu, kur 
kiekviena frazė atrodo lyjf 
kruopščios siuvinėtojos rūpestin
gai išdailinta ir išbaigta taip, 
kad būtų išreikštas kiekvienas 
kūrinio prasmėje glūdįs niuan
sas. Didelės reikšmės savybė St, 
Liepo dainavime yra jo tobula 
tarena, kurios dėka net ir to
kioje "greitakalbėje" Sevelijos 
Kirpėjo kavatinoje nedingsta 
nei vienas žodis. Daugelis daini- , 
ninku savo mene dar galėtų lai-
mėtį, pasekdami šioje srityje 
St. Liepo pavyzdį. Atrodo, kad 
klysta tie dainininkai, kurie bal
so skambėjimo patogumui au
koja gerą žodžio tarimą. Daina 
geriausiai skamba, kai joje ir 
žodis skamba aiškiai, taisyklin
gai, suderintai su dvasia tos kal
bos, kuria dainuojama. 

Solistams pianu pritarė Alek
sandras Kučiūnas. Jis jau ne 
pirmą kartą tame vaidmenyje 
Clevelande matomas ir kiekvie
ną kartą net ir ne specialisto 
akį atkreipia, kaip meistriškai 
jis tą atlieka. Būtų pagrindo 
sakyti, kad jis yra ne tik so
listų palydovas, bet ir vadovai . 
Ir išganingas vadovas. 

Taigi moraliai koncertas tu
rėjo neabejotiną pasisekimą. Ki- > 
tas klausimas — finansinė pu
sė. Girdėti, kad nuostolių gal 
nebūsią, tačiau nesitikima, kad 
koncertas bus papildęs fondą. 
Tokiu atveju, rengėjai bus at
likę gražų darbą vietinio kul
tūrinio gyvenimo praturtinimo 
srityje, bet dar nebus daug pa-
žengę kultūros rėmimo srityje 
4į#akritai imant. y. sl- ' 
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