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RINKIMINĖS NUOTAIKOS
OOLDWATERIO GALIMYBĖS PER PASKUTI
NIUS PORĄ MĖNESIŲ KIEK PASITAISĖ, TA
ČIAU VIEŠOSIOS NUOMONĖS TYRINĖTOJAI' 
VISTIEK NETIKI. KAD JIS GALĖTU LAIMĖ
TI. — TUO TARPU PATS PREZIDENTAS TAIP 
ĮSIJUNGĖ Į RINKIMINĘ KAMPANIJĄ, TARY
TUM J AM Iš TIKRŲJŲ GRĖSTŲ NEPERRIN- 
KIMO PAVOJUS. — PAGRINDINĖS RINKIMŲ 

TEMOS.

____  Vytautas Meškauskas ----------

sau liberalų paramą, o tie prak
tiškai kontroliuoja visą spaudą, 
Johnsonas rado bendrą kalbą su 
didžiojo biznio žmonėmis, kurie 
jį laikė liberalų priešu ir kurie 
uip smarkiai kovojo prieš jono- 
minavimą { prezidentinius kandi
datus 1960 meuis!

Tuo pačiu laiku respublikonai 
atsidūrė ypatingai blogoje padė
tyje. Patirtis moko, kad valdąs 
prezidentas visados turi daugiau 
galimybių būti išrinkus, negu jo 
oponentas, be to.respublikonųpar
tijoje ėjo didelis ginčas, kokios 
politikos laikytis ateityje. Patys 
respublikonai Goldwater{ pradė
jo pravardžiuoti karo kurstytoju, 
nepatikimu ir t.t. Demokraums 
šioje srityje beveik nieko nerei
kėjo naujo išgalvoti.

Tokioje situacijoje Johnsonas 
galėjo būti beveik tikras savo iš
rinkimu ir nieko nedarydamas. 
Jo pastangos susidaryti galimai 
didesnę daugumą, tačiau, susi
laukė greičiau priešingų rezul
tatų. Daugeliui žmonių, jis jau 
pradeda atrodyti, jei čia panau
doti Washingtono Episkopalinės 
Katedros dekano Francis Sayre 
terminą — "ciniškas manipulia
torius", — ir nors politikai, ap
lamai imant, ir turi būti tokie,

Viešosios nuomonės tyrinėtojų 
duomenimis senatoriaus B. Gold- 
waterio galimybės po truputį ky
la. Taip dar prieš respublikonų 
konvenciją Gallupo daviniais, už 
Johnsoną būtų'balsavę 76%, už 
Goldwater{ tik 20% Tuo pačiu 
laiku, pagal Harris davinius, už 
Johnsoną būtų balsavę 75%, už 
Goldwater{ 22%. Spalio pradžioje 
Johnsonas pas Gallupą nusmuko 
iki 62%, Golduaterls pakilo iki 
32% ir 6% liko neapsisprendę. O 
pagal Ha r ris, Johnsoną s nusmuko 
net iki 60%, Goldvateris pakilo 
iki tų pačių, kaip pas Gallupą, 
32%, o 8% rinkėjų dar nebuvo ap
sisprendę. Jei u pati tendencija 
išsilaikytų, Goldwateris galėtų 
laukti apie 40% visų rinkinkųsim
patijų. Turint galvoje bendras 
nuotaikas ir viešosios nuomonės 
{taigotojų palankumą Johnsonui, 
toks rezultatas būtų tikrai ge
ras, nors jo ir neužtektų laimė
jimui.

Gal todėl prezidentas Johnso
nas pradėjo ypatingai smarkią 
priešrinkiminę kampaniją, nors, 
jei tikėti viešosios nuomonės ty
rinėtojams, jam jos tikrai ne
reiktų — prezidentas galėtų pa
sitenkinti tikrai nuosaikesniais 
metodais. Tačiau bendra politi
nės scenos stebėtojų nuomone, 
prezidentas nori laimėti ne bent 
kaip, bet triuškinančia dauguma.

Aplamai imant, prezidentas 
sukūrė specialią politinę filoso
fiją, kurią istorikai gal būt kada 
nors vadins Johnsonizmu. Taip 
bent mano Time.

Pagal tą teoriją z politika yra 
profesija. Politikas turi suras
ti bendrus interesus, kurie leis
tų pasiekti kompromisą ir suda
ryti daugumą. Politikas visomis 
priemonėmis turi siekti patenkin
ti galimai daugiau žmonių ir vi
sas menas slypi tame, kaip susi
laukti simpatijų iš priešingų in
teresų grupių.

Reikia pastebėti, kad pats John
sonas yra tokios politikos geriau
sias pavyzdys. National Review vi - 
sai teisingai pastebi, kad jei 
Amerikos liberalai 1960 metais 
būtų nujautė, kad 1964 metų rin
kimuose Jie turės pasirinkti tarp 
Jonsono ir Goldwaterio, jie tik
rai būtų iš sielvarto nusižudę, 
nes Johnsonas buvo laikomas dau
giau ar mažiau atžagareiviu, dar 
1955 m. pavadinęs dabartinį savo 
kandidatą { viceprezidentus H.H. 
Humphrey ekstremistu. Tačiau, 
tapęs prezidentu tas pats John
sonas staiga pats virto liberalu 
ir HHH jo partneriu. Jis prave
dė {statymus, kurie buvo taip 
brangūs liberalams. Patikrinęs

Nikitai rutulys buvo per sunkus...

tačiau žmonės paprastai norėtų 
matyti tikruosius siekimus {vilk
tus { šiokią ar tokią padorumo 
skraistę.

Tai ir privertė Goldwater< 
mesti visą savo svor{ ant as
meniško padorumo svarstyklių. 
Jis dažnai kalbėdavo tai, kas 
jam atrodė esą teisinga, tačiau 
prieštaravo jo klausytojų intere
sams, pvz. pensininkams Flori
doje, kurie tuojau pat norėtų su
silaukti savo būklės pagerinimo.
Nuotaikos po truputj keitėsi Gold ■ 
waterio naudai. Jau sakoma, kad 
jis geras ir nuoširdus vyras, pui
kus senatorius, tačiau abejojama 
ar tikrai tiktų ... { prezidentus.

Atrodo, kad komunizmo tema 
tai yra teigimas, kad dabartinė 
administracija yra per švelni su 
komunizmu, — teigimas, kuris 
atitinka tiesai, — vienas pats ne
gali nulemti prezidentinių rinki
mų aukščiau minėtoje situacijoje.

Dėl to, jei patikėti Time, Gold
vateris per likusias iki rinkimų 
savaites nori paveikti rinkikų 
nuotaikas, teigdamas jiems, kad 
"johnsonizmas" faktinai yra tik 
užmaskuotas socializmas. Tai 
tema, kurią jis jau keletą karti] 
palietė. Taip, pvz., kalbėdamas 
New Jersey, Goldwateris taip ap
tarė prezidentą: "Žinia, kai jis 
atvažiuoja namo { Texasą, užsi
mauna batus aukštais kulnimis 
ir užsideda 10 galionų skrybėlę 
ir vadina tave "Pardner" — jis 
atrodo kaip konservatyvus ban
kininkas. Tačiau Washingtone, 
kai Jis nešioja paprastus senus 
batus ir sako "How do you do" — 
jis kalba visai kita kalba — ra
dikalių liberalų kalba. Ir ar tai 
jam patinka ar ne, ar jis tai ži
no ar ne, jis remia socializmą".

CHRUŠČIOVAS 'ATSISTATYDINO’
Nepatvirtintomis žiniomis, 

Chruščiovas atsistatydino iš mi- 
nisterio pirmininko ir partijos 
gen. sekretoriaus postų, tas vie
tas užimant Brežnevui ir Kosy
ginui. Žinoma tik tiek, kad 
spalio 15 d. sustabdytas Pravdos 
ir Izvestijų spausdinimas, kad 
{talpinti Kremliuje vykstančių 
pasitarimų duomenis.

Iš kitų (prancūzų) šaltinių pra
nešama, kad Chruščiovui atos
togaujant Soči kurorte. Kremliuje 
{vykęs perversmas. Besikalbant 
su vienu prancūzų koresponden
tu, Chruščiovas staiga atsipra
šęs, kad turįs išvykti ir, sėdęs 
{ lėktuvą, išskrido { Maskvą.

Žinių agentūros praneša, kad 
{vykis, kaip jis bebūtų aiškina
mas,prilygsta Stalino nuvertimui. 
Kaip iš viso to išsivystys {vykių 
eiga Kremliuje, yra ne dienų, o 
minučių klausimas.

• WALTER W. JENKINS, pre
zidento Johnsono asmeninio pa
tikėtinio ir paarėjo atleidimas 
iš pareigų už "paleistuvingą" ei- 
ges{ ir "nepadorias žestikulia- 
cijas" gali rimtai pakenkti rin
kiminei eigai. Ta proga paaiš

kėjo, kad už panašų elgesį Jen- 
kins jau 1959 m. buvo "{regis
truotas" policijos archyvuose. 
Jenkins yra {veltas { Bobby Ba- 
ker finansinių manipuliacijų by
lą ir prez. nuosavybių Austin, 
Texas, tvarkyme.

Praeitą savaitę Jenkins buvo 
policijos suimtas — už nepado
rų elgesj, gi atleidus iš pareigų, 
jis nuskubėjo { ligoninę "dėl fizi
nio išsisėmimo ir nervinių sutri
kimų".

♦ PRANCŪZUOS KOMUNISTŲ 
PARTUA, ilgamečiui jos vadui 
Maurice Thorez mirus ir vado
vybę perėmus Waldeen Rochet, 
paskelbė {domią rezoliuciją. Jo
je pareiškiama, kad Prancūzijos 
komunistų partija savo politikoje 
ateityje vadovausis partijos rei
kalavimais ir Prancūzijos padė
timi. Ta proga buvo pasmerktas 
vienų valstybių komunistų parti
jų kišimąsis { kitų valstybių kom. 
partijų reikalus, tuo atsipalaiduo
jant nuo Maskvos geležinės ran
kos, valdžiusios visųkom. parti
jų laikyseną. Rezoliucijoje sako
ma, kad negali būti "dominuojan
čių" partijų, ar "subordinuotų"

Pennsylvanijos lietuvių respublikonų pirmininkas Jonas A. Stiklorius, VLIKo vicepirmininkas, svei
kinasi su senatorium Barry M. Goldwater, respublikonų partijos kandidatu { JAV prezidentus.

partijų. Prancūzų komunistai uip 
pat pasisakė nepriurią vienos 
urptautinės komunistų vadovy
bės at steigimui.

* DEMOKRATŲ PARTUAI ir 
jos kandidaums nemaloniausiu 
faktu atsikirtimams yra jų buv. 
pareigūnų kyšininkavimas ir 
sumbios aferos išnaudojant sa
vo pozicijas suigiampralobimui.

Garsioji Bobby Baker byla, ku
rios ardymo reikalauja respu
blikonai, atidėu iki po rinkimų, 
nes, girdi, rinkimų {karštyje ne
įmanoma pravesti objektyvaus 
ardymo. Be to, ir Senato komi
sija, turėjusi tą tardymą praves
ti, negali surinkti reikalingo 
kvorumo, senatoriams važinėjant 
rinkiminiais reikalais.

Daug nemalonių faktų iškilo 
Massachusetts valstijoje, kur bu
vęs demokratų gubernatorius 
Furcolo kaltinamas kyšiais išug
dęs savo rinkiminius fondus. To
je valstijoje iškilo ir visa eilė 
kitų kyšininkavimo bylų.

* OLIMPIADOJE amerikiečiai 
nesitikėjo laimėti aukso medalio 
10 km. bėgime. O vistik, laimė
toju buvo Mills, 26 m. leitenantas 
iš S. Dakotos. šioje distancijoje 
JAV nėra laimėjusios aukso me
dalio nuo 1908 metų.

Puikiai pasirodė JAV plauki
kai, laimėję visą eilę aukso, si
dabro ir bronzos medalių. Kol 
kas lengvai pirmyn veržiasi ir 
JAV krepšinio rinktinė, kurios 
Įkandin seka Sov. S-gos krepši
ninkai.

* MASKVOS - WASHINGTONO 
bendradarbiavimo eigoje vėl su
siduriama su Maskvos užsispy
rimu. 1965-1965 m. bėgyje numa- 
tya 19 kartų pasikeisti pramo
nės ir prekybos delegacijomis, 
kad susipažinus su abiejų kraš
tų laimėjimais tose srityse. Iki 
šiol Maskva sutiko tik su 2 dele
gacijų pasikeitimais. Rusai tiki
si, kad amerikiečių pasiūla pirk
ti JAV tekstilės, maisto gamy
bos ir kitokias mašinas savaime 
atidarys duris { tos pramonės 
įmones, be jokio reikalo, lygybės 
vardan, dar įsileidžiam amerikie - 
čius J savo įmones, iš kurių Jie 
vistiek nieko nepirks.

Pagerbė seną tautininkų 
veikėją Praną Narvydą

ALT S-gos 1-jo skyriaus gar
bės nariui Pranui Narvydui, il
gesnį laiką sergančiam, spalio 4 
d. to skyriaus iniciatyva varda
dienio proga buvo suruoštas pa
gerbimas. Dalyvavo Sąjungos 
Centro Valdybos, 11-jo skyriaus ir 
kitų organizacijų atstovai, nes jis 
yra daug nusipelnęs senosios 
kartos ateivis šakota savo lietu
vių autine veikla.

J. Kiaunė, 1-jo skyriaus pirm., 
pradėdamas šį kuklų jo pagerbi
mą, suminėjo Prano Narvydo 
nuopelnus, už kuriuos jį lietuvių 
auta apdovanojo ordinu, organi
zacijos išrinko garbės nariu, o 
jo dėka atvykę naujieji imigran- 
ai nuolat sergant} aplanko, glo
boja ir prisidėjo prie šio kuk
laus savo sponsoriaus pagerbi
mo. Jų yra visa eilė. O dar dau
giau yra tokių, kurie gyvendami 
tremtyje, gavo iš P. Narvydo 
siuntinius, kurių jis yra išsiun
tęs apie 500.

Spalio 4 d. A. ir E. Jurgėlų namuose buvo pagerbas ALT S-gos 
I-jo skyriaus garbės narys Pranas Narvydas. Nuotraukoje P. Nar
vydas su abiejų ALTS New Yorko skyrių vadovybių nariais: Sėdi iš 
kairės: A. Senikas, E. Čekienė, ?. Narvydas, V. Abraitis, J. Kiaunė. 
Stovi: J. Sirusas, Ą. Jurgėla ir K. Krulikas.

Be didelio savo materialinio ir 
nuolatinio Jnašo kitų šelpimui, 
Narvydas daug pasidarbavo ir 
aukų rinkime {vairiausiems lie
tuviškiems reikalams. Jis buvo 
pavyzdingas organizacijų narys, 
aktyvus darbuotojas jų valdybo
se ir todėl tų pareigų niekuomet 
netrūko. Jo gyvenimas nuo pat 
vaikystės iki šiol nenutrflksamai 
susijęs su lietuvių spauda, kurią 
jis gausiai prenumeruoja, skaito, 
remia ir yra jų bendradarbis.

-- Iš jo rašinių dvelkia tėvy
nės meilė, krašto grožis ir nuo
širdus troškimas gėrio, -- kal
bėjo A. Sodaitis, Tėvynės re
daktorius.

Sveikinimo žodį arė visa ei
lė organizacijų pirmininkų bei 
atstovų, kuriose Narvydas per 
eilę metų pavyzdingai ėjo {vai
rias pareigas. Kalbėjo V. Abrai
tis, A. Senikas, L. Virbickas, E. 
čekienė, V. Alksninis ir kt.

(Nukela { 2 psl.)
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BAŽNYTINIS KONCERTAS VOKIEČIU 
KATALIKŲ DIENOSE

Gal būt pirmą kartą po dau
gelio metų, lietuviai katalikai, 
kviečiami dalyvauti vokiečių ka
talikų dienose ("Katholikentag"), 
nutarė Stuttgarte įvykusiame kon
grese dalyvauti didesniais ir ne
lietuviams skiriamais parengi
mais: paroda ir bažnytiniu kon
certu.

Bažnytinio meno ir raštijos 
paroda (kartu su latviais) buvo 
tikrai įspūdinga. Galėjo būti dar 
patrauklesnė, jeigu lankytojams 
būtų parodyta ant ekrano Lie
tuvos vaizdai, meno ir arhitek- 
tūros paminklai, sakysim, iš spal
votų diapozytyvų.

Gaila, kad tokie rinkiniai ligi- 
šiol dar neparuošti. O užtektų ir 
čia tik pažvelgti,ką toje srityje 
daro "svetimi". Už menkus pi
nigus galima gauti bet kokio 
miesto vaizdų diapozytyvų; 
UNESCO ir kitokios organizaci
jos seniai leidžia ištisų galerijų 
paveikslus spalvotomis diapo
zytyvų serijomis; jos daug pi
gesnės ir daug efektingesnės už 
storas, brangias ir greit sens
tančias spalvotų iliustracijų kny
ga s.

Argi labai sunku būtų sudary
ti tokią seriją iš Chicagos Čiur
lionio galerijos? Te nebflnie dai
lininko parodos, neišfotofrafuo- 
tos tuo tikslu ir tam reikalui!

šalia parodos, pats didin
giausias įvykis bene buvo baž
nytinės muzikos koncertas Stutt- 
garto St. Nikolaus bažnyčioje 
(IX.5 d.). Susirinkusiems tau- 

’ ’.čiams ir vokiečiams tai buvo
žkas naujo, netikėto, kiek "sve- 

timo", neįprasto -- bet skatino 
viltis ir kėlė dvasią.

Koncertą pradėjo radiofono sty- 
gininkų grupė aštuoniais M.K. 
Čiurlionio preliudais, kanonais ir 
fuga. Nuskambėjo didelio meist
ro veikalai. Stygininkams aran
žavo ir dirigavo mūsų bičiulis 
Dr. Dahmen, radiofono choro 
dirigentas. Apie veikalus ir rei
kalus jis štai ką pasakė:

"Dovanokit, kad jums įpiršau 
šiuos kūrinėlius. Esu vienas ne
daugelio vokiečių - muzikų,pažįs
tančių lietuvišką muziką, žinan
čių,kokia didelė asmenybė buvo 
jūsų Čiurlionis. Ir man pikta, 
kai pasklido nuomonė, esą, lie
tuviai, nors turį folklorą, bet ne
turį rimtų kompozitorių, štai, iš
girdo svietas ir Vainiūną, La
pinską, Dambrauską su Nauja- 
liu, ir aš pridėjau Čiurlionį, 
kurio miniaturas radau tai vie-

nais tai kitais instrumentiniais 
rūbais. Malonu man girdėti vo
kiečių muzikos žinovų nustebi
mą, ir džiaugiuos, kad ir lietu
viams patiko..."

Patiko, manytume, o Vainiūno 
trijų dalių vargonų koncertas sa
vo rimtu ir mokovišku darbu net 
užimponavo. Ant naujutėlių kon
certinių vargonų koncertą pagro
jo, D. Lapinsko diriguojamiems 
stygininkams pritariant, vienas 
talentingiausių pietų Vokietijos 
vargonų virtuozų, Jan Janca. 
štai, jo nuomonė apie veikalą:

"Visais atžvilgiais vykęs kū
rinys, gražus įnašas į šiaip ne
gausią vargonams literatūrą. Ža
vėtinos ypač antroji ir trečioji 
dalys. Veikalas,mūsų akimis,nė
ra moderniškas, greičiau pri
klauso 19 šmt. stiliui. Bet rim
tas ir labai tinka bažnytiniams 
koncertams. Įtrauksiu jį į savo 
pastovų repertuarą".

Juokaudamas dar prideda: "Gi
riu ne dėl to, kad pats grojau, 
ir ne dėl to, kad esu 'Gedimino 
ainis’ " — tuos žodžius sako lie
tuviškai -- "bet dėlto, kad vei
kalas tikrai geras..."

Jan Janca kilęs iš Silezijos. 
Krokuvoje lankė prof. Rutkovs- 
kio vargonų klasę -- ir tas "ki
lęs iš Lietuvos" — tik prieš ke
letą metų iš Lenkijos atvyko 
Vokietijon, kartu su seserim, flei
tos virtuoze. O koks "Gedimino 
ainis"? Jan Janca gerai žino, kad 
kilęs iš Jankų ir Kairučių, tikrų 
lietuvių šeimos. Ne, to nesigė- 
dina, o dabar pats mokosi lietu
viškai "tutti-frutti -- po trupu
tį", kaip sako.

Besiklausant Vainiūno koncer
to, mintys krypo atgal į mūsų kur
tinės muzikos praeitį. Kas buvo 
pirmasis mūsų kompozitorius? 
Išliko žinios apie Kristijoną Do
nelaiti, bet neliko jo kūrybos. O 
gal Antanas Milvydas, jo amži

ninkas, kurį lenkai skaito "savo" 
pirmuoju simfonininku? Bet juk 
vargonininkai buvo Pirmieji Lie
tuvos žmonių muzikos mokytojai. 
Tarsi jiems St. Vainiūnas čia pa
statė muzikinį, liaudiškomis in
tonacijomis persunktą, paminklą; 
mums nelaisvę priminti ir norą 
pakilti.

Koncertas baigėsi trumpa Da
riaus Lapinsko Liaudies Gies
mių Kantata, solistams (Marija 
Panse-Simaniflkštytė; Lionginas 
Apkalnis), chorui, stygininkams 
ir vargonams.

Kompozitorius temas rinkosi 
išimtinai iš ld. giesmių, archaiš
komis tonacijomis, tokias, kokias 
giedodavo žmonės varguose su
spausti. "Religinių Vaizdelių 
Rinkiniu" vienas vokiečių kriti
kų pavadino trumpą šešių nume
rių veikalėlį. Jis prasideda seno
viška daina apie Adomą ir Ievą, 
viena iš tų, kurias gal mėgdavo 
šposaujant užtraukti Šiluvos uba
gėliai; bet miela ji, įdomi ir baž
nytinė. Seka senoviška kalėdinė 
giesmė, anų, kurias šeimyna tro
boj giedodavo per šventes, rapso- 
dišku ritmu, antroje dalyje nau
dojant moderniškesnius elemen
tus. Aštriais, piaute pjaunančiais 
disonansais užvedama šiurpi 
giesmė apie Kristaus kančią, se
kama kitos, paprastutės "Lau
kiam, Jėzau, vargšai žmonės", 
ir giliai religingos maldos: "Pa
sigailėk mūsų". Pagaliau tradi
cinė "Prieš Tavo šventą Prisikė
limą" ir užbaigiant galinga "Kris
tus atsikėlė".

Moderniška muzika? Taip — 
bet su saiku; tas modernizmas 
tinka prie giesmių archaiško cha
rakterio. Darius Lapinskas tarsi 
iš pirmo žvilgsnio pastebėjo me
lodijų kontrapunktines .galimy
bes, mokėjo jas išnaudoti saikiai, 
prisitaikant prie mūsų chorų ho
mofoninių įpročių, žabojo fan-

Pagerbė Narvydą •••
(Atkelta iš 1 psl.)

Jurgis Sirusas, 11-jo skyriaus 
pirm., skyriaus vardu įteikė Pra
nui brangiausią jo darbų įverti
nimo simbolį, A. Smetonos mono
grafiją, kurią skaitydamas jis ras 
visą Nepriklausomos Lietuvos 
valstybės gyvenimą, Lietuvos pri
sikėlimą, jos žydėjimo laikotar
pį ir dar kartą pajus, koks didis 
įnašas į tą gyvenimą yra įdėtas 
ir jo paties, toli užjūriuose gyve
nančio Prano Narvydo, kurio pa
vardę, kaip čia paminėjo A. Se- 
nikas, neolituanai kaip savo me
cenato, jau Lietuvoj gerai žinojo 
ir manė, kad jis labai turtingas.

šiai šventei vadovavo Antanas 
Jurgėla, Vaišes paruošė Aldona 
Krullkienė ir Emilija Jurgėlienė. 

Eč
Muz. Darius Lapinskas ir prof. Eretas po koncerto Stuttgarte prie 

bažnyčios durų. Br. Čepulevičiaus nuotrauka

taziją, neišsižadant savo intenci
jų. Kūrinėlis parodo ne tik talen
tą, bet jau ir meistriškumą.

Išpildymas pavyko, jeigu at
siminti sąlygas, neblogai. Gi tik 
prieš tris dienas keliose vieto
se išbarstyti giedotojai gavo gai
das. Paskubomis, Per dvi-tris 
repeticijas pasiruošę giedorlai 
vistik "išvežė" neįprastą har- 
moniskai pavojingą veikaliuką. Jį 
reikės, žinoma, peržiūrėti, pa
taisyti, vengiant nereikalingos 
rizikos.

Bendrų išvadų dvi: Darius La
pinskas įrodė, kad prisitaikant 
prie esamų sąlygų, menkų jėgų, 
mažo sąstato, puikiausiai gali
ma sukurti naujų, išeivijai pri
einamų muzikos kūrinių. Šį vei
kaliuką reikėtų išspausdinti, jis 
to vertas ir -- kas tiek pat svar
bu -- paskatins kitus parašyti ką 
nors panašaus, ką galėtų nesun
kiai išpildyti bet kokios JAV lie
tuvių parapijos choras. (Pats La
pinskas baigia rašyti modernišką 
vargonų koncertą).

Antroji išvada — geriau pasi
ruošus partijas, išmokstant pas
kiriems choristams iš gaidų ir 
magnetofono juostos, galima per 
porą bendrų repeticijų sudaryti 
chorą. Visam tam tačiau reikia 
naujo repertuaro, tokio kaip čia 
-- nesudėtinga chorine - solisti- 
ne partija, visą komplikuotumą 
dedant į instrumentinę palydą. 
Lauktina, kad netrukus iš to bū
tų padarytos išvados.

***
šventoriun išėjusius išpildy

to jus tautiečiai pasitiko aplodis
mentais, gėlėmis. Ilgai neišblės 
atsiminimas, kad ir vėl pasiju
tome sudarą vieną šeimą,turin
čią kuo pasididžiuoti.

Jūsų recenzentas vistik nenu
rimo, ėmė klausinėti žmones — 
gal muzika atrodė per daug"svie- 
tiška"? Žmonės nesuprato; ne
suprato ir davatkos , koks čia 
klausimas...

Tuomet recenzentas, dėl viso 
ko ,dar kartą grįžo bažnyčion. 
Mažu, sau galvojo, modernistas 

'Lapinskas ir — baisu ir pagal
voti — "sovietinis" kompozito
rius Vainiūnas su visokiais "piz
zicato", "tremolo" ir panašiom 
"kvarabom", išbaidė patį Dievu
lį iš bažnyčios?

Ne, pasirodo, kybo; dargi sau
lutei apšviečiant tarsi viena aki
mi pamirksėjo. Akim ašarą su
spausdamas, tačiau, tikrai pa
mirksėjo vienas bažnyčioje klū
pantis tautietis.

Nepatogu pasidarė stebėtojui, 
kuris ėmė gilintis į kantatos gai
das, ant kurių kampo kažkas įra
šė: "Dievo Garbei — Mūsų Vil
niai". (v.b.)

(Bus daugiau)

DIDŽIULIS
PASIRINKIMAS

prekių ir kainų

Storm
Doors

Storm 
Window*

LANGAI ir DURYS
Antrieji žieminiai langai ir 
durys iš STAINLESS 
STEEL (8 rūšių), ALUMI- 
NIJAUS, NYLONO STO
GELIAI ir kiti įvairaus me
talo ir stiklo gaminiai.

KOSTAS BUTKUS
Tel. LU 5-6291

Chicago

VIEtaMl CHIl’IGO.IF PIRKITE VtI JO.IE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

L Imp. 3-Star FRENCH COGNAC .................5tK
2. Antiąue Bourbon Kentucky Str. Whiskey.. 5th
3. CANADA DRY VODKA............................. 5th
4. Imp. French NAPOLEON Brandy.. .......... 5th

4.59
3.98
2.98
3.35

5. COINTREAU Liqueur.......
6. CHIANTI Imported Wine ..
7. Zeller SCHWARZE KATZE

5th 4.75
5th .98
5th 1.29

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

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

TAIP... PAS MUS JŪS TURITE PASIRINKIMĄ įVAI- 
RIŲ TAUPYMO SĄSKAITŲ ATITINKANČIŲ JŪSŲ 

REIKALAVIMAMS...

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

"SERVING YOU SINCE 1922”

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
INVESTMENT SĄSKAITOMS

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court, Cicero, Illinois 60650 
Juozas F. Gribauskas, sekretorius 

Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330

rūbai duoda gerą 
savijautą 

DĖMESIO
Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulį! — Mes 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.
BOTA N Y „500" kostiumai ir paltai, 

MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės. 

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9, III. Telef. Y A 7-1272 
Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

licenzijuota lietuvių įmonė, registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

Marųuette Gift Parcele Service
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 

Tel. CA 5-1864
2439 West 69 St. ir 2608 West 69 St. 
Chicago, III. 60629. Tel. WA 5-2737 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų 
Lietuvoje pageidaujamų prekių PAPIGINTOMIS 

KAINOMIS.
Akordeonai, siuvamos mašinos, skalbimo mašinos, 
automobiliai, pianinai, motociklai iš Europos ir Sov.

Sąjungos sandėlių.
Vedėjai E. & V. Žukauskai
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Birčininkų baubas

BALSAVIMAS YRA INDIVIDO 
LAISVO APSISPRENDIMO 
APRAIŠKA

Ne vienas skaitytojų klausia, už ką gi Dirva pasisako — už Gold- 
waterį ar Johnsoną, Toks klausimas pilnai suprantamas, kada matome, 
kaip šiame krašte, asmenine laisve ir individualia balsavimo teise be
sinaudoją piliečiai dar yra įtaigojami grupiniais bei kolektyviniais pa
sisakymais už tą ar kitą kandidatą J prezidentus. Didžiosios spaudos 
leidėjų pasisakymams skiriama daug reikšmės, lygiai -kaip didelę 
reikšmę priskiria unijų vadovybių ir kitų, didesnių ar mažesnių or
ganizacijų, iš anksto pareikštiems apsisprendimams. Žinoma, tie 
apsisprendimai ir pasisakymai tikrumoje nieko neįpareigoja. Jie pa
daryti tų vadovybių valia ir atsakomybe. Tų organizacijų nariai vistiek 
balsuos taip, kaip reikalaus jų sąžinė ir jų apsisprendimas. Tie iš 
anksto reiškiami pasisakymai yra ne kas kita, kaip dalis propagan
dos, kurioje pasisakantieji vienu ar kitubūduyra įvelti ir įsipareigo
ję.

Lietuviškoji spauda nėra nei įvelta nei įpareigota oficialiai iš 
anksto savo nusistatymą skelbti, nei formaliai įsipareigojusi remti 
ir agituoti tik už tą ar kitą kandidatą. Lietuviškoje spaudoje, bent jos 
daugumoje, reiškiamos skaitytojų ir bendradarbių nuomonės,parem
tos tais faktais, kurie esamose aplinkybėse prieinami ir įmanomi 
iškelti ir skaitytojams pristatyti.

Iš tokių nuotaikų ir faktų sprendžiant, be abejo, yra pagrindo 
manyti, kad, pvz., Dirva yra Goldwaterio ir respublikonų partijos 
pusėje. Iš to nereikėtų stebėtis, matant visą įvykių raidą, pradedant 
nuo pasiruošimų konvencijai, jos platformą ruošiant ir pan.

Respublikonų partija, iš pat rinkimams pasiruošimo pradžios, 
pirmoji atkreipė didesnį dėmesį tautybių grupėms ir jų spaudai. 
Jie tuoj užangažavo atitinkamus tautybių grupių asmenis ir suor
ganizavo spaudai skubią ir tinkamą informaciją. Ne be įtakos 
liko ir tų užangažuotų asmenų ryšys su Dirvos redakcija. Bet, vis
tiek, ne čia dar esmė. Esmė tame, kad respublikonų programoje 
iš karto išryškėjo toks komunizmo ir jo pavergtųjų kraštų atžvil
giu nusistatymas, kurio negalima nei nepastebėti, nei ignoruoti, 
kokio partinio nusistatymo bebotum, kuriam kandidatui simpatijas 
bereikštum.

Tas respublikonų nusistatymas dar kartą buvo pakartotas ir 
pareikštas neseniai įvykusiame JAV laikraščių redaktorių susirin
kime, kuriame senat. Goldwateris vienu sakiniu, būtent, kad balsuo
ją už senat. Goldwaterį, "balsuos už komunistų traktavimą kaip 
priešo, ne kaip naujai surasto draugo", nusako nusistatymą, kurį 
ir lietuvis demokratas turėtų suorasti ir įvertinti.

Dirva vertina ir gerbia savo skaitytojų ir bendradarbių nuo
mones. Tačiau, jei tik jomis tektų vadovautis, vargu, ar susivaiky- 
tume pagrindiniuose šių svarbių rinkimų principuose. Skaitytojai tu
rėtų suprasti, kad Dirva, kad ir pasisakydama už tuos kandidatų prin
cipus, kurie jai atrodo lietuviams priimtiniausi, uis pasisakymais 
nieko neįpareigoja — nei "veiksnių" nei visos lietuvių visuomenės. 
Todėl ir siūlomas "atsargumas", o kartu ir priekaišui, teikia laik
raščiui daugiau garbės, negu jis yra užsitarnavęs. Pvz., vienas skai
tytojų rašo: "Goldwaterio smarkūs pareiškimai mūsų krašto tikrai 
iš rusų neišvaduos. O užsiangažavimas vieno prezidentinio kandida
to pusei, jam pralošus, gali apsunkinti mūsų "veiksniams" priėjimą 
prie "veiksnių" Washingtone. Ar negeriau laikytis kiek neutraliau?"

Kius gi rašo: "Gaila, ponai, nejaugi Jūs tik tiek tegalit pasi
darbuoti pirmutinio, o gal būt ir paskutinio prieškomunistinio kan
didato į Amerikos prezidentus išrinkimui?"

Ir taip blogai, ir uip negerai. Bet reikėtų pridurti, kad Dirva, 
lygiai kaip ir kiti lietuviškieji laikraščiai, formaliai nesusiję su 
jokia amerikiečių politine partija, naudojasi ne agiucine medžiaga, 
bet faktais, tinkamais naudotis sąmoningam ir apsisprendusiam lie
tuviui. Lietuviškuosius reikalus statydami pirmoje eilėje, formalų 
kandidatų pasirinkimą paliekame apspręsti sąmoningam balsuotojui 
ir susipratusiam piliečiui. O tokių kaip tik labiausiai ir reikia — 
tiek pavergtųjų kraštų tiek ir pačios Amerikos labui. (j.č.)

Vadinamoji "liberalinė" spau
da bando amerikiečių visuomenę 
įgąsdinti, nuolat kalbėdama apie 
dešinio sparno John BirchSocie
ty sudaromą kraštui pavojų ir ta
riamą tos organizacijos "fašis- 
tiškumą". Demokratų partijos 
konvencija šią draugiją pasmer
kė, kaip "kraštutinę", kartu su 
komunistais ir klu-klux-klani- 
ninkais. Tačiau ta pati konvenci
ja nepasmerkė Americans for 
Democratic Action, nors ši orga
nizacija nemažiau yra artima ko
munistams, kaip birčininkai fa
šistams. Ir vieni, ir kiti yra karš
takošiai (intemperate), tačiau 
kas leistina vieniems, tai jau nuo
dėmė kitiems. Vadinas, vartoja
mas dvejopas matas: jei kas su
ka į kairinį kraštutinumą, tai ge
rai arba bent pakenčiama, o jei
gu į dešininį — tai jau krimina
las. Taip pat elgiamasi ir su au
toritariniais režimais arba dik
tatoriais: jeigu komunistinis, 
kaip Ben Bella, Nkrumah,Sukar- 
no ar Tito, tai gerai, jie Washing- 
tone iškilmingai priimami ir jų 
režimui paremti duodami šimtai 
milijonų "foreign aid" vardu. O 
jeigu tik antikomunistinis reži
mas, tai jau blogai, reikia įves
ti "demokratinę" tvarką, kuri pa
prastai tuojau išvirsta komunis
tine. Daugelyje tokių kraštų kita ip 
ir būti negali, ten neprigydisi ame
rikoniško ar britiško tipo demo
kratijos, kaip beždžionės inksto 
neprigydysi žmogui. Atsiminki
me, kokios istorijos buvoišdari- 
nėjamos dėl Kubos, Domininkonų 
Respublikos ir Peru. Tik per ste
buklą pastaraisiais dviem at
vejais Washingtono planuotojams 
dar nepavyko, nors jie ilgai neno
rėjo pripažinti antikomunistinių 
tų kraštų valdžių. Tuo tarpu tokį 
Castro tuojau pripažino ir pasi
kvietė į svečius. "Toks tokį paži
no ir ant alaus pavadino" — sako 
patarlė.

KAS KOMUNISTAMS BAISIAUSIA
Kaip ir kiekvienoj kitoj politi

nėj organizacijoj, John Birch So
ciety yra asmenų, kurie mėgsta 
padaryti aštrius pareiškimus ir 
apkaltina įtakingus asmenis už 
jų padarytas dideles klaidas. Ne
seniai neliberalinėj spaudoj buvo 
Jenkin Lloyd Jonės strapsnis 
"The Center line goes to the 
left", kuriame kaip tik buvo na
grinėjamos birčininkų "nuodė
mės", tačiau tai buvo daroma 
blaiviai.

Didžiausias birčininkų nusi
kaltimas, esą, ui iškėlimas aikš
tėn ir paskelbimas dokumentuo
tos medžiagos apie aukšus vie- 
us užimančių asmenų kairumą ir 
jų palankumą komunistams bei 
sovieums. Tai jau "raganų me
džioklė". Mat komunisums Utai 
yra pavojingiausias dalykas, kai 
viešai išaiškinami jų pagalbinin
kai. UŽUt JAV komunistų parti
jos gen. sekretorius Guss Hali 
jau 1960 m. kvietė visus kairiuo
sius susijungti į bendrą frontą ir 
kovoti prieš "fašistus", prie kurių 
priskaitė ne tik birčininkus ir 
Goldwaterį, bet ir kongresinius 
komitetus, nagrinėjančius komu
nistų subversyvinę veiklą ir vi
sus kitus, kurie nepučia į koeg
zistencijos dūdą. Komunistų juo
duose sąrašuose yra tokie 
asmenys, kaip adm. Burke, gen. 
Walker, senatoriai Dodd ir Ke- 
ating, buvę senatoriai Knowland 
ir Nixon, buvęs kongresmanas 
Kersten ir eilė kitų garbingų 
amerikiečių. Liberalai juos va

ANTANO SMETONOS 

MONOGRAFIJA
ALEKSANDRO MERKELIO veikalas jau siun

tinėjimas prenumeratoriams.
šj leidinį dar galima ;sigvti prisiuntus 10 dol. 

Povilui Ališauskui — 107-17 118th St.. Richmond 
Hill, N. Y.; K. Pociui. 3908 Fir St., East Chicago, 
Indiana; ar Dirvai — 6907 Superior Avė., Cleveland, 
Ohio 44103.

dina "super-patriotais",ui reiš
kia antikomunisuis.

Planinga komunistų vadovauja
ma šnairavimo ir šmeižtų kam
panija yra vedama prieš tuos va
dinamus "super - patriotus",ku
rie nenori nerti sau ant kaklo 
koegzistencijos kilpos, nepriu- 
ria visokiems kultūriniams mai
nams amerikiečių nenaudai, ši
toj akcijoj dalyvauja daugelis po
litikų, laikraštininkų ir komenta
torių, nemaža profesorių ir net 
dvasininkų. Daugelis jų yra nai
vūs bendrakeliaiviai. Ir reikia pri
pažinti, kad komunistams, ypač tų 
talkininkų dėka, dažnai pavyksu 
išstumti iš viešojo gyvenimo jiems 
pavojingus ar nepageidaujamus 
asmenis, uip sakant juos "poli
tiškai likviduoti”.

Sveikam organizmui nereikia 
vaistų. Tačiau kai liga užpuola, 
tenka pavartoti stiprius antibio
tikus. Komunistinių bacilų ap
sėstam amerikiečių politiniam 
organizmui birčininkai veikia, 
kaip antibiotikai. Normaliose są
lygose jie būtų nereikalingi.
KLAIDŲ IR PRALAIMĖJIMŲ 
PRIEŽASTIS

Buvęs viceprez. Nixon prieš 
keletą dienų iškėlė aikštėn vie
šą paslaptį, būtent, kad Valsty
bės Deparumente yra susidariu
si nedidelė, bet labai įtakinga pro
sovietinės politikos rėmėjų kli
ka, kuri ir nulemia šio krašto už
sienių politiką. Taip atsirado iš
tisa pralaimėjimų grandinė, su
sidarė tradicinė "no win" poli
tika, t.y. niekad nelaimėti sovie
tų atžvilgiu. Rooseveltas Jaltoje 
atidavė sovietams visą rytų ir vi - 
dūrio Europą ir dalį Azijos. Tru- 
manas atidavė komunisums Ki
niją ir neleido laimėti Korėjos 
karo. Eisenhoweris vengrų su
kilimo metu galėjo be šūvio iš
traukti iš sovietų dominacijos vi
są rytų Europą, reikėjo tik di
plomatinio paspaudimo, bet pa
darė priešingai: per Tito prane
šė sovieums, kad jie gali su 
Vengrija tvarkytis, kaip jiems 
patinka. Kennedy lemiamu mo
mentu sutrukdė komunizmo nu
vertimą Kuboje ir priUrė Diem 
likvidavimui Vietname. Žinoma, 
panašius sprendimus vienas as
muo nedaro. Aišku, kad čia tu
rėjo jukos Nixono paminėta kli
ka.
MELAI AR TEISYBĖ?

Dabar daug kam yra kaip kris
las akyje John A. Stormerio kny
ga "None darė call it treason", 
kurios nuo šių metų pradžios jau 
išėjo 3,400,000 egz. Tenai išskai
čiuojami faktai, cituojami doku
mentai ir nurodomos pavardės 
tų asmenų, kurie padėjo ir pa
deda komunistams laimėti. Jei 
ui būtų melai, autorius ir lei
dėjas bematant būtų patraukti 
teisman už apšmeižimą (libel 
suit). Tačiau neteko girdėti, kad 
nors viena byla būtų iškelu. To
kios bylos labai populiarios šia
me krašte. Iš "Saturday Evening 
Post" vienas sportininkas laimė
jo bene pusę milijono už apšmei
žimą. Kongresmanas Powell kaž
ką neteisingai pasakė apie vieną 
moteriškę ir iš jo teismas pri
teisė gerokai tūkstančių. Gali ko
munistų draugai kiek nori tvir
tinti, kad viskas Stormerio kny
goje yra melai. Tačiau tegul nors 
vienas teisme įrodo, kad ten yra 
skelbiama netiesa ir laimi koki 
milijoną — tik tada patikėsime.

B. L.

SUSIPAŽINKIME
su senat. GOLDWATERIU

KLAUSIMAS: Ar tikrai siekiate panaikinti Sočiai 
Security sistemą?

ATSAKYMAS: Jokiu būdu ne. šis kaltinimas yra 
vienu daugiausia leidžiamų gandų dabartinėje rinkimi
nėje kampanijoje.

Ne tik kad nesiekiu panaikinti Sočiai Security siste
mos — aš noriu ją pagerinti. Remiu sveiką ir sustiprintą 
Sočiai Security sistemą. Be to, siekiu, kad visi pasinau
dotų tos sistemos privalumais. Siekiu, kad Sočiai Security 
išmokos ir prilygtų 100 centų doleriui.

KLAUSIMAS: Dažnai girdime, kad jūs norite pa
daryti Sočiai Security savanoriška. Ar tikrai remiate sa
vanoriškumo principą šiame klausime? .

ATSAKYMAS: Ne. Aš kaip tik siekiu, kad federa
linė Sočiai Security sistema pilnai įvykdytu uždavinius, 
kuriems ji yra skirta. Niekad ir negalvojau apie koki 
pakeitimą savanoriška sistema. Tos sistemos pagrindiniu 
uždaviniu buvo ir liko papildyti, sudaryti pagrindą sava
noriškam apsidraudimui. Ir aš tikiu, kad toji sistema gali 
to atsiekti, to uždavinio, kuriam ii buvo skirta atlikti. 
Turime atsiminti, kad Sočiai Security yra sistema pagrin
diniam senesnio amžiaus žmonių apdraudimui, o dau
guma amerikiečiu kaip tik dar yra apsidraudė ir priva
čiose draudimo bendrovėse, privačiuose pensijų planuose, 
apdraudžiant savo sutaupąs ir investacijas. Sočiai Secu
rity buvo ir privalo būti sargu ir rėmėju tų privačių, sa
vanoriškų progratnų.

Atsimink Pravieniškius — neužmiršk 
Sibiro kankinių — balsuok už 

senatorių

BARRY GOLDWATER!

UŽ KĄ BALSUOTI?

Connecticuto lietuviai, taip 
kaip ir visos Amerikos lietu
viai, yra susirūpinę ateinan
čiais rinkimais/per kuriuos bus 
išspręsta į kurias rankas pa
vesti JA Valstybių vairą.

Turėdami tai galvoje ir bi
jodami , kad šį kraštą ir liku
sįjį laisvąjį pasaulį neištiktų Lie - 
tuvos likimas, sudarė Connecti
cuto Lietuvių Respublikonų Ko
mitetą, kuris pasiryžo skleisti 
teisybės žodį per spaudą, ra
dijo ir asmenini kontaktą, ragi
nant balsuoti už tuos kandida
tus, kurie užtikrina nesibrolia- 
vimą su tautų pavergėju - komu

nizmu, tvirta užsienio politika, 
kuri savo keliu vestų prie Lie
tuvos ir kitų pavergtųjų kraštų 
atvadavimo. '

Komitetą sudaro: pirm. Z. 
Strazdas iš Hartfordo, adv. L, 
Mazotas iš Hartfordo, dr. P. 
Vileišis iš Waterbury, V. Bra
žėnas iš Stamfordo, A. Gruz
dys iš New Haveno ir J. Ryge- 
lis iš Bridgeporto. S.

P E R D I R V Ą 
galite užsisakyti šias kny
gas:

Shakespeare — Hamle
tas — 5 dol.

Ant. Šukys — Du medi
niai ir trys geležiniai kry
žiai — 3 dol.

Dr. J. Prunskis — Moks- 
- las ir Religija — 2 dol.

Nerimą Narutė (poezija) 
Relikvijos — 2 dol.

L. Dambriūnas — Lietu
viškas auklėjimas šeimoje 
— 50 centų.

Visa eilė kitų, senesnių ir 
naujesnių laidų, knygų.

• Prez. ANTANO SME
TONOS p r e numeratoriai, 
anksčiau pranešę savo ad
resus ir per tą laiką juos 
pakeitę, prašomi savo nau
jus adresus pranešti K. 
POCIUI, 3908 FIR ST., 
EAST CHICAGO, IND.

Kai kurios siuntos jau 
yra grįžę, paštui nesuradus 
adresatų.



Nr.116 - 4 DIRVA 1964 m. spalio 16 d.

AKIMIRKOS 1,1

Sapnas apie Salomėja |3|
—BRONYS RAILA M

"Kaip gėdos dėmė ant išbalu
sio veido, taip jūs, mano dainos, 
sustingot ant popieriaus... Jei 
šiandie šypsaus ir tikiu į gyve
nimą, tai todėl, kad nueitą kelią 
nulaužiau kaip vyšnios išdžiūvu
sią šaką. Sugrioviau altorių, kur 
melstasi amžiam, kur garbinta 
meilė ir mėlynos pasakos, ir tiltą 
j praeitį visą sudeginau"...

Tokiais žodžiais užsibaigė po
ra jai dar neįprastos laisvos eilė
daros posmų antrojo Salomėjos 
Nėries poezijos rinkinio "Pėdos 
smėly" paskutiniame puslapyje.

Kiekvienas normalaus proto 
skaitytojas ir tuo labiau literatū
ros kritikas, jeigu jis nėra Vieš
paties apdovanotas specialia sub
tilumo ir įžvalgumo stoka, nega
lėjo nepastebėti, kad šis rinkinys 
buvo ypatingas, "keistas", rodąs 
gilią ir ilgiau trukusią rašytojos 
vidinę dramą, kuri po blašky
mosi, svyravimų, kentėjimų ir 
konvulsijų pagaliau užsibaigė 
"viso tilto i praeitį sudeginimu".

Ir tai buvo matyti ne tik iš to 
paskutinio, per aiškiai deklara- 
tyvinio eilėraščio apie "gėdos 
dėmę" ir "sunkią nuodėmę dū
šioje". Eilėje kitų eilėraščių taip 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
be muito, licencijos ir kitų mokesčių!
Tokius siuntinius galima pasiųsti per mus iš 

sandėlių esančių Sovietų Sąjungoje. Taip siunčiame 
automobilius, motociklus, dviračius, siuvamas maši
nas, akordeonus, radijo ir televizijos aparatus, me
džiagas, maistą, svaiginamus gėrimus, cigaretes 
ir t.t.

Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti Į Lietu- 
i va maistą, medžiagas ir kitas prekes iš Anglijos.

Kviečiame pasinaudoti proga pasiųsti giminėms 
specialų labai vertingą

ŽIEMINI SIUNTINI — P-3
susidedantį iš dviejų atkarpų po 3 jardus dviems pal
tams labai šiltos angliškos ULSTER medžiagos ir vie
nos atkarpos 31 2 jardų ekstra geros angliškos me- į 
džiagos žieminiam vyriškam arba moteriškam kos
tiumui tik už

$75.00 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Taip pat dar galima pasiųsti mišrų aukšto kalo- 

riteto maisto 22 svarų siuntini M-13 susidedanti iš 
taukų, kakavos, miltų, kavos, šokolado, cukraus, ar
batos ir prieskonių tik už

$30.00 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Be to dar tebesiunčiame labai didelį pasisekimą 

turėjusį specialų tvirtų ir gražių vilnonių angliškų 
medžiagų siuntinį V-3, susidedantį iš trijų atkarpų 
trims kostiumams po 3>2 jardų, viso 10*2 jardų 

j tik už
$55.00 su Sov. muitu ir pasiuntimu.

Reikalaukite pavyzdžių ir rašykite

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

121, Hackney Rd., London, E. 2., England
Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje veikianti 

nuo 1938 m.
Atstovai Amerikoje:

L. Venckus, 7012 S. Talman Avė.. I 
Chicago, III. 60029. Tel. 136-0191. 
GAIVA, 3570 W. Vernor, 
Detroit 16, Mich.

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

pat apstu simbolių, alegorijų bei 
nuotaikų, rodančių poetės dvasio
je, religijoje, net visoje jos so
cialinėje pasaulėžiūroje vykstan
čius gilesnius lūžius, kuriuos 
smulkiau nagrinėti nėra šio ma
no praeities sapno užduotis.

Tik norėtųsi pridėti, jog "Pė
dos smėly", bent man, dar ir 
šiandien atrodo pats stipriausias 
ir poetiškai iškiliausias Salomė
jos rinkinys, niekada vėliau jos 
nebepralenktas ir tik retomis 
įkvėpimo bei kartesnių išgyveni
mų akimirkomis vienu kitu gaba
lėliu teprilygtas. Ne veltui dau
gumas šiandien ką rašančių apie 
Salomėjos vingius ar jos poetinį 
talentą daugiausia kaip tik iš šio 
rinkinio ima pavyzdžius.

Tatai lyg tvirtintų dėsnį, jog 
poetai lyrikai yra kūrybiškai stip- 
riausi ir meniškai giliausi,kai jie 
autentiškai išgyvena nuosmukiš- 
kus blaškymosi, kančių, svyravi
mų, gramėzdiškų lūžių ir "nuodė
mių" laikotarpius. Tas pats buvo 
Putino lyrikoje, tas pats atsitiko 
ir Salomėjai. Nieko nuostabaus, 
kada ir didžiausiam Viduramžių 
poetui Dantei meniškiausiai ir įdo
miausiai pavyko sukurti ne Dan
gaus, ne Skaistyklos, o Pragaro 
vaizdus.

Gi galutinai išsilaisvinę nuo 

nuodėmių ir patekę "Dangun", - 
nesvarbu, ar į katalikišką, ar į 
fašistišką, ar į komunistišką "ro
jų", - jie umpa tvirtai apsispren
dę, perdaug tikri savimi, poetiš
kai tolydžio lėkštėja ir darosi 
gana nuobodūs.
•

Smėlio pėdų rinkinį "Sakalo" 
bendrovė paleido rinkon 1931 m. 
kovo mėnesį ar balandžio pra
džioje. Mes tyčia neskubinom 
ruošti spaudai "Trečio Fonto" 
penktojo numerio, laikydamiesi 
Salomėjai duoto pažado palaukti 
kol jos naujasis rinkinys pasieks 
skaitytojus. Ir, svarbiausia, kol 
laikraščiuose pasirodys apie jį 
natūraliai lauktini palankūs at
siliepimai. Ypač drausmingoje 
ir savųjų reklamos reikalams la
bai budrioje katalikų ir ateitinin
kų spaudoje. Smūgis vėliau bus 
jiems dar skaudesnis...

šis jaunų strategų žygis ap
lamai pavyko, nors, deja, ne tiek 
skaudžiai, kiek tikėjomės. Gal 
tam netiko pavasario laikotarpis, 
gal praskridę paukščiai ir "vėl 
atkopdama saulėlė budino svie
tą" ir blaškė recenzentų dėmesį 
bei uolumą. O greičiausia gal 
dėl to, kad buržuazijos ir kle
rikalizmo sluoksnių literatūri
niai kritikai nebuvo tokie kvai
li, kaip mes galvojom ir norė
jom, kad jie būtų. Aš daba r nebe
turiu po ranka tų recenzijų, bet 
kiek atsimenu, jos buvo tegu ir 
palankios, be negausios ir gana 
vėsios. Matyt, jie jau nuo anks
čiau irgi juto, kad ne viskas gerai 
su Salomėja, tapo atsargesni, 
pradėjo kažką įtarti.

Jeigu jie kiek suklydo, tai tik 
savo įtarimų permažumu. Iš tik
rųjų, gražiajam, gerajam, senti
mentaliajam ateitininkynui Salo
mėja buvo jau visai žuvusi. Mums 
beliko tik apie tai įtikinamai 
pranešti.

Ir "Raidės" spaustuvė tada pa
greitintai rinko naują, ligtol sto
riausią "T rečio Fronto" numerį. 
Jame buvo paskelbtas Salomėjos 
Nėries pareiškimas ir nauji eilė
raščiai. Tačiau tai neįvyko taip 
lengvai ir paprastai.

Po pasikalbėjimo Konrado ka
vinėje mes informavome kitus 
branduolio draugus ir sutarėme, 
kad tiesioginį ryšį su ja palaikys 
Venclova. Ne dėl to, kad forma
liais jis skaitėsi redaktoriumi, 
bet kad jis buvo iš mūsų visų 
geriausias biurokratas, kruopš
čiausias korektūrų taisytojas, 
tvarkingiausias laiškų rašytojas 
ir šiaip patvarus juodadarbis. 
Kaip teoretikas, ideologas ir 
marksistas, jis tada dar buvo 
gana sipnas, bukokas, itin lėtų 
ir sunkių smegenų, greičiausiai 
pavargdavo ideologinėse disku
sijose. Su Drazdausku ar Kor
saku negalėjai jo nė lyginti. Jo 
atsiminimai apie Nėrį tuo at
žvilgiu yra gerokai išpūsti savo 
paties prestižo naudai.

Pagaliau, daug lėmė ir "tauty
bės" reikalas, kuris humoro plot
mėje pas mus būdavo dažnai gy
vas. Lemianti kolektyvo branduo
lį tada sudarė trys žemaičiai 
(Cvirka, Šimkus ir Drazdauskas, 
šisai nors gimimu ne žemaitis, 
bet tėvai ten gyveno), du vidurio

• Dabartinis dividen
das 41 i'i išmoka
mas du kart per 
metus.

aukštaičiai (Korsakas-Radžvi- 
las ir Raila) ir tik vienas vie- 
nintėlis suvalkietis - Venclova. 
Korsakui daug neprisidedant, aš 
ir trys žemaičiai, o ypač liežu- 
vingiausias iš mūsų panemunie- 
tis Cvirka nuolat su pasigardžia
vimu piaudavo Venclovos suval- 
kietiškumo neigiamus ar daugiau 
šia mūsą jiems sufantazuotus bū
do bruožus.

Salomėja savo kilme ir tarme 
buvo aiški suvalkietė, tad savai
me suprantama, kad su ja ryši
ninku labiausiai tiko jos "tautie
tis" Venclova.

Bet vargti su Salomėjos viešu 
pareiškimu ir jos eilėraščiais 
daugiausia teko mum dviem, ar- 
timiausiem tos pačios gatvės kai
mynam ir kasdien susitinkan- 
tiem.

Salomėjai tebegyvenant Lazdi
juose, amerikietiškai sakant, ji 
buvo labai kooperatyvi. Dėl to 
nekilo jokią bėdų. Sunkiausia bu
vo su jos deklaracija ir naujo
mis "poemomis". Ranka rašytą 
pareiškimo tekstą ji prisiuntė 
su savo naujos kūrybos pavyz
džiais, ir tatai mums kėlė ne 
džiaugsmo, o rūpesčių. Visi da
lykai pagal mūsų standartą buvo 
silpni, nevykę, jovališki. Ypač 
chaotiškas tasai viešas pareiš
kimas, kuris rankraštyje buvo gal 
dvigubai ilgesnis, negu vėliau 
žurnale atspaustas. Tik visai ne
tiesa tada kaž kieno leisti gan
dai, kad mes tą pareiškimą už 
ją surašėm. Priešingai, mes ji 
braukėm, trumpinom ir mėginom 
suvesti į šiokios tokios logikos 
rėmus (žinoma, kiek iš viso ten 
buvo tos "logikos",kuri dabar žiū
rint atrodo visai absurdiška). Ke
lis kartus taisėm ir bent du kar
tu jai siuntėm peržiūrėti. Ir ji 
pati dar taisė, "gerino", kol ga
lutinai užtvirtino.

Būdami išdidūs ir ateitininkų 
poetės į mūsų tarpą įsijungimo 
kažin kaip nepervertindami, jos 
medžiagą nutarėme dėti žurnale 
kiek toliau, po amerikiečio A. 
Margerio noveliukės ir pačioje 
pirmoje vietoje dedamos labai 
triukšmingos, agitacinės, aštriai 
"marksistiškai", beveik bolševi
kiškai parašytos mano poemos 
apie "mūsų planetą". Salomėjos 
įstojimo faktas turėjo tik patvir
tinti, kaip gerai neša tas "naujo
jo gyvenimo" ir būsimų audrų 
sriautas.

Jos pareiškimo turinys buvo 
be galo nemoteriškas, net ne li
teratūrinis, tik kokčiai politinis 
su tokiais išsireiškimais, kaip 
"buržuazijos sluoksniai", "pri
spaudėjai", "sąmonės migdy
mas", "gyvenimą turi tvarkyti 
tie, kurie viską padirba" ir ku
riuos "buržuazija ir kapitalistai 
engia ir išnaudoja"... Žinoma, 
gimnazistiškai sentimentalaus 
pirmojo "Anksti rytą" rinkinio 
autorės lūpose tokie žodžiai skam.- 
bėjo beveik klaikiai.

Pareiškimas baigėsi grioz
dišku sakiniu, kuriam sureda
guoti ji gal daugiausia gavo mū
sų talkos: "Nuo šio laiko sąmo
ningai stoju prieš darbo klasės 
išnaudotojus ir savo darbą steng
siuos sujungti su išnaudojamųjų 
masių veikimu, kad mano ateities 
poezija būtų jų kovos įrankiu ir 
reikštų jų norus ir kovos tikslus".

Ir jeigu tos citatos pabaigą čia 
pakartoju, tai tik norėdamas pri
minti, kad tokios pagrindinės li
nijos, iš esmės imant, ji laikėsi 
ligi savo gyvenimo galo, nedaug 
teiškrypdama principuose, nors 
daug ir toli nukrypdama formose, 
apipuoŠdama simboliuose ir nu
skandindama alegorijose, - ir 
daug kūrybiškiau ir poetiškiau, 
negu savo pirmuose "išnaudoja
mųjų masių kovos įrankiuose"...

•

Tie pirmieji trys "įrankiai", 
arba kirvukai, kuriuos idėjom 1 
žurnalą tuojau po pa reiškimo teks, 
to, iš tikrųjųbuvo labai nekaip iš
galąsti. Nepatiko jie nei mums, 
nei vėliau, matyt, jai pačiai, jog 
jų ir i jokius rinkinius pati nedė
jo. Tik po mirties visokių jos 
raštų rinktinėje jie buvo prisi
minti.

Taisėme, truputi gerinome, bet 
kad tos "poemos" buvo nepatai
somos. Jos tik rodė, kad Salo
mėja politiškai ir pasaulėžiūriš- 
kai daug mažiau painiojosi, negu 
Cvirka, Venclova, Šimkus ar aš. 
Ji iš karto, savęsnegaudinėdama 
ir nesvyruodama, stojo ant bolše
vikinės platformos ir tik taip ji 
suprato "savo įstojimo j Trečią 
Frontą faktą"...

Pirmasis eilėraštis buvo po
litinis su visais tipiškais bolše-

Svečiuose pas Jūratę Nausiedaitę. Iš kairės stovi: Tėv. J. Vaišnys, 
Jūratė Nausiedaitė ir J. Kaributas.

Lietuvaitę filmų žvaigždę
aplankius

"Golden Statė Freeway". Gra
žus pavadinimas! Kelias tarp 
kalnų. Saulė kaitina jų plikas nu
garas, lyg jie visi būtų čia su
gūžėję vasarojimui. Tikrai, jie 
visi labai rudai įdegę! Gražūs 
jie iš tolo. Sodybos tokios ma
žos. Vietomis mėlynuoja mau
dymosi baseinai, kurie žvilga ir 
mirguliuoja, kviesdami pavar
gusį keleivį poilsiui. Tik visi ke
leiviai per daug skuba. Oapie po
ilsį pagalvos 1 kai pasieks savo 
tikslą.

Tėvas J. Vaišnys, SJ„ kuris 
Californijoje atostogauja, rūpi
nasi, ar gerai mes važiuojame. 
Juk šituo keliu pirmą kartą. Tik 
pamesk vieną įstojimą ir būsi pa
klydęs. Tiek daug išvingiuotų ke
liu! Bet mes lekiame vis į vaka
rus, kol surandame pradedančios 
garsėti lietuvaitės namus. Tai 
Jūratė Nausiedaitė. Norsfilmose 
ją dabar vadina -- Ann Jillian, 
Kažkodėl filmose lietuviškos pa
vardės nepriimtinos. Nors jos 
nekeblesnės už tokias Stanwyck, 
Jurado ar kt. Na, bet jau čia ki
ta tema.

Kelionė baigėsi linksmais pa
sisveikinimais. Visi maloniai 
pasitiko. Nausiedai gyvena apie 
25 mylias nuo Lee Angeles. Cra- 
ži rezidencija, graži aplinka. O 
tą visą aplinką dar labiau pra
skaidrina linksmutė, dar vos < 
gyvenimą besiruošianti Jūratė. 
Ji vaikišku linksmumu mus pa
sitiko. Jos žvalumas, sąmojus, 
sugebėjimas atsakinėti į klausi- 

vikiniais terminais bei vaizdais: 
"matrosai", "raudonų vėliavų 
gaisrai", "broliai darbo karžy
giai", "fabrikai", "asfalto aikš
tės", "apjuosim laisvą žemę gran
dinėmis"... Antrasis, ilgiausias 
eilėraštis, lietė tada jai gal skau
džiausią ir dar labai jautrią te
mą - tikėjimą, Kristų. Ir tatai ji 
išsprendė nusistatymu, kad "že
mę, išvaduotą prakaitu - krauju, 
neterštų fariziejai šiandieniniai" 
ir kad nauji apaštalai Jonas 
su Petru "nebelenks nužemintai 
kaktų storam ponui". Ir "didžios 
kovos grumtynėse" jai rodėsi atei
na "ne Kristus, p tik kovos kolo
nos - ūžianti minia, kaip visa ry
janti, naikinanti ugnis artėja 
vis"... Salomėja nejuokavo. Už 
nepakankamą pamaldumą Vieš
pats ją buvo nubaudęs visišku hu
moro jausmo nedavimu.

Trečiajame, visų silpniausia - 
me eilėraštyje, buvo moters te
ma su tuo pačiu, tik dar suskys- 
tesniu kovos prieš buržuaziją ir 
kapitalistus žargonu ir išnaudo
jamųjų masių šūkiais.

Visos trys poemos buvo para
šytos laisvu ritmu, su pastango
mis kai kurias eilučių galūnes 
rimuoti; Žemiau jos įprasto lyg
mens. Jos rodė, kaip proletari
nei poetei dar sunku persilaužti, 
sunku sutvarkyti naujas idėjas 
ir rasti naujų simbolių.

Be abejo, tai buvo didelė kančia 
drauge subegalineaistra ko grei
čiau sudeginti visus tiltus į pra
eiti. Dar kitų dviejų tam numeriui 
jos prisiųstų "poemų" visai ne
galėjome dėti. Tačiau tikėjomės, 
kad išėjusi gerą vaikščioji
mo mokyklą ant puraus ateiti
ninkų smėlio, ji netrukus išmoks 
be pagalbos pati vaikščioti per 
aštrius ateities akmenis.

J. KARIBUTAS

mus, mus sužavėjo.
Kada 1957 metais šv. Kazimie

ro parapijos lituanistinė mokykla 
suruošė jaunųjų talentų pasiro
dymą, Jūratė jau vaidino. Suti
kau pirmąjį kartą tada mažytę 
Jūratę. Gal kokių penkių metukų. 
Jos gabumais jau tada buvau nu
stebintas.

Ponia Nausiedienė tada jau man 
pasakojo, kad ji dedanti pastan
gas, kad Jūratė prasiskverbtų l 
filmų studijas, bet tai esą nepap
rastai sunku. Mačiau jos ryžtą, 
energiją ir buvau įsitikinęs, kad 
ji tas pirmąsias duris tikrai 
pravers. Dabar jau tai įvyko ir 
Jūratė jau nekartą buvo pristaty
ta ekranuose.

Šiandien, po aštuonių metų, 
klausiu Jūratę, ar ji dar prisi
mena pirmuosius žingsnius sce
noje? Juk buvo dar labai mažy
tė. Bet ji, nors ir nelengvai, bet 
prisiminė ir linksmai kvatojo iš 
tos pradžios.

Tėvas Vaišnys užklausė, kaip 
jai patiko filmas su NatalieWood 
"Gipsy". Oi, kaip patiko! O kokia 
miela aktorė Natalie Wood. Štai, 
rodo mums dovaną, gražią 
auksinę apyrankę, kurią pabaig
tuvių proga Natalie jai padovano
jo. Prie jos prikabinta širdutė, 
kurioje įrašas: gerajai Ann Jil
lian, 1962 metai.

Jūratė pasakoja, kad ji labai 
gerai buvusi (vertinta scenoje, 
kai vaidino Pasadena Play House 
(Per tą teatrą pereina visos fil
mų žvaigždės). Dabar ji studijuo
janti dramą ir kalbą.

Tikrai, kad labai mielas vai
kas. Motina pasakoja, kad ją vi
sur ir visi labai mėgsta. Tiek 
mokykloje seselės, tiek visi su
tiktieji žmonės. Su kuo ji bend
radarbiauja, visur įsigyja Sim
patijų. Tikrai, kad ir mes per 
šią trumpą valandėlę , prie ka
vutės bešnekučiuodami, ją pami
lome. O kiek ji pričiauškėjo iš
daigingų juokų!

Geriausiai jai patiko dirbti fil
me "čigonė". "Vaikai žaislų pa
saulyje" dirbusi net penketą mė
nesių. Bet dabar Jūratė nutilo. 
Motina aiškina, kad jos dabarti
nis amžius laikinai sutrukdė dar
bą filmose. Tikrai, juk dabar, nei 
vaikas nei panelė. Teksią porą 
metų palūkėti. Gal kiek išsities. 
Dabar nelabai galima kur pri
taikyti. Nebent kur šeimai reikė
tų nepilnametės.

Kaip ten bebūtų, bet Jūratė tvir
tai įsikibusi į filmus. Atrodo, kad 
jos filmai jau nebepaleis. Tik klau
simas, kiek ji pakis? Ar ji pasi
liks lietuvaitė? Ar ji pasiliks to
kia miela ir draugiška, kaip da
bar? Kokie vėjai galės ją pakeis
ti? Kiek pastebėjau, su lietuvių 
kalba reikėtų pasispausti, tobu
lintis ir stengtis daugiau lietu
viškai kalbėti. Reikia tikėtis, kad 
tėveliai įskiepys tėvynės ir lie
tuvių kalbos meilę. Tada ji tikrai 
išliks tokia, kokia šiandien turi
me Rūtą Lee-Kilmonytę.

Linkime Jūratei išlikti mielai, 
gerai ir pavyzdingai lietuvaitei.

Paraginkit savo pažįs
tamus užsiprenumeruoti

DIRVĄ
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ŠIĄ VASARĄ LIETUVIAI 1ŪRŲ SKAUTAI 
DAUG NUVEIKĖ

Su pageltusiais krintančiais 
rudens lapais baigėsi Lietuvių 
Jūrų Skautijos 1964-jų metų sto
vyklavimo sezonas. Stebėję ir 
sekę lietuviškojo jūriniai skau- 
tinio jaunimo veiklą- pastarosios 
vasaros metu, gali tik pasi
džiaugti Jūrų Skautijos padali
nių aktyvumu, atskirose vieto
vėse puikiai pravestomis vieti
nio pobūdžio jūrų skautų stovyk
lomis ir bendra jūrinio skauta- 
vimo propogavimu bei reprezen
tacija lietuviškosios visuomenės 
ir vietos gyventojų tarpe.

Chicagoje, Lietuvių Jūrų Skau
tijos veiklos lopšyje, šio sezo
no metu gražiai reiškėsi korp! 
Gintaras ir Jūrų skautų, jūrų 
skaučių "Baltijos Jūros" ir 
"Juodkrantės" tuntai, rengdami 
įvairius minėjimus, šventes ir 
dalyvaudami vietos visuomenės 
rengiamuose parengimuose. Pa
minėtinas ypatingai iškilmingai 
ir Įspūdingai suorganizuotas ir 
pravestas mirusiųjų -pagerbimo 
dieną Lietuvos Partizanų ir žu
vusių už Lietuvos laisvę bei mi
rusių pagerbimas prie Laisvės 
Kovų paminklo ir Michigano eže
re, kuriame dalyvavo ne tik visa 
Chicagos jūrų skautija bet ir pla
čioji lietuviškoji vietos visuome
nė.

Stovykliniam laikui atėjus, 
"Baltijos Jūros" ir "Juodkran
tės" tuntų 53 jaunesnieji jūrų 
skautai-bebriukai ir jaunesnio
sios jūrų skautės-udrytės, su 
savo vyresniais sesėmis ir bro
liais, vadovaujami sktn. J. Lu- 
košiflnienės ir v. v. senj. Audr. 
Aglinsko, dvi savaites sėkmin
gai stovyklavo, skautavo, plau
kiojo ir buriavo prie Piwoukes 
ežero, Wisc. p. p. Basčių va
sarvietėje. Tai buvo pirmoji, 
specialiai tik jaunesniesiems 
jūrų skautams-ėms skirta sto
vykla, kuri savo dvasia, progra
ma ir organizuotumu gali būti 
pavyzdžiu ir kitoms stovykloms.

Clevelando jūrų skautų-čių 
"Klaipėdos" vietininkijos skau
tai, vadovaujant jūr. v. skt. V. 
Petukauskui ir talkininkaujant 
vietos jūrų skautų Tėvų Komi
teto nariams, stovyklavo netoli 
Clevelando.

Detroito jūrų skautai, "šarū* 

Tėv. Gailiušis sveikina stovyklaujančius Bostono jūrų skautus. 
Salia stovi Kovas, Jančauskas ir Čepas.

Los Angeles bebrai Rožinsko jachtoje atlikę buriavimo prati
mus.

no" laivo nariai, ir jūrų skau
tės, vadovaujami jūr. paskt. A. 
Pesio ir pask. Laurinavičienės, 
šią vasarą dalyvavo visuomenės 
rengiamuose minėjimuose, šven
tėse, bdriavo ir iškylavo. Budžių

Chicagos jūrų skautės plaukiojimo varžybų laimėtojos.

Clevelandiečiai jūrų skautų vadovai Petukauskas ir Kižys puošia 
suvažiavimo patalpas.

vieneto vadas v. v. Petrulionis 
paruošė kelioliką budžių kandida
tų {žodžiui.

Los Angeles jūrų skautai-ės 
su savo vadovais, jūr. sk. S.

Makarevičiaus ir v. v. b. A. 
Raulinaičio rūpestingoje globo
je, atliko šių metų stovyklinę 
ir jūrinio skautavimo praktiką, 
gražioje Catalina saloje. Sto
vyklaujantieji losangeliečiai 

plaukiojimo ir buriavimo prakti
nių žinių Įgijo Atlanto vandeny
no nugalėtojo Rožinsko instruk
tuojami ir sėkmingai kvalifika- 
vosi atatinkamiems buriavimo 
atlikto stažo ženklams.

Ypatingai gražiai ir sėkmin
gai savo tuntą ir Lietuvių Jū
rų Skautiją šiais metais repre
zentavo tuntininko v. v. b. Jan
čiausko vadovaujamas Bostono 
jūrų skautų "Nemuno" tuntas. 
Šio tunto jūrų skautai, jur. sktn. 
M. Manomaičio ir v. j. b. Kovo 
vadovybėje, stovyklavo Tėvų 
Pranciškonų ūkyje prie Kennen- 
buckport, Maine.

Jūrų Skautijos akademinės 
korp! Ginte ras nariai, jūrų skau
tijos vadovai-vės ir vyresnio am
žiaus jūrų skautai-ės, jūr. psk. 
L. Slėniui vadovaujant, atliko ke
lių šimtų kelionę su "canou" 
Minessotos upėmis ir ežerais, 
kuri buvo užbaigta kelių dienų 
stovykla. O patyrę jūrų skautei 
akademikai-buriuotojai, vado-
vaujami dr. v. j. sktn. K. Aglins
ko, net du kart šią vasarą, su 
burine jachta, perskrodė Michi
gano ežerą, padarydami virš 500 
mylių kelią ežero bangomis.

Neatsiliko savo aktyvu ir Aus
tralijos bei Kanados jūrų skau
tai ir vadovai.

Australijoje jūrų skautijos va
dovai j. psk. Gabas ir j. psk. 
Vaitkus su savo vadovaujamais 
jūrų skautais ir budŽiais, kiek 
vietos sąlygos leidžia plėsti ir 
ugdyti lietuviškąjį jflrinĮ skau- 
tavimą, sėkmingai atliko buria
vimo praktiką, padarė kelioliką 
ilgesnių kelionių ir išlaikė kva
lifikacinius jūrų skautų vadovų 
egzaminus prie Australijos Jūrų 
Skautų Sąjungos, Įgydami reikia
mą pripažinimą australiečių jūrų 
skautų tarpe.

Toronte-Kanadoje jūrų skautų- 
čių "Neringos" tunto nariai, va
dovaujami tuntininko j. v. skt. 
B. Stundžios ir sktn. Kuprevičie- 
nės, atliko visą eilę kelionių, 
iškilų ir buriavimo praktiką vie
tos vandenyse.

Be jūrinio skautavimo, stovyk
lavimo ir kt., šią vasarą labai 
efektingai ir gražiai pasireiškė 
Jūrų Skautijos sportininkai- 
krepšininkai ir plaukikai. Chica- 
giečiai jūrų skautai-ės plaukikai 
vadovaujami v. v. Mažeikaitės, 
v. v. J. Butkevičiaus ir v. v. b. 
Radvilavičiaus sėkmingai daly-

Australijos lietuviai jūrų budžiai prie savo burlaivio. Stovi iš kairės: A. Gabas, V. Vaitkus, M.
Didžys, B. Jarašius ir A. Raila, 

vavo, laimėdami pirmąsias vie
tas, vietos amerikiečių jūrų 
skautų plaukimo varžybose ir 
šiaurės Amerikos Lietuvių plau
kimo pirmenybėse Chicagoje, 
Clevelande ir kt. Jūrų Skautijos 
plaukikai-laimėtojai atžymėti 
specialiais medaliais ir gražio
mis pergalės taurėmis.

Bendrai, visur, kur tik reiš
kėsi Lietuvių Jūrų Skautijos pa
dalinių veikla, šią vasarą vyko 
plaukiojimo, buriavimo ir skau
tavimo užsiėmimai, stovyklos, 
iškilos ir kelionės, kurios buvo 
surištos maloniais jūrinio skau
tavimo išgyvenimais, šia proga 
norėtųsi atkreipti dėmesĮ Į tai, 
kad, kaip iki šiol, nei vienoje 

(Nukelta Į 6 psl.)

Schaefer yra alus, kuri privalote turėti, 
jei turite daugiau, nei vieną.

Kai esate ištroškęs, pirmas šaltas 
alus — bet kuris šaltas alus — 
ragaujamas su pasigėrėjimu.

Bet vėliau, su antru stiklu, ir 
trečiu, kaž ko pasigendate. Kaž 
kaip jaučiasi nusivadėjimas.

Bet Schaefer yra skirtingas.
Malonumas geriant Schaefer 

niekad nepranyksta po stiklo ar 
dviejų.

Net troškuli nuraminus, Schae
fer vistiek lieka šviesus ir stiprus.

Tai yra kokybė, išskirianti 
Schaefer nuo kito gero alaus. 
2monės kalba, kad stiprus, šal

tas, auksu šviečias Schaefer 
suteikia tq pati pasitenkinimq 
šaltq stiklų po stiklo ragaujant.

Jie ištikrųjų turi pirmojo alaus 
malonumų, jis liks ragaujant visq 
turimų alų.

Taigi, kodėl neišbandyti 
Schaefer?

Sekanti kartų, kai eisit apsi
pirkti, pasiimkite šešių bonkų 
dėžutę ar dvi.

įsitikinkite patys, kodėl Schae
fer vadinasi alum, kurį privalai 
turėti, jei turi daugiau, kai vienų. Schaefer Breweries, New York and 

Albany, N. Y., Baltimorę, Md.
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KAIP JAV ISVENGE KOMUNISTO
PREZIDENTO K. S. Karpius

KoRP 'XEO’L IT h uan i a
1

Kad nuo viceprezidento iki pre
zidento tik vienas žingsnis, jau 
patyrėme iš prezidentą staigios 
mirties arba nužudymą atveją.

Pastaraisiais laikais ypatin
gai pamėgta naudoti pasirinki
mas, paslskyrimas ar pakvieti
mas viceprezidento vietai as
mens, kurio prezidentu nominuo
tas kandidatas labiausiai pagei
dauja. Eisenhowerls kandidatuo
damas 1952 ir 1956 metais pasi
rinko Nixoną.

Kennedy 1960 m. pasikvietė 
Johnsoną, bet aplinkybiąprivers
ta s. Kennedžio laimėjimas rėmė
si pietinių valstijų įbalsais,kurios 
balsavo tik dėl to, kad Johnsonas 
kandidatavo viceprezidentu.

Taip Kennedy galėjo gauti 
34,226,925 balsus. Respublikonas 
Nixon gavo 34,108,662 balsus. 
Kadangi dar virš 600,000 kitąbal- 
savo už dvieją ar trijų bereikš- 
mią partijėlią kandidatus, tai 
Kennedy ir taip buvo mažu
mos prezidentas. BeJohnsono jis 
tikrai būtą pralaimėjęs. Nauda 
ta, kad viceprezidentu neparinkta 
koks naujos kartos "liberalas", 
kuris galėjo būti kraštui kenks
mingas, tapęs prezidentu po Ken
nedy nužudymo.

Grįžtant prie viceprezidentą 
pasirinkimą: vienas nepakvieti- 
mas viceprezidentu išgelbėjo

JURŲ SKAUTŲ 
VEIKLA

(Atkelta iš 5 psl.) 
vietovėje nepasitaikė nelaimių, 
surištą su jūrą skautą pavojumi 
gyvybei ar plaukiojamųjų pasta
tą praradimu. Tas rodo Jūrą 
Skautijos narią praktinio jūrinio 
skautavimo išgyvenimą tinkamą 
supratimą, tam gerą pasiruoši
mą, o jūrų skautijos vienetą va
dovą pasišventimą ir tinkamas 
kvalifikacijas vadovaujamose pa
reigose.

Negalima praeiti pro šalį ne
paminėjus ir Jūrą Skautijos rė
mėją bei tėvą, kurie visada buvo 
ir yra arti savo globojamą vie
netą, džiaugėsi ją pasiektais lai
mėjimais ir kartu su visais rū
pinosi ir sielojosi bendriniais 
Jūrą Skautiją liečiančiais reika
lais. Kad jūrą skautą vienetai 
gali šiandien pasidžiaugti savo 
aktyvia šios vasaros veikla, sto
vyklomis ir t. t. . reikia būti 
dėkingiems jūrų skautą rėmėją 
ir tėvą gretoms, ateinančioms 
jūrą skautą vadovams ir viene
tams į talką su moraline ir ma
terialine pagalba. Jiems visiems 
priklauso nuoširdžiausia jūrinių 
skautavimu besidžiaugiančio jau
nimo padėka.

Užbaigus 1964 m. vasaros už
siėmimą ir parengimą sezoną, 
su ilgėjančiais rudens ir žiemos 
vakarais, Jūrą Skautijos viene
tams ateina naujas teoretinio jū
riniai skautinio pasiruošimo, už
siėmimą, sueigą ir mokymosi bei 
mokymo sezonas. Jūrą Skautijos 
Vadovybei -- ateities veiklos, to
limesnių darbų planavimo ir or
ganizacinių gairių nustatymo bei 
pramatymo laikotarpis.

Vykdant šios vasaros metu 
Clevelande įvykusio Jūrų Skauti
jos vadovą visuotinio suvažiavi
mo nutarimus, kuriais Lietuvią 
Jūrą Skautija pasuko nepriklau
somu organizaciniu keliu, atstei- 
giant Lietuvoje veikusią Lietuvių 
Jūrą Skautiją, statutiniams pa
grindams padėti ir pastoviems 
2-3 metą kadencijai valdomie
siems organams išsirinkti, nuo 
Š. m. rugsėjo mėn. 15 d. vyksta 
Lietuvią Jūrą Skautijos vadovą- 
v ą ir vienetą bei Tėvą Komi
tetą atstovą Korespondencinis 
Suvažiavimas. Siame suvažiavi
me, kuris apjungia JAV, Austra
lijos, Kanados ir Europos lie
tuviškąjį jūriniai skautaujantį 
jaunimą, dalyvauja 108 jūrų skau- 
tą-čią vadovai-vės ir vienetų bei 
tėvą komitetą atstovai. Suvažia
vimo Prezidiumą sudaro Bostone 
reziduoją jūrų skautijos vadovai- 
psk. J. Vaičjurgis, j. skt. M, 
Manomaitts, v. v. jb. P. Jan
čiauskas ir v. v. jb. Gruzdąs. 
Priėmus Lietuvią Jūrą Skautijos 
statutą ir išsirinkus statute pra
matytą vadovybę, Koresponden- 
clnį vadovą-vią ir atstovą-ią su
važiavimą numatoma iki šią tylėtų 
pabaigos užbaigti.

JAV nuo komunisto prezidentol 
Rooseveltas 1932 ir 1936 m. lai

kė viceprezidentu Garnerį. 1940 
m. viceprezidentu pakvietė Wal- 
lace. Jeigu Rooseveltas,kandida
tavęs 1944 m. ketvirtam terminui 
būtą paklausęs reikalavimą ir bū
tą palikęs Wallace ir antram ter
minui, 1944 metais krašto valdžia 
visai pigiu būdu būtą patekus ko
munistams.

1944 m. Rooseveltas pasirinko 
senatorią T rumaną viceprezi
dentu — ir 1945 sausio 20d. pra
dėjus ketvirtą terminą preziden
tauti — balandžio 12 d. mirė.

Jeigu Wallace būtą paliktas 
antram terminui, šiandien pasau
lis būtą kitokios spalvos: Pots
damo konferencijoje, pirmiausia 
tą vasarą (greta Stalino būtą sė
dėjęs komunistą žmogus Wallace. 
Vokietija būtą, Washingtone su
darytu planu, suardyta, suplėšy
ta | daleles. Nuo bolševiką pabė
gę užgrobtą kraštą žmonės būti; 
buvę iki vieno sugrąžinti J Sovie
tą nagus.

Kas tas Wallace? 1933 m. pa
kviestas j Roosevelto kabinetą že
mės ūkio sekretorium ir 1940 m. 
tapęs viceprezidentu.buvo komu
nistą toli numatyto plano pagrob
ti valdžią iš vidaus auka. Reikė
jo tik pakviesti jį viceprezidentu 
1944 metais.

Iki 1940 m, komunistą partija 
vis statė savuosius kandidatus į 
prezidentus ir viceprezidentus. 
Už komunistą kandidatus būda
vo balsuoja tik keli tūkstančiai 
ją pačią ir ją suklaidintą žmo
nelių. Tuo būdu jie nieko nega
lėjo atsiekti.

1944 m. metę savo "principą" 
Į sąšlavyną, liovęsi statyti savo 
kandidatus, komunistai įsibrovė 
į demokrtą partiją. Tais metais 
ketvirtam terminui kandidatuo
jąs Rooseveltas buvo smerkia
mas už tradiciją laužymą prezi
dentauti tik du terminus. Demo
kratai bijojo, kad jis gali pralai
mėti — prisiėmė sau įtalką vi
sokį šlamštą. Komunistai jiems 
tapo mielais partneriais.

(Kongresas,pasipiktinęs Roose
velto elgesiu, pravedė įstatymą, 
prezidentui leidžiant kandidatuo
ti tik dviems kadencijoms, bet 
tas prasidėjo nuo 1948 metą).

1944 m. demokratą partijos kon
vencijoje Chicagoje Rooseveltą 
nominavus, staiga kilo audra: 
prasidėjo iš anksto komunistą 
ruošta revolucinė demonstraci
ja. Konvencijos milžiniškoje sa
lėje, buvę komunistą atstovai ir 
svečiai iš gatvės suleido tūkstan
čius žmonią su plakatais, šūkiais. 
Demonstrantai reikalavo VVallace 
išrinkti viceprezidentu.

Sąmokslo rengėjai tikėjosi iš
reikalausią iš konvencijos atsto
vą ir demokratą vadą, padėkos 
ženklan už pritarimą Roosevel
to kandidatūrai, palikimą VVallace 
viceprezidentu.

Jau buvo žinoma, kad Roose
veltas, eilę metą pusiau paraly
žuotas, nesveikas, tą metą vasa
rio mėnesį grįžęs iš Jaltos kon
ferencijos visišku ligoniu, gali il
gai negyventi. Tas žinias parvežė 
Roosevelto palydovai - patarėjai, 
ir komunistai nenorėjo pražiop
soti progos.

Tačiau, nežiūrint užkulisinią 
spaudimą, Roosveltas ir demokra
tą vadai laikėsi už pasirinktą vi
ceprezidento postui kandidatą, 
mažai žinomą senatorią H. Tru
mą ną.

Kas tik turi gerą skonj 
Viską perka pas Lieponį!

Vg.

Metinis Balius

Rengia: Korp! Neo-Lithuania Clevelando skyrius

Komunistai, kad ir nelaimėję 
viceprezidento, pasiliko dirbti su 
demokratais, gaudami daug žy
mią valdišką vietą Washingtone 
ir valstijose.

Komunistą buvo ruošiamas dar 
vienas pasalingaspasikėsinimas. 
Tam jie, įsiskverbdami į valdiš
kas vietas, stiprino savo pozici
jas. T r urna nui prezidentaujant, jie 
įstatė krašto gynimo sekreto
riaus padėjėja New Yorko komu
nistuojančią žydę Anna Rosen- 
berg, lyg didesniam krašto pa
niekinimui. Jos žinioje buvo ski- 
rimas valdininką į strategines vie
tas ir militarinėje tarnyboje, kur 
ji sukišo tūkstančius komunistą 
ir "liberalą".

Nuo 1933 m., pagerėjus sąly
goms geriau veikti ir prisiauklė- 
jus jaunesnės kartos "liberalą" 
valdiškoms vietoms, iki 1948 m, 
knisantis gilyn krašto adminis
tracijoje, jie griebėsi didesnio 
žygio: įsteigę Progresyviąją par
tiją, pastatė tą patį Wallace kan
didatu į prezidentus prieš Tru- 
maną ir respublikoną kandidatą 
Dewey.

Tačiau ir šiuo atveju, visuo
menei žinant kokia čia partija, 
kaip ir pirmesniais laikais, už 
komunistus nebalsavo. Wallace 
negavo nė 2 milijoną balsą, kai 
už Trumaną balsavo virš 24 mi
lijoną, už Dewey apie 22 milijo
nai. (

Nors visuomenėje pritarimo 
nerado, tačiau ramiai dirbdami 
demokratą administracijoje jie 
pelningai pasitarnavo Kremliui, 
be kitą dalyką padėdami įsteigti 
Kuboje sovietą bazę.

Komunistą konspiracijos pli
timą geriausiai apibūdina FBI 
direktorius J. Edgar Hoover.per 
40 metą vadovaująs tai įstaigai, 
savo knygoje, "Masters of De- 
ceit". Hoover rašo:

"Mes esame atvirame kare su 
komunizmu... ir juo anksčiau kiek
vienas raudonkraujis (tikras) 
amerikietis ui supras, tuo mes 
būsime saugesni... Jie įsiskver
bė į kiekvieną, kokią tik galim 
įsivaizduoti, veiklos sritį: jau
nimo grupėse, radi jos, televizi
jos ir filmą pramonėse: baž
nyčiose, mokylose ir kultūrinė
se grupėse; spaudoje, krašto ma
žumą ir visuomeniškose politinė
se organizacijose... Mesnenuga- 
lėsim komunizmo nei vykdydami 
socializmą nei pacifizmą; nei ją 
apraminimu nei pataikavimais... 
’Minkšus’ atsinešimas į komu
nizmą gali mus pražudyti".

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams. 

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 
6211 So. Western Avė., Marųuette Parke 

Tel. PRospect, 8 - 5875 
3207 So. Halsted St.. Bridgeporte

Tel. VIctory 2-4226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.

io 31
2177 Lee

TARDUST BALLąOOM (C E DAR ^I_Ee)

PROGRAMOJE: PUIKI VAKARIENĖ, GERAS ORKESTRAS, 
BUFETAS, ŠOKIAI.

KAINA: $5.5o

Gerai pasirodyta ’Junior Olympics7
Keletas Clevelando LSK Žaibo 

iškilesnių prieauglio klasių leng- 
vatletą dalyvavo "Junior Olym
pics" varžybose, pasiekdami dė
mesio verto pasirodymo.

Kas yra "Junior Olympics"? 
Tai yra A.A.V. (Amateur Athle- 
tic Union) kontroliuojama insti
tucija, suorganizuota paruošti 
sportinį prieauglį įvairiose spor
to šakose ir surengti lokalines 
bei platesnės apimties varžybas. 
"Junior Olympics" yra pačios 
svarbiausios varžybos prieaug
liui Amerikoje, kurios paprastai 
yra vykdomos vasaros atostogų 
metu.

Lengvosios atletikos programa 
yra pagrindinė "Junior Olym
pics" dalis.

Kaip vykdomos varžybos? Pir
miausia išaiškinami laimėtojai 
paskirose "aikštelėse" (play- 
grounds), kurie toliau dalyvauja 
distrikto varžybose. Laimėjusie
ji pirmas vietas distrikto var
žybose, dalyvauja regionio baig
minėse žaidynėse, kur pirmiau
sia varžybos vykdomos atskirai 
miesto ir priemiesčią divizijo
se. Pačiose finalinėse varžybo
se, kurios yra paprastai trans
liuojamos per televiziją, daly
vauja kiekvienoje rungtyje tik 6 
dalyviai, pagal pajėgumą atrinkti 
iš abiejų, miesto ir priemiesčią, 
grupių. Čia išaiškinami galuti
niai "Junior Olympics" nugalėto
jai ir pirmų 3 vietų laimėtojai 
apdovanojami didžiasiais "Junior 
Olympics" medaliais. Priemies
čią ir miesto .divizijų laimėto
jai apdovanojami mažaisiais "Ju
nior Olympics" medaliais.

"Junior Olympics" varžybose 
Clevelando regione dalyvauja 
apie 70,000 (!) vaikų. Tuo būdu 
atrankai padaryti pasirinkimas 
tikrai didelis.

Šiais metais tikrai rekordinis 
LSK Žaibo narių skaičius — 
net 6 (!) kvalifįkavosi iš savo 
distriktą dalyvauti Clevelando 
regiono baigminėse varžybose.

Milda Jokflbaitytė, mergaičių 
(14-15 m.) grupėje, tapo nugalė
toja šuolyje Į toli ir 75 yd. bė
gime, Shaker Heights distrikte. 
Baigminėse varžybose M. J. lai
mėjo 2-rą vietą "Suburban Di
vision" nušokusi 15’ — 1 1/2” 
ir buvo apdovanota mažuoju "Ju
nior Olympics" medaliu.

Rūta Jokflbaitytė laimėjo pir
mą vietą 50 yd. bėgime, mer
gaičių 12-13 m. klasėje, Shaker 
Heights distrikte. Baigminėse 
regiono varžybose R. J. pasie
kė finalą, kur atbėgo 6-ji, "Su
burban Division".

Julius Stankevičius, kvalifika- 
vosi jaunių 12-13 m. klasės, 50 
yd. bėgime ir šuolyje į tolį. Baig
minėse regiono varžybose J. S. 
labai stiprioje konkurencijoje pa
siekė finalą "Suburban Division", 
kur atbėgo 6-ju.

Eglė Giedraitytė laimėjo pir
mą vietą mergaičių 9-11 m. kla
sėje, 50 yd. bėgime Willowick 
distrikte, prabėgusi per 7.1 sek.

Liusė Vasiliauskaitė laimėjo 
pirmą vietą softbolo sviedinuko 
metime Clevelando miesto Tho- 
mas Edison distrikte, tačiau ne
dalyvavo baigminėse regiono 
varžybose, išvykus stovyklauti.

Saulius Premeneckas, daly
vaudamas kaip East Clevelando 
nugalėtojas 9-11 m. klasės 50 yd.

miesčią divizijoje (Suburban Di- 
vision).

Jau nuo 1951 m. LSK Žaibo 
nariai kas metai dalyvauja "Ju- 
nlor Olympics" programoje. Kol 
kas tik aukščiau paminėti 4 
sportininkai yra pasiekę laimė
jimą finalinėse regiono varžybo
se ir vargu ar besurinktume 10 
sugebėjusią pakliūti J finalines 
regiono varžybas per šį 14 me
tą laikotarpį. Paskutinią poros 
metą bėgyje LSK Žaibo pačio 
jauniausio prieauglio ruošimas 
yra labai suaktyvintas, ko pase-

bėgime ir šuolyje į tolį, baig
minėse regiono varžybose pasie
kė tikrai dėmesio vertą laimė
jimą. Priemiesčią grupėje (Su
burban Division) S.P. laimėjo 
pirmas vieus šuolyje į tolį ir 
50 yd. bėgime. Po šią laimėji
mą S. P. buvo atrinkus daly
vauti pačiose finalinėse varžybo
se, kur laimėjo pirmą vietą šuo
lyje į tolį (15'-0") ir antrą vie
tą 50 yd. bėgime (6.8 sek.).

Tenka pažymėti, kad iki šiol 
s.P. yra antras lietuvis, laimė
jęs aukso medalį finalinėse re
giono varžybose. Pirmą kartą auk- koje yra paruošta visa eilė vaiką, 
so medali laimėjo LSK Žaibo pakankamai pajėgią varžytis su 
narys V. Lenkaitis, 1961 m. rutu
lio stūmime, jaunią 14-15 m. gru
pėje.

Pažymėtina, kad iki šiol yra 
tik 3 lietuviai bet kada laimėję 
kokį nors medalį (t.y. pirmą, ant
rą ar trečią vietą) finalinėse re
giono varžybose ir tas trečiasis, 
šalia V. Lenkaičio ir S. Preme- 
necko, yra mūsą žinomas krep
šininkas bei lengvatleus -- Al
gis Motiejūnas, 1953 m. laimė
jęs bronzos medalį (3 vietą) šuo
lyje j tolį, jaunią 9-11 m. klasė
je. (13*-6").

Prie aukščiau minėtą tenka 
pridurti, kad pereitais meuis 
Milda Jokflbaitytė laimėjo pir
mą vietą mergaičią (14-15 m) šuo
lyje J aukštį (4’-5") ir Saulius 
Premeneckas -- trečią vietą jau
nią (9-11 m.) šuolyje į tolį, fina- 
linią regiono pirmenybią prie-

geriausiais amerikiečių leng- 
vatletais. Linkėtina, kad jie ne
apsileistų ir kad tėvai jų pas
tangas prideramai įvertintų.

(ab)

POLITINĖS DISKUSIJOS
Studentai ateitin inkai 

.spalio 23 d., 8 v. v. Čiurlio
nio ansamblio namuose ruo
šia politiniais klausimais 
diskusijas, tema ”Už ką 
balsuoti, už Johnsoną ar 
Goldwaterj ?” Diskusij o s e 
dalyvaus adv. Julius Sme
tona ir Jonas Daugėla, ALT 
Clevelando skyriaus vice
pirmininkai.

Į diskusijas kviečiami vi
si studentai ir svečiai. Po 
diskusijų vaišės ir pasi
linksminimas.

Ohio gyventojai — 65 ir vyresni:

Ar gydymosi sąskaitos 
baigia naikinti jūsų 
sutaupąs senatvei?

To neatsitiks, jei įžvalgiai apsisaugosite su Ohio 
65, nauju nuo ligos draudimo planu.

Ohio 65 yra sudarytas, kad suteikti plačią, ap
saugą beveik visiems pensijon išėjusiems. Jį remia 
virš 50 žinomųjų draudimo bendrovių — dėka nau
jam valstijos įstatymui — ir pasižymi keletą svar
biais, įsidėmėtiniais privalumais:

Nereikia sveikatos patikrinimo. Nėra ilgų blankų. 
Nėra amžiaus ribos. Sūnūs ir dukros gali apdrausti 
tėvus be jų parašų. Apdrauda 
giant j ilgą ar pasikartojančią

Veikite jau dabar! Sužinokite
65. Jūsų draudimo agentas suteiks duomenų. Arba 
siųskite žemiau dedamą kuponą. Tik skubėkite! Ohio 
65 įsirašymas baigiasi spalio 31.

galioja, neatsižvel- 
ligą.

smulkiau apie Ohi<

0HI0) HEALTH INSURANCE ASSOCIATION
ODf 6 East Long Street. Columbus, Ohio 43216

1
Please mail me complete information on Ohio 65. 
I understand there is no obligation.
OHIO 65 HEALTH INSURANCE ASSOCIATION 
Dept. N16, 6 E. Long Street, Columbus, Ohio 43216

Name_

Addreee.

County.

C it y__ Stata



1964 m. spalio 16 d,

Dailininkas VYTAUTAS K. JONYNAS atvyksta iš New Yorko da
lyvauti savo korinių parodos atidaryme Clevelande.

llery

13218 Superior prie Euclid Avė.,
Cleveland, Ohio

Nuo SPALIO 17 iki LAPKR. 19 D.

DAILĖS PARODA
Galerija atidaryta kasdien, išskyrus pirma

dienius, nuo 6 iki 9 vai. vak., šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 2 iki 7 vai. vak.

L. Garlaitė šuoly į toli laimėjo I vietą, nušokdama 13 pėdų ir 
2 1/2 colio. Dešinėje stovi teisėjavę V. Giedraitis ir D. Jurgaitytė. 
Toliau matyti V. Staškevičius, Vysk. Valančiaus lituanistinės mo
kyklos tėvų komiteto pirmininkas. J. Garlos nuotrauka

1 »<;

U tarpmokyklinių varžybų Clevelande. Dėžinėje bėga L. Vasiliauskaitė, laimėjusi I vietą, nubėgdama 
50 yardų per 7.3 sekundes. Viduryje R. čyvaitė, šalia L. Garlaitė ir kairėje A. Narušaitė. Bėgime pir
mą vietą laimėjo L. Vasiliauskaitė, II vietą L. Garlaitė ir HI vietą D. Sušinskaitė. Šv. Kazimiero mo
kykla laimėjo prieš Vysk. Valančiaus mokyklą 113:98. J. Garlos nuotrauka

□
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LITHUANIAN VILLAGE, INC

TRADICINIS
KONCERTAS ALIUS

1 964 M
LIETUVIŲ SALĖJE.

ĮVYKS

SPALIO MĖN. 24 D.
PRADŽIA 7 VAL. VAK.

Programoje — solistė JUZĖ KRIŠTOLAITYTĖ-DAUGĖLIENĖ,
akompanuojant — GENOVAITEI KARSOKIENEI.

Po programos VAIŠĖS, ŠOKIAI, grojant ”MUSIC B Y WONDERTONĘS” orkestrui ir kiti įdomumai.
Bilietus galima įsigyti Lietuvių Klube telef. EX 1-1143 ir pas Direktorius. Pageidaujama sudaryti po 

10 žmonių prie stalo.
Rengėjai Lithuanian Village Ine. Direktoriai

■n
1 CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

g

• Lietuviškasis Goldvva- 
terio Komitetas praneša 
visuomenei, kad norintieji 
vykti į Public Auditorium 
p a s i k lausyti senatoriaus 
Barry Goldwater kalbos, iš 
anksto praneša savo vardą 
ir pavardę šiems asmenims: 
Dr. Vladui Ramanauskui 
tel. 481-6700, Vladui Pleč
kaičiui tel. 681-3674, Ritai 
Premeneckienei tel. GL
1-6843, Juliui Smetonai tel. 
371-4333 arba 371-4675, 
Algiui Pautieniui tel. ER
1-4168, Raimundui Kudu- 
kiui tel. 932-0959, Vytautui 
Staškevičiui tel. 482-4942, 
generolui Tallat-Kelpšai tel. 
YE 2-9566, Ingridai Stasai- 
tei tel. IV 6-2111, Antanui 
Jonaičiui tel. 531-4608, Jau
nučiui Nasvyčiui tel. 231- 
5957 ir Militai Apanienei 
tel. 382-1606.

Senatorius Barry Gold- 
water bus Clevelande spa
lio 27 d. ir kalbės Public 
Auditorium 8 vai. vakaro.

♦ LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBES šventės minėjimas Cle
velande {vyksta sekmadieni, 1965 
m. vasario mėn. 14 d. Visos lie
tuvių organizacijos yra prašomos 
tą dieną nerengti susibuvimų. 

ALT Clevelando Sk. 
Valdyba

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ 
VARŽYBOS

Spalio 11 d. Clevelande, St. Jo- 
seph High School stadione įvyko 
Clevelando abiejų lituanistinių 
mokyklų mokinių lengvosios at
letikos varžybos, kuriose moki
niai atsiekė pasigėrėtinų rezul
tatų. *

12-13 metų grupėje 50 jardų 
bėgimą laimėjo Linas Stempu- 
žis (6,5 sek.), 10-11 m. grupėje 
— Bronius Kazėnas (7,2 sek.). 9 

metų ir jaunesnių grupėje — 40 
jardų bėgimą laimėjo Vytautas 
Premeneckas (6.2 sek.).

šokime į tolį — L. Stempu- 
žis — 16’5 1/2". Linas Stempu- 
žis taip pat laimėjo disko meti
mą.

įvairiose varžybose laimėto
jais dar pasirodė: A. Bielinis, 
G. Puškorius, Juozas Vasiliaus
kas.

Mergaičių varžybose laimėto
jų eilėse matome L. Garlaitę, R. 
čyvaitę, D. Bielinytę ir kt.

šia proga Dirvos skaitytojams, 
kurie domisi mūsų jaunimo fizi
nio lavinimo ir sportinių varžy
bų reikalais, esame priversti 
pranešti, kad pilni rungtynių ap
rašymai ir duomenys vėluojami 
arba ir visai neskelbiami dėl to, 
kad tokie aprašymai ir rungtynių 
rezultatai gaunami iš kompeten
tingų ir tuos aprašymus duoti 
įsipareigojusių asmenų labai pa
vėluotai. Pvz., tik spalio 13 d. 
gautas Chicagoje rugsėjo 12-13 d. 
vykusių XIV sport. žaidynių ap
rašymas. Bet iš kitos pusės. Dir
va, neturėdama apmokamų ko
respondentų, negali ir reikalauti, 
kad tokie aprašymai būtų laiku 
pristatomi. Viskas priklauso nuo 
visų suinteresuotų geros valios 
ir bendradarbiavimo. Pvz., kad ir 
trumpas tarpmokyklinių varžybų 
aprašymas, tilpęs Clevelando 
Plain Dealer, galėjo būti ir Dir
vai ir kitiems lietuvių laikraš
čiams pristatytas. Bet tai nebuvo 
padaryta. Kalbant apie priekaiš
tus, kurie prie gerų norų įmano
mi išvengti, teko girdėti jų ir 
abiejų lituanistinių mokyklų ipo- 
kytojams. Nė vienas jų neparodė 
noro ir susidomėjimo bent pasi
rodyti abiejų mokyklų mokinių 
varžybų metu. Mūsų moksleivi jos 
fizinio auklėjimo ir sporto reika
lai turėtų rasti didesnį tiek mo
kyklų vadovybių tiek ir mokytojų 
bei tėvų susidomėjimą.

Priekaištų prisiklausėme pa
kankamai. Laikas tuo reikalu rim
čiau susirūpinti.

• Neolituanu balius Įvyks 
spalio 31 d. ištaigingoje 
Stardust Ballroom (2177 
Lee prie Cedar) salėje. Pra
džia 7:30 vai. vak. Bilieto 
kaina $5.50. Programoje 
vakarienė, bufetas ir geras 
šokiams orkestras.

• SALOMĖJA PETRUŠKEVI
ČIENĖ, St. Obelenienės ir Br. 
Kazėnienės motina, mirė Cle
velande. Laidotuvės iš Della Ja- 
kubs & Son laidotuvių namų, 6621 
Edna Avė., įvyko penktadienį, 
spalio 16 d. su pamaldomis šv. 
Jurgio bažnyčioje, 9:30 vai. ryto. 
Velionė palaidota Kalvarijos ka
pinėse.

Išnuomojamas butas
1 mieg., 1 kamb. ir pilnai 
įrengta virtuvė. Garažas. 
Ta proga reikalingas namų 
prižiūrėtojas, galįs tuo butu 
pasinaudoti.

17848 Lake Shore Blvd. 
Telef. KE 1-9708 arba AN 
1-0182 po 6 vai. vak.

NAMŲ RUOŠAI IR 
VIRIMUI

Reikalinga moteris šei
mai su 3 vaikais — 11 iki 
17 m. amžiaus. Gyventi 
kartu. 45 dol. į savaitę pra
džiai. Apmokamos atosto
gos.

Skambinti prieš 11 vai. 
ryto arba po 6 vai. vak.

Tel. EV 1-4330.
(116-118)

HELP WANTED MALĖ HELP WANTED FEMALE

AUTO BODY MAN

Turi būti patyręs; geras atlygi
nimas, bonus, kiti bendrovės 
priedai. Tai pastovus darbasTShio 
didžiausiame Cadillac pardavimo 
skyriuje. Kreiptis asmeniškai Į 
Walter Klinkenberg, dirbt, vedė
ją. Tik ne telefonu.

Centrai Cadillac
2801 Carnegie

(114-116)

C AR HOPS

OVER 21, experience not neces- 
sary, will traln. Meals and uni- 
forms furnished. Paid vacations 
and company insurance. Apply in 
person after 4 p.m.

KENNY KINGS RESTAURANTS 
5836 Mayfield Rd.

(114-11Q
BUS BOYS

Over 21; experienced preferred; 
hourly wages plūs good tipsjuni- 
forms, meals furnished; fringe 
benefits and paid vacations. Ap- 
ply in person after 6 p.m.

CASHIERS

KENNY KING’S RESTARUANT
5836 Mayfield Rd.

(114-116)

FITTER - WELDER

OVER 21, experlence not neces- 
sary, will train. Meals and uni- 
forms furnished. Paid vacations 
and company insurance. Apply In 
person after 4 p.m.
KENNY KINGS RESTAURANTS 

5836 Mayfield Rd.
(114-116)

Privalo išskaityti mėlynraščius; 
geras valand. atlyginimas; pasto
vus darbas, dieninė pamaina. Ki
tokie ten nesikreipia.

Boom Boiler & Welding Co. 
2514 Center St.

(114-116)

WAITRESSES

OVER 21, experience not neces- 
sary, will traln. Meals and uni- 
forms furnished. Paid vacations 
and company Insurance. Apply in 
person after 4 p.m.

• Nauji ligoninės draudi
mai visiems net virš 65 me
tų. Kreipkitės pas V. Gied
raitį tel. 944-6835 ar Z. 
Obelenį tel. 881-7741.

KENNY KINGS RESTAURANTS
5836 Mayfield Rd.

(114-116)

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCI 10O«

13515 EUCLID AVĖ. 
6712 SUPERIOR AVĖ.____

HOME and^ 
REMODELING 

LOANS• • • •
INSURED SAVINGS

O

JAKUBS & SON
FUNERAL KOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

936 East 185th St. 
KE i - 7770

6621 Edna Avenue 
EN 1.1763

I



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MONOGRAFIJOS 
REIKALU!

BOSTON
Prez. Ant. Smetonos mo

nografijai pasirodžius, dau
gelis ieško kelių, kaip grei
čiau ją įsigyti. Neskuban
tiems ir kantrybės turin
tiems patariame užsisakyti 
per Dirvą. Tai ilgesnis ke
lias todėl, kad prenumera
torių sąrašus Dirvos admi
nistracija turi persiųsti mo
nografijos ekspedicijai. 
Skubantieji gerai padarys 
užsisakydami ir 10 dol. če
ki siųsdami šiuo adresu:
K. POCIUS, 3908 FIR St., 
EAST CHICAGO, IND.

• Inž. Eug. Bartkus šio
mis dienomis lankėsi Wa- 
shingtone ir ta proga atliko 
eilę reikalų respublikonų 
partijos centre.

* K. Palčiauskas, iš Cice
ro, III, per Dirvą užsipre
numeravo prez. Ant. Sme
tonos monografiją.

♦ DAIL. ANTANO TAMOŠAI
ČIO darbų paroda atidaroma 
Philadelphijoje spalio 17 d. ir 
tęsis iki spalio 25 d. Parodoje 
dailininkas A. Tamošaitis iš
stato 25 tapybos, 10 akvarėlės ir 
15 grafikos kūrinių.

CHICAGO

• L. S. T. Korp! Neo-Li
thuania Chicagoje korpora
cijos metinė šventė ir 42 
metu sukaktis bus minima 
lapkričio mėn. 21 dieną. 
Ta proga rengia- 
m a s balius puoš
nioje Club Bos
ton salė j e (3457 
West 26th St.). Vietos už
sakoma iš anksto pas kol.
M. ŠIMKŲ 9-3 ir 5-8 vai. 
tel. CL 4-7450. šventės pro
grama bus skelbiama vė
liau. (116-118)

SKAITYK IR PLATINK DIRV£

Prof. M. MACKEVIČIUI ir šeimai liūdesio 

valandoje, jūrų skautijos vado.vei

Sktn. M. MACKEVIČIENEI
mirus, reiškia giliausią užuojautą

Lietuvių Jūrų Skautijos Vadija

Poniai GALINAI STONIENEI, jos mylimam 
vyrui

JONUI STONIUI 
mirus, liūdesio valandoje gilią užuojautą reiš
kiame

A. ir J. Barzevičiai, 
M. ir Aug. Kuolai, 
Juozas Stanaitis

ABSURDO TEATRAS BOSTONO 
LIETUVIŲ KULTŪROS KLUBE

Dramos teatras, kaip ir kitos 
meninės šakos, nenuilstamai 
ieško naujų kelių ir išraiškos 
formų. Su naujais vardais lite
ratūroje atsiveria ir naujos li
teratūrinės srovės. Vėliausio
ji dramos veikalų naujoji kryp
tis plačiai vadinama absurdo te
atru; nuosaikieji naująją linkmę 
vadina avant garde teatru. Iš
ryškinimui esminių bruožų, kuo 
absurdo teatras skiriasi nuo kla
sikinio, realistinio, impresionis
tinio, ekspresinistinio bei kitų 
krypčių teatrų, Bostono L.B. Kul
tūros Klube, spalio 24 d. 7 vaL 
30 min. vakare, Tarptautinio In
stituto patalpose, 287 Common- 
vealth Avė., p. Beatričė Kerbe- 
lienė skaitys paskaitą. Paskai
tai pailiustruoti ten pat bus su
vaidinu vieno iš .naujausiųjų 
Amerikos dramaturgų drama 
"Žvėryno Istorija". Dramoje vai
dins Algimantas Žemaiuitis iš 
Waterbury, Conn. ir Jurgis Ja
šinskas.

Brooklyno 

vaidintojai 

Philadelphi joje

Spalio 3 d. Brooklyno Vai
dintojų trupė, vadovaujama akt. 
- rež. V. Žukausko, suvaidino 
Anatolijaus Kairio trijų veiks
mų komediją Diagnozę, šis 
veikalas yra sumaniai iš mūsų 
Vtsuomeninlo gyvenimo išieško
tų tipų atvaizdavimas, teatro 
žaismo priemonėmis juos iš
statant prieš žiūrovus ne tik 
pasišaipyti, bet vienur bei ki
tur iš jų ir ko sau prisitaiky
ti. Tuo veikalu mūsų kolonijose 
susidomėjimas didelis — ne vie
na mūsų teatralų trupė griebėsi 
šią komediją paruošti, tuo la
biau, kad su šešiais aktoriais ir 
nesudėtingu scenovaizdžiu tą ga
lima atlikti.

Žvelgus J pačios komedijos 
turinĮ, randame keletą Įspraus
tų mūsų visuomeninio gyvenimo 
problemų. Geriau būtų buvę už- 
intriguoti žiūrovą kuria nors ryš
kesne problema ir palikti jam 
spręsti. Per ilgi Įtikinėji
mai kartais ne ką tepasako ir 
neretai veda prie nuobodulio. 
Kalbant apie veikalo persona
žus, mokytojas Petras Naujokai
tis, atrodo, pernelyg Į kvaišą 
paverstas ir, kai jis trečiame 
veiksme vienoj savo replikoj 
nori užsiginti, kad jis tokiu ne
esąs, žiūrovų neĮtikina. Idealis
tas, didelis patriotas, paskendęs 
mūsų tautos garbinguose atsimi
nimuose, ir čia pasireiškia kaip 
nepalaužiamas kovotojas už lie
tuvybę, tautos išsilaikymą, troš
kimą namų - Tėvynės, beminant 
klampų išeivijos kelią, o tos jo 
dvasios vertybės sukraunamos < 
glušelio makaulę. Atseit, žiūro
vai, švilpkime gyvenimėlĮ pavė
jui, taikinkimės prie laiko dva
sios! O kažin, ar taip? Vaizduoti 
tragiką komiškume ir komišku
mą tragikoje vertėtų priimti
nesnę asmenybę Įsodinti. Nau-

Sukaktuvinis 
koncertas 
Detroite
Detroito Lietuvių Namų Drau

gija, švęsdama 2-jų metų sukak- 
tį, nutarė meninės programos 
išpildymui pakviesti solistę Ne
riją Linkevičiūtę. Draugija yra 
pasistačiusi sau uždaviniu atlik
ti kultūrinę misiją, patiekiant 
šventės dalyviams, ką nors nau
jesnio ir patrauklesnio.

Nerija Linkevičiūtė Detroite 
yra buvus net keletą kartų, bet 
dar nė karto nepasirodė su di
desniu repertuaru — koncertu. 
S( kartą ji išpildys programą pa
lydima naujai kylančio jauno pia
nisto Manigirdo Motekaičio.

Šias eilutes rašant, prisi
miniau sausio mėn. Dirvoje ap
rašytą jos koncertą, atliktą Cle
velande su St. Baru.

Straipsnyje — Pasididžiavimo 
vertas koncertas — Dirva rašė:

"Nerija Linkevičiūtė, savo lai
ku dalyvavusi Dirvos jaunimui 
ruoštame konkurse^patiekė malo
nią staigmeną. ne vien stilinga iš
ore, bet labiausiai balsine kul
tūra, kurią ji meistriškai naudo
jo, kartu Įrodant nebetoliese glū
dinčius balsinius perliukus, ku
riems iškelti ir parodyti yra daug 
gražių vilčių". StraipsnĮautorius 
baigia šiais žodžiais:

"N. Linkevičiūtės jaunatvė ir jau 
atsiektas žygis yra daug žadąs 
jos karjerai ir lietuvių visuomen- 
nės pasididžiavimui".

Koncertą paĮvairins detroitiš- 
kė baleto šokėja Danutė Miškiny
tė. Programa žada tęstis ne dau
giau, kaip vieną valandą.

Po programos vaišės ir šokiai, 
grojant Korp! Neo-Lithuania or
kestrui.

Sukakties minėjimas Įvyksta 
š.m. spalio 24 d. 7 v.v. DLN D-jos 
namuose. Kaina su visomis 
vaišėmis 6 doL suaugusiems, 3 
dol moksleiviams.

Stalus 10 žmonių iš anksto ga-

Įima užsisakyti Neringoje pas 
VI. Paužą ir Dariaus ir Girėno 
klubo svetainėje.

j.g.

ČIU RLIONIEČIAI 

DETROITE

Spalio 10 d. Detroite Į graikų 
salę sugūžėjo virš trijų šimtų 
lietuvių savo brangiai sostinei 
Vilniui prisiminti ir Čiurlionio 
ansamblio gražiu dainavimu pa
sigėrėti. Visi, lyg prieš didžiu
lius atlaidus, šventiškai nusitei
kę, tyliai šnekučiuojasi ir žvilg
čioja Į sceną, laukdami progra
mos pradžios.

7 vai. per garsiakalbi pasigirdo 
Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos 
Detroito sk. pirmininko A. Mi
siūno balsas, kviečiąs rašytoją V, 
Alantą pasakyti kalbą. V. Alan
tas savo trumpoje kalboje, kaip 
tokiuose parengimuose ir pride
ra, priminė Vilniaus, kur gimė 
mūsų tautos Nepriklausomybės 
Aktas ir šio minėjimo susirinku
siųjų dėmesio centras — Čiur
lionio ansamblis, reikšmę, kvies
damas čiurlioniečius prabilti 
dainos meno kalba.

Prasivėrus uždangai, pasiro
dė vyrų choras. Plojimams apti
lus, Gailė Mariflnaitė supažindi
no klausytojus su pirmutiniu vy
rų choro kūriniu -- Sweeney 
"Miškų gėlė". Si daina nesudė
tinga, bet harmoninga. Išpildyta 
be priekaištų. Klausytojai pri
ėmė ją šiltai, bet santūriai. Daug 
gausesnių aplodismentų susi
laukė Fr. Lehar kūrinys iš ope
retės "Linksmoji našlė". Visų 
dėmesĮ atkreipė Irenos Grigaliū- 
naitės balsas, dainuojant solo 
partijas. J. švedo "Baltos gėlės" 
klausytojus labiau išjudino. Diri
gentas, atspėdamas klausytojų 
nuotaikas, ją pakartojo. Solo par
tiją atliko V. Plečkaitis.

Nespėjus aplodismentams ap
rimti, prie vyrų choro prisijun
gė ir moterys. Mišrus choras 
atliko G. Verdi matadorų dainą 
iš operos "Traviata", Ch. Gou
nod valsą iš operos "Faustas", 
G. Verdi čigonų dainą iš ope
ros "Trubadūras" ir L. Arditi 
"Pabučiavimą". Solo dainavo Irę . 
na Grigaliflnaitė. Pabaigai, dai
nuojant duetą Irenai Grigaliflnai- 
tei ir Antanui Kavaliūnui, choras 
išpildė iš G. Verdi "Traviata" 
Pakelkime taurę. Labai taikliai ir 
skoningai su išpildomais kūri
niais klausytojus supažindino Gra
žina Plečkaitienė. Giliu Įsijauti- 
rqu pianinu akompanavo Rytas 
Babickas.

Kaip ir visada, čiurlioniečiai 
klausytojų neapvylė. Savo draus
minga laikysena, darniu balsų 
išlyginimu, lankstumu kiekvie
nam dirigento mostui, subtiliu 
piano ir galinga forte privertė 
klausytoją pamiršti pilkąją kas
dienybę ir mintimis keliauti Į ne
apčiuopiamą dainos meno kara
lystę.

Iš solistų labiausiai išryškėjo 
Irena Grigaliflnaitė. Ji turi pui
kią soprano medžiagą ir vykusį 
tos medžiagos mokyklinĮ apšll- 
favimą. Nors ji dar Clevelando 
muzikos instituto, studentė, bet

jokaičio dukrelė Birutė perdaug 
iškalbinga. Be to ji pirmame 
veiksme pasirodė gerokai su- 
amerikonėjusi, pindama Į lie
tuvių kalbą svetimus žodžius, o 
jau toliau savo replikose — sve
timžodžių nebemaišė. Tai pa
žanga! Ji ir meilę su Mr. Smith 
per greit atvėsino, imant dė
mesin jos dvasios suamerikonė- 
jimą, kai netikėtai jai pasipiršo 
šaunus "pardavėjas" Jankus. Ži
noma, čia reikia manyti, ji dau
giau buvo staigių posūkių mergič- 
kų atstovė.

Augustinas Kaunaitis, apsuk
rusis gydytojas, nustatinėto ja s 
ligų "gydytojiškos diagnozės". 
Jis čia pasirodė suktas kaip či
gonas, puikus patarimų davėjas 
ir menkas patriotas, lietuviško 
spausdinto žodžio atkara, nors 
kitose situacijose Įtikino publiką 
pasikliauti jo diagnozės tikru nu
statymu.

Kiti veikalo personažai pasiro
dė Įtikimesni. Dėl aktorių vaidy
bos vertėtų tik pasidžiaugti, juo
ba, kad vaidino teatro meno mė
gėjai -- visai gerai Įsigyvenę Į 
savo vaidmenis . sukurdami vei
kalo autoriaus nurodytus ir reži
sieriaus nudailintus tipus. Jei Vi
dos Gintautaitės ir Stasio Dėdino 
užsimezgusi meilė ir pasirodė 
kiek baugšti ir nenatūrali, tai jau 
bendras aktorių mėgėjų bruožas.

Tebūnie išklausytas ir pliko 
žiūrovo savaip sumegztas žodis, 
ir jokiu būdu neturįs ryšio su 
aukštumų garsu ir smailesnės 
akies žvilgsniu Į reikalą.

Veikalas gyvenimiškas ir to
dėl, kur jis bus statomas, lietu
viškajai visuomenei patartina pa
matyti.

Malonu pastebėti, kad Phila
delphijos lietuvių visuomenė, da
lyvavusi spektaklyje, išsinešė ge
riausius atsiliepimus ir apie vei- 
kele iškeltus mūsų visuomeninių 
problemų svarstymus ir apie pa
čių aktorių kartu su režisieriu 
Vitalių Žukausku Įdėtą didelį dar
bą ir jų pasišventimo pripažini
mą. Publikos buvo prisirinkę ne
mažai, todėl ir spektaklio rengė
jai, Liet. BendruomenėsPhiladel
phijos apyL v-ba, finansiniu at
žvilgiu pusėtinai gražiai visus 
galus suvedė. Vaidinimui pasi
baigus buvo pasivaišinta, jaukiai 
pasibičiuliauta ir smagiai pasi
linksminta, pasišokta.

Lauktina daugiau teatrinių pasi
rodymų. O šiuo atveju rengėjams 
didelis ačiū. j. BubeHs>

Solistė Nerija Linkevičiūtė išpildys koncertinę programos dalĮ 
Detroito Lietuvių Namų sukaktuviniame vakare.

labai daug žadąs talentas.
Visi,, su kuriais tik kalbėjau, 

čiurlioniečių atlikta programa 
buvo sužavėti, bet apgailestavo, 
kad ji buvo pertrumpa. Priminiau 
tatai ir ansamblio dirigentui A. 
Mikulskiui. Jis pasiteisino, kad 
baliuose yra tradicija programai 
skirti neilgiau 40 minučių. Su
tinku, kad ta.tradicija taikintina 
tada, kada meninę programą at
lieka vienas solistas, pianistas, 
smuikininkas, kvartetas ar, pa
galiau, kuris parapijinis cho
ras, bet ne Čiurlionis. Esu 
šimtą procentų tikras, kad ir Į ŠĮ 
vilniečių suorganizuotą minėji
mą - koncertą - balių ne tiek 
pabaliavoti, kiek čiurlioniečių 
skambios dainos paklausyti sve
čiai susirinko. Siūlyčiau ateity 
šios lradicijos*nesilaikyti.

Pasibaigus programai, dai
nininkai susijungė su klausyto
jais. Daugelis senas pažintis at
naujino ir naujas užmezgė.

Vaišės buvo, puikios. "Atžaly
nas" šokiams grojo pasigėrėtinai. 
Gėrėjosi jų grojimu ir dirigen
tas A. Mikulskis ir chormeiste
ris Rytas Babickas. Skirstant do
vanas, laimė nusišypsojo p. čer- 
niuvienei. Ji savo džiaugsmu pa
sidalino su savo ir gretimų sta
lų svečiais. Geriausiai šokėjų 
porai išrinkti buvo sudaryta ko
misija. Ją sudarė gen. Černius, 
dirig. A. Mikulskis ir L. Heinin- 
gas. Pirmoji premija pripažinta 
už valso šokimą B. Norkūnui ir J. 
Jurkienei.

Tikiu, kad šiuo vilniečių kruopš- 
čiai suorganizuotu minėjimu - 
koncertu - balium buvo patenkin
ti visis dalyviai, nes išmušus pir
mai valandai, labai nenoromis 
skirstėsi iš salės namučių.

IŠTIESKIME VARGŠUI RANK$

Nespėjus parašyti Įspūdžius 
apie vilniečių suorganizuotą kon
certą - balių, suskambėjo tele
fonas. Pakėlęs ragelĮ, išgirdau 
Balfo 76 sk. pirmininko A. Mus
teikio balsą. Tuoj supratau, ko 
jisai nori, nes jau senokai buvau 
jam pažadėjęs parašyti Į Dirvą 
apie Detroite ši mėnesį vykstan
čią Balfo rinkliavą. Padėjęs te
lefono ragelĮ, susimąsčiau. Mes 
pabėgusieji nuo raudonojo tero
ro, esame sotūs ir apsirengę, 
veik visi turime nuosavus namus 
ir automobilius, o tėvų žemėje 
pasilikusieji alkani ir pusnuo
giai veda desperatišką kovą dėl 
savo dvasinės ir fizinės gyvy
bės. Kaip anuo caro priespau
dos metu dr. Vincas Kudirka 
šaukė "kelkite, kelkite, kelki
te", taip dabar Sibiro kankiniai 
ir vergiją kenčiantieji mūsų bro
liai yra nukreipę savo žvilgsnius 
1 mus ir savo mintyse aimanuo
ja: "Gelbėkite, galbėkite, gelbė
kite". Jų aimanai negalime likti 
abejingi. Išgirskime juos.

Balfo 76 sk. valdyba suorgani
zavo 70 rinkėjų būrį. Jie, auko
dami savo poilsio valandas, ap
lankys kiekvieno lietuvio namus. 
Parodykime gailestingumą, iš
tieskime nelaimingam broliui pa
galbos ranką.

K. Jurgutis

New Yorke statys 

Kultūros Namus

New Yorko lietuviai jau eilę 
metų kalba, dejuoja, komitetus 
sudarinėja dėl nuosavų tinkamų 
patalpų Įsigijimo. Taip vis ai
manavimais ir baigdavosi, lietu
viškų parengimų didžiausią pelno 
dalį vis atiduodant kitiems tiks
lams.

Pagaliau lietuviai pranciško
nai, Darbininko leidėjai atžy
mėdami 50 metų to laikraščio 
sukaktį, tvirtai nusistatė taip 
seniai visų newyorkiečių lie
tuvių laukiamas patalpas — Lie 
tuvių kultūros centrą, pastatyti 
labiausiai lietuvių apgyventam ra
jone. Patalpose tilps: vienuo
lynas, koplyčia, spaustuvė ir Įvai
rios salės visuomeniniams rei
kalams. Jaunimui ir senimui, ofi
cialiems minėjimams ir iškil
mingoms šventėms. Didžiausia 
salė numatoma aštuoniems šim
tams žmonių.

Spalio 11 d. sukaktuviniam kon
certe buvo oficialiai paskelbtas 
statybos vajus ir pirmųjų tūks
tantinių dešimties aukotojų var
dai.

Paminėtina ir to koncerto pro
grama, skirtinga nuo iki šio) 
buvusių mūsų koncertų, kurią 
atliko du JAV gimę ir augę lie
tuviai jaunuoliai iš Worcester, 
Mass. Tai Lilija Mernikaitė, pa - 
keitusi pavardę iŠ buv. Micke
vičiūtės, ir Kazys Yakutis. šiuo 
metu juodu važinėja po JAV, kon
certuodami amerikiečiams.

Jų repertuarą sudarė daugiau
sia lietuvių kompozitorių dainos 
bei operų arijos. Labiausiai pub
lika žavėjosi duetais, nes be gero 
pasiruošimo dainavime, jie abu 
turi didelių vaidybinių gabumų.

(eč)

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBOS 
KONFERENCIJA

Chicagos Lietuviu Taryba nu
tarė sušaukti Chicagos Lietuvių 
Tarybos Konferenciją lapkričio 
8 d. 2 vaL P.P. Dariaus Girėno 
svetainėje 4416 So. Western Avė, 
Chicagoje.

Visų keturių ALT sudarančių 
pagrindinių organizacijų Chica
goje prašome paskirti po 7 at
stovus Į Chicagos Lietuvių Tary
bą 1965 metams. Pageidaujama 
parinkt norinčius bei sugeban
čius dirbti visuomeninį darbą. Iš 
jų bus sudaryta Chcagos Lietu
vių Taryba 1965 metams. Visos 
lietuvių patriotinės organizaci
jos, kurioms brangi laisva ir ne
priklausoma Lietuva, kurios dir
ba dėl jos nepriklausomybės, pra 
Somos atsiųsti savo atstovus į 
minėtą konferenciją ir skirti au
kų ALT Lietuvos vadavimo rei
kalams.

Chicagos Lietuvių Taryba.

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.
MAISTO SIUNTINIAI 
BE MUITO Į LIETUVĄ

Geri ir turtingi 
$31.56

11 sv. kviet. miltų, 
sv. ryžių, 9 sv. rū

kyto bekono, 4(/2 sv, rū
kyto kumpio, 1 sv. ka
kavos, 1 sv. puikiausios 
Žuvies ir pamid. sosas. 
Didžiausias pasirinki
mas geros rūšies maisto 
produktų. Turime stan
dartinius siuntinius ir 
gailime juos sudaryti 
pagal jūsų pageidavi
mus. Prašykite mūsų 
nemokamo katalogo.

Pinigai i Lietuvą
Ratos: 9 rubliai — $10. 
Mokestis: iki $30.00 — 

$2.75, virš $30.00 
— 10Ų.

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Suite 202,
New York, N.Y. 10010 
Telephone: YU 2-1530 

Garantuojame jūsų pa
sitenkinimų. Apdrausta 
jūsų siuntos saugumui.


	1964-10-16-Darvia 0001
	1964-10-16-Darvia 0002
	1964-10-16-Darvia 0003
	1964-10-16-Darvia 0004
	1964-10-16-Darvia 0005
	1964-10-16-Darvia 0006
	1964-10-16-Darvia 0007
	1964-10-16-Darvia 0008

