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TARPTAUTINIS LAIVYNAS
VOKIEČIAI PRIMINĖ PREZIDENTUI JOHNSO
NUI SUSITARIMĄ, PAGAL KURI ŠIŲ METŲ 
PABAIGOJE PRIVALO BOTI SUDARYTAS 
TARPTAUTINIS ATOMINIS LAIVYNAS, NORS 
JAME DALYVAUTŲ TIK DVI VALSTYBĖS: 

AMERIKIEČIAI IR VOKIEČIAI.

Vytautas Meškauskas --------

Praeitą savaitę pasklido ži
nios, kad JAV ir Vakarų Vokie
tija pačios vienos sudarysian
čios tarptautinį atominį laivyną 
-- MLF -- (multiliteral force), 
jei kitos valstybės jame ir ne
dalyvautų. MLF idėja kilo J. F. 
Kennedy administracijoje. Pa
gal ją JAV, D. Briunija, Vaka
rų Vokietija, Italija, Olandija, 
Belgija, Graikija ir Turkija tu
rėtų bendrą 25 laivų apginkluotų 
Polaris atominėm raketom, lai
vyną. Laivų įgulos būtų mišrios 
ir laivynas būtų vyr. Nato vado 
žinioje, nors atominius užuisus 
galima būtų 'užvesti* tik su JAV 
prezidento žinia. Tuo laivynu šie • 
kiama patenkinti europiečių norą 
ir patiems turėti, bent nominaliai 
atominius ginklus, kartu neišlei
džiant iš JAV prezidento rankų 
galutinio sprendimo teisės, kada 
tas raketas galima būtų paleisti.

Į tą idėją dauguma valstybių 
žiūri gana skeptiškai, nes toks 
laivyno išlaikymas kaštuos ne
mažai pinigų, o jo panaudojimas 
vistiek priklausys nuo JAV pre
zidento. Kiek kitokioje padėty
je yra Vakarų Vokietija. Pinigų 
ji turi pakankamai, o pralaimė
jusi du karus, norėtų šį kartą 
būti neišskiriamai susijusi su 
stipresniuoju eventualaus karo da
lyviu — Jungtinėm Amerikos 
Valstybėm. Dėl to kancleris Lud- 
wigas Erhardas, viešėdamas pas 
prezidentą Johnsoną šių metų 
birželio 12 d., pasirašė protoko
lą, kuriuo sutariama nevėliau 
1965 m. sausio 15 d., o galimai 
dar anksčiau, būtent, prieš NATO 
suvažiavimą Paryžiuje, gruodžio 
viduryje sudaryti sutartį tokio 
laivyno įsteigimui, nors tam ki
ti NATO nariai iki to laiko ir 
nepritartų.

Tam terminui artėjant, vo
kiečių užsienio reikalų ministe
ris Gerhard Schroeder (Washing- 
toną pasiuntė savo gabiausią dip
lomatą ambasadorių NATO są
jungai profesorių Ludwigą Grewe, 
kad tą susitarimą priminus rin
kimais susirūpinusiai Washlng- 
tono administracijai.

Bonnos vyriausybė norėtų tą 
susitarimą įgyvendinti dviem su
metimais. Pirmučiausia, prieš
L. Erhardą yra susidariusi ga
na didoka "gaulistų" opozicija jo 
paties krikščionių demokratų 
partijoje. Tos opozicijos nuomo
ne, amerikiečiai stumia vokie
čius į sovietų glėbį, todėl būtų 
geriau laikytis daugiau de Gaul
le Prancūzijos.

Antra, vokiečiai norėjo gerai pa
siruošti, laukdami Chruščiovo 
vizito. Jei MLF susitarimas bū
tų įvykęs faktas, sovietai ne
turėtų kuo vokiečius bauginti, — 

M a o: - Štai mano bomba!...

jų santarvė su amerikiečiais bū
tų stiproka.

Iš kitos pusės, vokiečiai, lauk
dami eventualių sovietų pa
siūlymų, gali dabar paspausti ir 
JAV. Be to, jau dabar reikia iš
spręsti keletą teisinių problemų: 
po kuria vėliava tie MLF laivai 
plaukios ir ar jie sudarys NATO 
dalį, ar bus, taip sakant nepri
klausomas padalinys, nors karo 

VAKARŲ LITERATŪRA SOVIETIJOJ
VYT. ALSEIKA

Dirvos korespondentas
V. Vokietijoje

Maskvoje atsidūrę Vakarų at
stovai besikalbėdami su sovieti
niais piliečiais ir palietę Vakarų 
pasaulio literatūros įtaką sovie
tiniams rašytojams, gali išgirs
ti atsakymą: geriau pasvarstyki
me sovietinės literatūros įtaką 
Vakarams. Ir iš tikrųjų, Mask
voje veikiąs Gorkio vardo pasau
linės literatūros institutas ne 
taip seniai pasirodžiusiame lei
diny nagrinėjo Rytų ir Vakarų 
literatūros abipusę įtaką, bet... 
iki 1834 m. Tuo tarpu visai kitas 
vaizdas su sovietinės literatūros 
įtaka Vakarams — tas pats ins
titutas naujame leidinyje "So
vietų literatūra užsienyje 1917- 
1960 m." įrodinėja, kad vadina
mi Vakarų pažangieji rašytojai 
savo kūrybą glaudžiai sieja su 
sovietinės literatūros pasieki
mais. Ypatingai pabrėžiama Gor
kio įtaka Vakarų rašytojams.

Maskvos literatūros specia
listai dabar skelbia, kad šių die
nų pasaulinėje literatūroje ste
bime dvi priešingas sroves: ko
munistų atstovaujamą socialisti
nį realizmą ir "reakcinį moder
nizmą" su jo nuosmukiu. Pagal 
sovietus, kai kurie Vakarų auto
riai, anksčiau atstovavę realiz
mą, vėliau perėjo į "antirealis- 
tinės estetikos" atstovų eiles. 
Maskvoje tokiais perėjūnais lai
komi airis James Joyce, britai . .
David H. Lawrence ir AldousHux ra? Žinoma, tik nenormaliu ke- 
ley, vėliau į jų eiles įsirikiavo 
"renegatai" Andre Gide, Andre 
Malraux ir Theodor Plevier. Prie 
šingos krypties rašytojais (taigi, 
su simpatijomis socialistiniam 
realizmui J laikomi Bertold
Brecht, Johannes Becher, Louis 
Aragon ir Paul Eluard.

Stalino laikais Sovietija buvo 
apsaugota nuo "supuvusių Vaka
rų" literatūros. Vėliau pasirodė 
kad Vakarų įtaka vis auga, kad 
ji daro įtaką sovietų rašytojams. 
Jei būtų kitaip, nebūtų buvę per
nai įvykusių Chruščiovo puolimų

atveju Ir būtų NATO vado žinio
je.

Amerikiečiai šiuo metu neno
rėjo daryti tokių žygių, laukda
mi D. Britanijos rinkimų duome
nų ir naujos vyriausybės nusi
statymo šiuo klausimu, tačiau, 
iš esmės, Washingtonas nuo tos 
idėjos neatsisako ir jos Įgyven
dinimas bus pirmasis dalykas po 
JAV rinkimų. Visai vistiek, ar 
kitos valstybės prisidėtų, ar ne. 
Paskutiniuoju atveju, būtų įsteig
us tik dviejų valstybių, JAV bei 
V. Vokietijos tarptautinis laivy
nas. Grewe gavęs įspūdžio, kad 
Johnsonui ta idėja dar daugiau 
patinkanti negu J.F. Kennedy. 
Savaime aišku, kad toks planas 
susilauks nemažo pasipriešini
mo iš Amerikos 'liberalų* pusės.

prieš sovietinius rašytojus, ne
būtų buvę jo užuominų apie Va
karų įtakos "Trojosarklius", ne
būtų buvę ir partinio ideologo kul
tūros reikalams — Iljičiovo puo
limų.

Sovietai jų vykdomą Vakarų li
teratūros pripažinimo politiką 
pradėjo 1954 m. Tuo metu įvyku
siame rašytojų suvažiavime įvy
ko posūkis. Ilja Erenburgas buvo 
pats pirmasis, išdrįsęs ginti kai 
kuriuos Vakarų rašytojus kaip 
Wells, Galsworthy, Hemingway, 
Steinbeck, Julės Romain, Alber
to Moravia ir net Joyce. 1955 m. 
Maskvoje pasirodė 300 psL apim
ties žurnalas "Inostranaja Lite
ratūra" (Užsienio literatūra), šių 
dienų sovietiniame literatūros 
gyvenime svarbų vaidmenį tebe
vaidina asmens, pasisakę už ry
šius su Vakarais, su jų literatū
ra ir rašytojais. Būdinga tai, kad 
to kultūrinio sambūvio šalininkai 
iškėlė tezę apie tai, kad Vaka
ruose veikianti "kritinio realiz
mo" literatūrinė srovė ir kad to
ji srovė galinti bendradarbiauti 
su "socialistiniu realizmu". Tad, 
jei Vakarų rašytojas atstovauja 
tą kritinį realizmą, jis laikomas 
"geras rašytojas" ir jo veikalai 
gali būti prieinami sovietiniams 
piliečiams.

Kokiais kanalais tie piliečiai 
susipažįsta su Vakarų literatū- 

liu, nes neišdrįstama tokias kny
gas įsigyti iš turistų ar juos pra
šyti tarpininkauti ar įsigyti paš
tu iš užsienio. Knygų prekyba 
Sovietijoje priklauso valstybei ir 
nėra galima užsukti į knygyną ir 
prašyti: "užsakykite man Stein- 
becko, ar Grass, ar Hemingway 
knygą". Tačiau Maskvoje veikia 
centrinė įstaiga, kuri nuolat seka 
naujus Vakarų leidinius ir spren
džia, kuri knyga įsileistina. Šios 
įstaigos pavadinimas: "Visasą
junginė valstybinė užsienio lite
ratūros biblioteka". Ji kukliai

Lietuvaitės Vyt. Maželio nuotrauka

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
š.m. spalio mėn. 10 d. Chica

goje, Sherman House, įvyko Ame 
rikos Lietuvių Tarybos suvažia
vimas, kuriame dalyvavo 42 Ta
rybos nariai ar jų įgaliotiniai 
ir nemažai svečių. Sį rudenį su
kako jau 24 metai nuo ALT įsi- 

įsikflrusi Rasino gavėję, tačiau 
jai pažadėtas naujas pastatas ir 
kalbama, kad biblioteka turėsian
ti 5 milijonus užsienio autorių 
tomų ir visą eilę skaitytojams 
skirtų salių.

Tas užsienio literatūros ži
dinys Maskvoje turi bibliotekos 
vadovę — pilietę Rodomino. Ji 
paaiškins, kad biblioteka seka už
sienio literatūros naujienas, kad 
pirmoje eilėje neįsileidžiami por
nografiniai leidiniai ir tokios 
knygos, kuriose paliečiama So
vietų Sąjunga. Iš viso biblioteka 
turi tris su puse milijono tomų 
126 kalbomis. Kasmet įsigyjama 
50,000 naujų leidinių ir jų tarpe 
8,000 beletristikos tomų. Kas du 
mėnesiai leidžiamas biuletenis, 
informuojama apie naujas knygas 
bei pateikiamas jų pobūdis. 
Maskviečiams per metus išra
šoma 30,000 lankytojų kortelių 
ir kasmet lankytojai panaudoja 
apie milijoną tomų. Skaitoma tik 
bibliotekoje ir tik išrinktieji gali 
knygą išsinešti namo.

Ties Maskvos tiltu empiri
niame pastate įsikūrusi "Kniž- 
naja Palata", čia sutelkta sovie
tinė bibliografija. Joje galima 
patirti, kad nuo bolševikinės re
voliucijos Sovietijoje išversta 
23,000 užsienio autorių beletris
tikos knygų ir jas atstovauja 3,000 
autorių.

Didžiausią vertimų nuošimtį 
sudaro prancūzų autoriai — 483 
autoriai, toliau seka vokiečiai 
(384), britai su 274 autoriais, 
JAV rašytojai - 262. Jau žymiai 
mažiau lenkų, kinų, čekų ir ita
lų rašytojų knygų. 1963 metais So
vietų Sąjungoje beletristikoje bu
vo vertimų: 101 prancūzų autorių, 
83 — britų, 64 -- vokiečių ir 61 
— amerikiečio autoriaus knyga. 
Italų teišversta vos 16 knygų.

Žinoma, sovietiniuose knygy
nuose vyrauja Vakarų klasikinė 
literatūra. Knygynai turi užsie
nio literatūros skyrius ir juose 
paprastai pakankamai galima ap
tikti praėjusio šimtmečio realis
tų veikalų — Stendhal, Balzac, 
Flaubert ir Zola, toliau seka 
Heinrich Heine, broliai Grlmmai 
abu Mann’ai ir abu Zweig’ai, 
Galsworth, Mark Twain ir Jack 
London, pagaliau Dreiseris ir 
Sinclair Levis. Visiškai aišku, 
kad ypatingai gausiai atstovau
jami Vakarų komunistiniai rašy
tojai.

kūrimo, tat ir šiuo suvažiavimu 
pradedami mūsų organizacijos 
veiklos sukaktuviniai metai.

Suvažiavimą atidarė Ameri
kos Lietuvių Tarybos Pirminin
kas L. Simutis, nuoširdžiai pa
sveikindamas suvažiavimo daly
vius ir tardamas žodį apie ALT 
veiklos iki šiol nueitą kelią bei 
artimos ateities svarbius užda
vinius, kurie turės būti atlikti.

Kaip žinia, ateinančiais me
tais Lietuvos žiaurusis bolševi
kinis pavergėjas rengiasi "iš
kilmingai" atšvęsti Lietuvos pa
grobimo 25 metų "jubiliejų". Mū
sų visų šventa pareiga bus dar 
kartą parodyti laisvajam pasau
liui bolševikinio okupanto visas 
niekšybes, klastas, žiaurumus ir 
iki šiol tebevykdomą terorą jų pa
vergtoje Lietuvoje.

Pirmininkas pasveikino nau
jai persitvarkiusį ir apsijungusi 
Vilką, išreikšdamas viltį, kad 
ateityje tarp šių dviejų organiza
cijų bus dar Šiltesni santykiai. 
Taipgi pasidžiaugė dabartiniu 
nuoširdžiu bendradarbiavimu su 
JAV Lietuvių Bendruomene, kas 
yra labai naudinga visiems mums 
bendrame darbe dėl Lietuvos iš
laisvinimo.

Suvažiavimui pirmininkavo 
ALT pirmininkas L. šimutis ir 
valdybos vicepirmininkai.

Sudarytas dvi komisijos — re
zoliucijų ir sveikinimų ir statu
to papildymo komisijos. Pir- 
mojon įėjo: K. Kleiva, J. Skorubs 
kas, J. Jurkūnas, R. Mieželis ir 
J. Zuris. Antrojon: T. Blinstru
bas, dr. T. Remeikis, M. Gude
lis, dr. VI. Šimaitis ir dr. J. Va
laitis.

Suvažiavimą telegramomis pa
sveikino JAV prezidentas Lyndon 
B. Johnson ir respublikonų pre
zidentinis kandidatas šen. Bar- 
ry Goldwater. Suvažiavimo daly
viams tai buvo tikras netikėtu
mas, pakėlęs visų nuotaikas. 
Prezidentas Lyndon B. Johnson 
telegramą atslntė ALT pirmi
ninko L. šimučio vardu, o šen. 
Barry Goldwater — sekreto
riaus Eug. Bartkaus vardu.

Raštu dar sveikino: JAV LB 
Tarybos pirmininkas Vyt. Vo- 
lertas, Lietuvos Laisvės Komi
teto pirm. Vacį. Sidzikauskas ir 
Balfo pirm. kan. Končius. Taip 
pat per prof. B. Vitkų buvo gau
tas VLIKo sveikinimas. Rytų ir 
Centro Europos kilmės Ameri
kiečių Konferencijos pirminin
kas, prelatas J. Balkonas drauge 
su sveikinimu prisiuntė ir smul
kų tos organizacijos veiklos pra
nešimą.

Žodžiu suvažiavimą sveikino 
— gen. kons. dr. P. Daužvardis 
savo ir Lietuvos atstovo J. Ra
jecko vardu, palinkėdamas suva
žiavimui daug sėkmės jo dar

buose ir primindamas dabartinę 
politinę padėtį. Konsulas priminė 
būtiną reikalą paruošti anglų kal
ba rimtą politinės dokumentaci
jos veikalą apie Lietuvą. Mes tu
rime būti visada pasiruošę pa
rodyti tiesą tiems, kurie mažai 
dar težino apie nepriklausomos 
Lietuvos padėtį prieš įsiveržiant 
J ją bolševikų okupacinei raudo
najai armijai ir demaskuoti aki
plėšiškai melagingas sovietinių 
imperialistų propagandines pa
skalas, dar iki šiol skleidžiamas 
laisvojo pasaulio akims dumti.

JAV LB Centro valdybos pir
mininkas J. Jasaitis trumpame 
sveikinimo žodyje nuoširdžiai pa
prašė 25 metų bolševikinės Lie
tuvos okupacijos išvakarėse vi
siems vieningai sujungti visas 
savo jėgas, širdis ir protus Lie
tuvos išlaisvinimo reikalui.

Ant. šantaras sveikino suvažia- 
vimą Lietuvių Fondo vardu, lin
kėdamas visiems susiklausymo, 
solidarumo ir susipratimo.

JAV LB Chicagos Apygardos 
pirmininkas Br. Nainys savo svei
kinimo kalboje užtikrino Apygar
dos valdybos glaudų bendradar
biavimą su ALT.

Chicagos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas J. Skorubskas šil
tais žodžiais sveikino suvažia
vimą ir savo žodžių tikrumui ir 
stiprybei paremti čia pat (teikė 
2,000 dol. čekL

Suvažiavimą taip pat sveikino 
PLB pirmininkas Juozas Bačiū- 
nas, palinkėdamas vieningo ir 
ryžtingo darbo Lietuvos laisvi
nimo darbuose.

ALT Racine,Wis.,skyriaus pir_ 
mininkas M. Kasperaitis, svei
kindamas suvažiavimą įteikė če
kį $200.50.

ALT pirmininkas L. šimutis 
padarė platų pranešimą apie veik
lą praeitais metais. Tiek pirmi
ninko L. šimučio, tiek Finansų 
sekretoriaus J. Talalo praneši
mai buvo vienbalsiai užgirti. Vi
cepirmininkas inž. Ant. Rudis pa
darė išsamų pranešimą apie bir
želio 26-28 d.d. įvykusį Ameri
kos Lietuvių Kongresą Washing- 
tone, D.C. ir jo pasėkas mūsų 
naudai.

Suvažiavime buvo įnešta daug 
visokių pasiūlymų bei sumany
mų ir priimta visa eilė reikš
mingų rezoliucijų. Jos bus atski
rai paskelbtos.

ALT sudarančios keturios mū
sų išeivijos pagrindinės politi
nės grupės J suvažiavimą dele
gavo ankščiau buvusius tuos pa
čius asmenis po 7 atstovus, abu 
Susivienijimai po 3 atstovus, o 
naujai priimtos keturios organi
zacijos po tris atstovus. Naujus

(Nukelta | 2 psL)
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Svečiai iš anapus
Europos lietuviams būdingas 

žvilgsnis per tvorą, Į ten, kur 
Lietuva, iš kur retkarčiais at
skrenda ir kokia muzikinė kregž
dė. Taip buvo su Lietuvos sty
giniu kvartetu, dalyvavusiu 
tarpt, konkurse Liege, Belgi
joje (rūgs. 7-12 d.d.).

šis kvartetas, išgarsėjęs viso
je Rytų Europoje dėl savo inter
pretacinės kokybės, laimėjo ant
rą vietą kartu su bulgaru "Di- 
mov" vardo kvartetu (kuriam ir 
teko Liege universiteto premija). 
Pirmoji vieta atiteko vengrų 
"Bartok" kvartetui, seniems vil
niečių konkurentams, su kuriais 
jie pasidalino antrą vietą 1959 
m. Budapešto tarpt, varžybose,

Liege varžybos buvo labai 
įtemptos ir aukšto profesionali
nio lygio. Anot juri komisijos pir
mininko, ilgametėje konkursų is
torijoje dar nepasiteikė tokio ly
gio varžovų, tokio aukšto profe
sinio lygio. Komisija — jos su
dėtyje bostonietis H. Silberman, 
kurio protėviai kilę iš Vilnijos, 
Lietuvių bičiulis armėnų prof. 
Grigoryan, čekų garsusis Josef 
Vlach, italai Borcianiir Ferrari, 
šveicaras Walter, ir kt. — po
sėdžiavo kuo ne tris valandas, 
kol anksti sekmadienio rytą, apie 
2 vai. nakties, paskelbė rezul
tatus.

Ar vilniečiai galėjo laimėti ir 
pirmąją vietą? Recenzento nuo
mone -- galėjo. Pagrindinė prie
žastis, kad išėjo kitaip, buvo fi
zinis ir nervinis nuovargis, dėl 
kurio jiems nepavyko Įprastu ly
giu išpildyti Beethoveno op. 127. 
O kaip tik dėl šito kvarteto tobu
lo išpildymo vilniečiai laimėjo 
atrankines varžybas Maskvoje, 
kuo, be abejo, labai pakėlė lie
tuvių muzikos prestižą Rusijoje,

Vengrai, anot vieno komisijos 
nario, interpretacinio lygio at
žvilgiu pradėjo žymiai žemiau už 
lietuvius, bet tą lygį išlaikė. Lie
tuviai pradėjo sensacingai aukštu 
lygiu, bet suklupo, nors į galą ir 
atsigaudami.

Jeigu iš to padaryti kokias iš
vadas, ui iš principo tik vieną 
—žmonės ne automaui; suigi ir 
sĮegianti oro atmaina veikė lie
tuvius žiauriau už kitus, nes jie 
nespėjo aklimatizuotis; vengrai 
ir bulgarai per visą eilę gastro
lių vakaruose geriau susipa
žino su vakarų nuotaikomis negu 

. lietuviai, pirmą kartą vakaruose.
Kaip ten bebūtų, Lietuvos sty

ginio kvarteto laimėjimus Įver
tino tarpuutinė juri komisija, ir 
teigiamai. Kvartetui tenka at
sakingas uždavinys, prasimušus Į 
urpuutinę areną, jungtis Į mūsų 
visų pasungas, atkreipiant pa
saulio dėmesį J lietuvišką muzi
ką ir jos laimėjimus.

ALT suvažiavimas
(Atkelta iš 1 psl.) 

atstovus delegavo Liet. Studentų 
Sąjunga — G. Procutą ir A. Za- 
paracką.

Naująją ALT Valdybą ateinan
čiai kadencijai sudarys: T. Blins- 
trubas, E. Bartkus,P. Dargis.dr. 
K. Drangelis, dr. P. Grigaitis, 
A. Rudis, tir. VI. Šimaitis, L, 
šimutis, J. Talalas, M. Vaidyla, 
Liet. Studentų s-gos atstovo dr. 
T. Remeikio vieton valdybon įė
jo Šviesos-Santaros atstovas dr. 
J. Valaitis.

ALT pirmininkas L. šimutis 
baigė suvažiavimą pasakydamas 
kalbą ir padėkodamas visiems už 
darbą, reikšdamas viltį ir visų 
pasiryžimą dirbti Lietuvos iš
laisvinimui iki mūsų tikslas bus 
atsiektas.

Suvažiavimas praėjo darbingo
je nuotaikoje ir baigtas tą pačią 
dieną vakare Tautos Himnu.

Suvažiavimo dalyviai skirstėsi 
rimtyje, giliai susimąstę ir su di
deliu ryžtu širdyse kovoti viso
mis jėgomis už tai, jog jau dvi
dešimts keturis metus užtrukusi 
tamsi ir klaiki bolševikinės ver
gijos naktis pavergtoje Lietuvoje 
sulauktų laisvės aušros patekė
jimo.

Suvažiavimas pasiuntė bro
liams ir sesėms pavergtoje Lie
tuvoje širdingiausius ir vilties 
pilnus sveikinimus.

ALT Biuras

atlikimas ir išpildymas
Pirmose atrinkinėse varžybo

se, grojant Mozart ir Brahms 
kvartetus, lietuviai visa galva 
pirmavo. Kokia stipri buvo kon
kurencija matyti jau iš to, kad 
pirmame rounde iškrito garsaus 
Leipzigo "Gewandhaus -Orches- 
ter" kvartetas. Luksemburgiečių 
kvartetui grėsė panašus likimas; 
juos išgelbėjo tik pirmos smui
kininkės Micheline Blanchar tik
rai meistriškas grojimas; bet 
kvarteto, galima sakyti, kaip ir 
nebuvo.

Antrame rounde lietuviams ne
sisekė su Beethovenu, bet jie tik
rai meistriškai pagrojo Juzeliūno 
kvarteto dvi dalis. Ypač antroji 
dalis, paremta raudos tema, ke
rėte užkerėjo klausytojus. De
ja, Juzeliūno kvartetas neįėjo 
Į privalomųjų dalykų repertua
rą.

Grojant Ferrari kvartetą "Si- 
ne Nomine" lietuvių interpretaci
ja vėl pagrindinai skyrėsi nuo 
visų kitų varžovų. Vengrai mo
dernišką veikalą atliko atsargiais 
tempais, dainingu tonu, plastiš
kai iškeldami tematinę medžia
gą. Bulgarai dar lėtesni (kartais 
farze po smičium netilpdavo); 
grojo kiek šiurkščiu tonu, drama
tizuodami detales.

Vilniečių interpretacija, susi
laukusi ilgiausių aplodismentų bu
vo griežtai skirtinga: gyvas tem
pas, nervinga ironija veikiau, ne
gu naivus ritmas, kartu su viso
mis detalėmis, net tokiomis, ku
rias kiti iškelti pamiršo. Veika
las praūžė, tarsi audringa diena, 
palikdamas impresionistinio pa
veikslo Įspūdį. Kalbos nėra, kad

tokiais virtuoziniais žestais, tar
si orkestriniais fierverkais, ka
daise Debussy "gąsdino" konser- 
vatyvinę prancūzų publiką. Tai 
buvo "klasiškas" impresioniz
mas, bet gal šiandien jau kiek pa
senusi maniera. Vienok įtikinanti 
gal būt klek kontraversinė inter
pretacija.

Kvartetas labai gerai atliko fi
nalinę pjesę -- Beethoveno A- 
Dur Kvartetą (penktąjį iš op. 18). 
Vengrų atlikimas vėl buvo atsar
gus, docentiškas, ne be nešva
rumų; bulgarai dar lėtesni, kiel 
Jgrįstančia dramatiška maniera, 
sausoki. Luxemburgiečiai iš pas
kutinių jėgų puolė tvirtovę...

Lietuvių atlikimas — metro no • 
mišką precizija, kvapą užimančii 
greitu tempu, virtuoziškas ir - 
bene pirmą kartą visu ryškumu — 
nepaprastai vykusiu vidurinių 
balsų iškėlimu (trečioje variaci- 
nėje dalyje). Tai buvo vėl bene la - 
blausiai įtikinanti interpretacija.

KETURI TEMPERAMENTAI

"Antrojo Kaimo" naujas pastatymas Įvyksta Chicagoje Hollywood svetainėje spalio 24, 30 31 ir lap
kričio 7 d. Nuotraukoje aktoriai. Pirmoj eilėj Romas Aninkevičius, Regina Stravinskaitė, Kazys Almė- 
nas ir Ramunė Jurkūnaitė. Antroj eilėj: Romas Stakauskas, Vytautas Demereckis, Benius Vikonas. 
Viršuj Rimas Vėžys.

EGLUTES GYVASTINGUMASKeturi smuikininkai dar nesu
daro kvarteto, kas to nežino. Vil
niečiai visiems imponavo nepap
rastai geru susigrojimu — tai il
go darbo rezultatas, šitoje srity
je jie konkurentų neturėjo. Indi
vidualiai Kornelija Kalinauskaitė 
- Fledžinskienė, be abejo, buvo 
pats geriausias visų antrųjų 
smuikų, grojanti dramatiniu, pla
čiu tonu, įsigilinant Į kiekvienos 
frazes plonybes ir grožybes. Jur
gis Fledžinskas irgi ėjo be kon
kurencijos, kaipbrandžiausias.fi- savo vaikais iš pradžių namuose, 

o vėliau pasiunčiant į lituanisti
nę mokyklą, pratinti juos į lietu
višką knygą ir pačiam jos neuž
miršti, dalyvauti visuomeninėje

VISUOMENES RANKOSE
Nutausti ar nenutausti yra pa

ties žmogaus rankose, tačiau ne 
vieno atskiro žmogaus rankose. 
Niekas atskirai negali tautinės 
gyvybės išlaikyti. Nutausta ar iš 
lieka tautiškai gyvi drauge visi.

Nereikia heroizmo rūpinantis

losofiškiausias altistas, "mas
tančio" savo instrumento ma
estro. Eugenijus Paulauskas, 
techniškai imant, buvo bene ge
riausias iš pirmųjų smuikų, gro
jantis tiksliu, krištoliniu, laibu, 
gal kiek saldžiu tonu ir šiek tiek 
suvaržytas. Manytume, kad tai 
einamųjų pareigų išdava: juk pri
ma rijus už viską atsako, turi 
bandyti visiems įtikti, ir kiti pri - 
valo prie jo taikytis.

Romualdas Kulikauskas, nese
niai baigęs violončelės spec. 
klasę Maskvoje, kvartete paly
ginti neseniai; gal dėl to kiek 
blaškėsi bei jaudinosi. Tokioje 
padėtyje jis pasireiškė esmine 
dorybe — mokėjimu prisitaikyti; 
techniškas atlikimas jokiu būdu 
neatsiliko nuo kitų kvartetų če- 
listų, o visa kito — darbo bei

interprtacinio susiliejimo rei
kalas.

"Le quator beau lituanien", 
belgų kritikai vadino lietuvius, ir 
visai teisingai. Kvarteto parodyta 
linija siekė gražaus, estetiško, 
klasiško atlikimo, be kraipymo- 
si ir vaikymosi. Netyčia piršosi 
palyginimas su italais; tokiu ne
palaužiamu plieno lankstumo rit
mu, precizija bei šykščia dina
mika, visur dabojant žibėsi 
bei blizgesį, veikalus interpretuo
ti mėgdavo didysis maestro Tos- 
canini.

(Bus daugiau)

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

'pi
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• Pinigu taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiusti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

veikloje ir ją remti. Tai nėra už
daviniai, kuriems reikėtų didvy
rių. Paskirai paimti — jie smul
kučiai. Tačiau juose ištesėti vi
sumoj reikia aukos dvasios, ku
rios daugeliui ir pristinga (Dr. 
J. Girnius — Tauta ir Tautinė 
ištikimybė).

Ar nepristinga tos aukos dva
sios ir Eglutės reikalui? O gal ir 
ne. Štai vienas džiugus ir sekti
nas pasisakymas: -- "Mano sū
nus Gediminas jau peržengė vai
ko amžių, skirtą Eglutės skaity
tojams. Todėl Eglutės toliau jau 
nebenorėtų prenumeruoti. Tačiau 
labai įdomaus ir didžiai naudin
go laikraštėlio pastangas ir didį 
kultūrinį darbą mūsų jaunimui 
auklėti tautiškoj dvasioj — rems 
ir toliau. Šia proga įdedu auką".

Kitas faktas. Viename tėvų ko
miteto ir lituanistinės mokyklos 
mokytojų posėdy Kanadoj apsi
spręsta, kad Eglutė perbrangi. 
Ar tikrai taip? Vaikams, kurie 
skaito, Eglutė patinka. Pora pa
sisakymų: "Man Eglutė patinka. 
Yra naujų pasiskaitymų,kaip"Pu- 
putis", galvosūkiai, ir daug gra
žių eilėraščių" (Raimundas Sun- 
gaila). Yra ir daugiau pasisaky
mų. Mažųjų norus žinome. Svar
bu vyresniųjų -- tėvų ir mokyto
jų parama: eilėraščių ar pasa
kaičių, naujų iliustracijų - pie
šinėlių, naujų skaitytojų, mece
natų bent vienam numeriui kli
šėms finansuoti, paremti Eglutę 
auka. Apmokėti prenumeratą tam 
vaikučiui, kurio tėveliui Eglutė 
perbrangi.

Remkime šį vienintėlį vaikų 
laikraštėlį!

MUZIKOS ŽINIOS KVIEČIA
Praeitais meteis per spaudą ir 

laiškais kviečiau užsiprenume
ruoti vienintelį lietuvių kalba lei
džiamą muzikos žurnalą "Muzi
kos Žinios". I tą mano kvietimą 
atsiliepė nemažas skaičius as
menų. Laike metų išėjo keturi 
"M. Žinių" numeriai. Dabar jau 
atspausdintas naujas pirmas "M, 
Ž." numeris ir visiems prenume
ratoriams išsiuntinėtas. Todėl 
prašau visus prenumeratorius 
man prisiųsti vėl po du dolerius, 
nes visi prenumeratoriai, laike 
metų, vėl gaus po keturis "M.Ž." 
numerius su muzikiniais prie
dais.

Taip pat prašau visų chorų val
dybas ir dirigentus parinkti pre
numeratų "M.Ž." iš choristų ir 
muzikos mylėtojų. Yra chorų, 
kurie yra užsisakę "M.Ž" po 
10, 15, 20 ir daugiau egzemplio
rių.

Be to, labai džiugi žinia, kad 
Lietuvių Kunigų Vienybės Sei
mas^ Įvykęs rūgs. 8 d. Maspe- 
the nutarė paremti vargoninin
kų s-gos leidžiamą laikraštį "Mu« 
zikos Žinios". Vargon. s-ga labai 
dėkinta už tokį pareikštą jai nuo
širdumą nutarimo formoje pa
remti "M.Ž." ir pilnai tiki jo įgy
vendinimu, nes "M.Ž." materia
linė parama labai reikalinga.

šia proga tenka pažymėti, kad 
pagal Vargon. S-gos konstituci
jos 8 paragrafą, Varg. S-ga gali 
turėti narių rėmėjų.

Tat pakartotinai dar kviečiu 
visus lietuvius, mylinčius muzi
ką, palaikyti šį vienintelį lietu
vių kalba leidžiamą muzikos žur
nalą — užsiprenumeruojant jį.

Pinigus - čekius prašau siųsti 
šiuo adresu: Pranas Ambrazas, 
1322 Giddings Rd., Cleveland, 
Ohio 44103.

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

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 closed.

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

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

reikalavimams...

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
INVESTMENT SĄSKAITOMS

SERVING YOU SINCE 1922”

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

INSURED

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE 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 Liąueur.......
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 kraštu.

EIEI| J ~

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios ištaigos

ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

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

Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 65G-6330
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KREMLIAUS SARGYBAI
PASIKEITUS

Kas kart naujoms žinioms ir komentarams kaupiantis apie 
{vykius Kremliuje, būdingu tenka laikyti JAV laikraščių vedamų
jų minčių panašumas, kur, su mažomis ir retomis išimtimis, gali
ma jausti apgailestavimą, kad pasitraukė žmogus, kurio dėka vi
są dešimtmetį buvo išlaikyta taika ir — 'taikinga koegzistencija'. 
Tiek svorio, tiek reikšmės priduodama Kremliaus sargybos pasi
keitimui, kad momentui užmirštami net Anglijoje vykę reikšmin
gi parlamento rinkimai.

Be abejo viršūnių pasikeitimai Kremliuje — retenybė. Bet gi 
ir ten žmonės mirtingi. Tačiau atsimenant, kad tame krašte ir to 
krašto užgrobtose valstybėse valdo komunistų partijos diktatūra, 
pasikeitimai valdžios viršūnėse esmės nepakeičia. Kyla klausimas 
kodėl toks didelis dėmesys, net susijaudinimas lydi tuos įvykius? 

Pirmučiausia, žmonės, kurie išgyvena ir atjaučia didelės dalies 
žmonijos vargą ir kančias gyvenant ar vegetuojant komunistinėje 
priespaudoje, J įvykius nežiūri iš 'taikaus sugyvenimo' taško, ku
ris suponuoja ne ką kitą, o neribotą užtęsimą vergijos milijonams 
brolių ir seserų anapus geležinės uždangos. Kiekvienas, žvelgda
mas J veidų pasikeitimą Kremliaus valdovų soste, galvoja, kad tik 
nebūtų bloįau tiems, kurie tuose pasikeitimuose norėtų (žiūrėti 
viltingesnių prošvaisčių. Viltingesnių tiems, kurie gyvena skurde, 
baimėje ir neviltyje, o ne 'taikaus sugyvenimo’ miražuose.

Pasaulyje vyrauja įsitikinimas, kad prie Chruščiovo buvo ge
riau. Daug prikalbėta ir prirašyta apie ’liberalizaciją’ ir ’paci- 
fikaciją’ Chruščiovo režimo laikotarpyje. Žinoma, kai vasaros 
karščiuose temperatūra iš 100 laipsnių pavakariais nukrenta iki 
90 -- yra vėsiau... Taip ir Sov. Sąjungoje. Yra duomenų, kur varž
tai buvo kiek atleisti. Bet kas jais pasinaudojo? Yra duomenų, ku
riais remdamiesi sovietikos analitikai sako, jog tokie valdžios pa
sikeitimai Kremliuje rodo, kad ten jau nebeįmanoma jėgos koncen
tracija į vieno žmogaus rankas, kad ten įsigalėjusių įtakingų srovių 
trintis verčia eiti didesnio skaitymosi su (vairiais tų srovių reika
lavimais, kad tai atsiliepia į kitų valstybių komunistų partijų savaran
kiškesnės politikos tendencijas, žodžiu, vistiek, kelias į tam tikrą 
’liberalizaciją'.

Bet — miško paukštis miškan žiūri. Valdžia yra komunistų par
tijos rankose. Tos partijos politika, kokios jos srovės dėl valdžios 
besivaržytų, yra komunistinė politika. Ko iš jos galima tikėtis, 
parodė ligišiolinė įvykių raida. (j.č.)

L AI S K Aly----- /

DAR APIE LB CHICAGOS 
APYGARDOS VALDYBOS 
NEGALAVIMUS

Su dideliu nusistebėjimu per
skaičiau A. šantaro 1964, X.8. 
Drauge tilpusį rašinį "Patys ver
čiame stulpus". Gal į A. šanta
ro rašinio išvedžiojimus iš viso 
nereiktų kreipti dėmesio. Tačiau, 
A. šantaras, savo rašiniu siek
damas pateisinti LB Chicagos 
Apygardos valdybos nevykusį 
veikimą, spaudoje pasirodžiusius 
rašinius apie Apygardos valdybą 
vadina įžeidžiančiai pigiu dema
gogišku pasakymu "bolševikiškai 
destruktyviu" Tokiu demagogiš
ku pasakymu netiesioginiai ir aš 
esu paliestas, kaip neseniai Dir
voje tilpusio straipsnio "LB Chi
cagos Apygardos Valdybos nega
lavimai" autorius.

Noriu būti atviras ir patvirtin
ti LB Chicagos Apygardoje pasi
reiškusius antibendruomeniškus 
reiškinius, kuriais ir A. šantaras 
prieš kurį laiką buvo pasipikti
nęs.

Dirvoje tilpusiame rašinyje 
"LB Chicagos Apygardos valdy
bos negalavimai" buvo pažymė
ta, kad vienas buv. Apygardos val
dybos narys, atlikdamas pavestą 
Tautinių šokių šventės organiza
vimo darbą, siekė nebendruo- 
menišku keliu prasimušti (aukš
tesnes Bendruomenės instituci
jas ir organizavo jo siekimui pa
remti atskirą grupę, kuri prieš 
įvykstantį 1964.II.2. Apygardos 
atstovų suvažiavimą, išėjo suat- 
skiru kandidatų sąrašu ir tuo 
pačiu paneigė bendruomenišką 
solidarumą. Gerai atsimenu (prie 
liudininkų), kad vienas iš pasi
rašiusiųjų asmenų po grupiniu 
kandidatų sąrašu (teikė jį A. 
šantarui, įtaigodamas už sąra
še išvardintus asmenis balsuo
ti. A. šantaras grupės atstovo 
įžūliu elgesiu buvo pasipiktinęs 
ir trumpai pareiškė, kad ir jis
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turi teisę kandidatuoti ir būti 
renkamas į Apygardos valdybą.

1964.II.2. įvykusiame LB Chi
cagos Apygardos atstovų suva
žiavime, pagal patiektą grupinį 
sąrašą, buvo išrinkti penki į nau
ją Apygardos valdybą, kiti keturi 
buvo išrinkti iš suvažiavimo iš
statytų kandidatų, kuriųtarpebu
vo ir A. šantaras.

A. šantarui, kaip ir kitiems 
ne pagal grupinį sąrašą išrink
tiems valdybos nariams, yra ži
noma, kad pagal sąrašą išrink
tieji penki valdybos nariai posė
džiavo Ciceroje ir vienos poli
tinės srovės asmenų įtaigoja
mi, nustatė: kas turi būti valdy
bos pirmininkas, vicepirmi
ninkas ir t.t. Tame pat "posė
dyje" buvo nutarta, kad su suva
žiavimo išrinktais valdybos na
riais perdaug nereikėtų skaity
tis.

A. šantaras, pirmame oficia
liame valdybos posėdyje, buvo 
vienintėlis, kuris balsavo prieš 
grupinio penketuko įstatytą kan
didatą į valdybos pirmininkus, 
kurį dabar savo rašinyje vadina, 
V. Kudirkos žodžiais, "Stulpu".

Jei A. šantaras iš pradžių lai
kė grupinio valdybos narių pen
ketuko darbus nebendruomeniš- 
kais, o dabar bendruomeniškais, 
tai A. šantaro sąžinės reikalas.

Reikia stebėtis, kad A. šanta
ras spaudoje pasirodžiusius ra
šinius apie nevykusį LB Chica
gos Apygardos veikimą stengia
si suniekinti, atseit jie buvo ne
teisingi, ir kenkią Bendruomenės 
solidarumui. Kas ne kas, bet A. 
šantaras geriausiai žino, kas tą 
bendruomenišką solidarumą su
ardė ir Apygardos veikimą nu
silpnino. Juk paskutinieji Apy
gardos valdybos organizuoti du 
didesni parengimai: šiaurės Ame
rikos sporto žaidynės ir Tautos 
šventės - Rugsėjo 8 d. minėji
mas baigėsi su dideliu nepasi
sekimu, kas Chicagos Apygar
dos valdybai garbės nedaro.

Baigdamas savo pasisakymą 
dėl Drauge tilpusio A. šantaro 
rašinio, turiu pareikšti, kad ne
seniai Dirvoje tilpęs mano ra
šinys "LB Chicagos Apygardos 
valdybos negalavimai" yra pa-

CHICAGOS VYRIĮ CHORO KRISTALINĖ SUKAKTIS
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Chicagos Vyrų Choras vienos repeticijos metu su solistais ruošiantis operos pastatymui.

-- Tik vieno maldauju,
O Viešpatie geras,
Leisk numirt nors tėvynės 

laukuos! —

Tokia liūdna, tragiška, širdį 
drebinanti ir ašarą išspaudžianti 
daina tirštai pripildė Balio 
Pakšto salę aną šeštadienį. Ver
žėsi ji nesulaikomai iš vyrų šir
džių gilumos į rudenėjančias vė
laus vakaro gatves... Ir nejučio
mis, nesuvaldomai harmoningan 
sąskambin jungėsi moteriški bal
sai, vėrėsi stebėtojų ir klausy
tojų lūpos. Nes lietuvis negali 
būti dainai nejautrus. O ši buvo 
tradicinė Chicagos Lietuvių Vy
rų Choro daina, daugelį kartų 
žavėjusi pokyliuose ir parengi
muose, paplūdimyje ar piknike, 
vestuvėse ar krikštynose, kur 
tik pasitaikė pasimaišyti keliems 
Vyrų Choro dainininkams. Da
bar ji ženklino šio choro penkio
likos metų gyvavimo sukakčiai 
paminėti surengto šeimyninio 
pobūvio viršūnę.

Sunku būtų surasti vokalinį vie
netą savo nuoširdžiu atsidavimu 
dainos menui,Chicagos lietuviš
kai (o ir nelietuviškai) publikai 
davusį daugiau skaidrių, didingų, 
jaudinančių ir gaivinančių valan
dų, tos publikos labiau mylimą ir 
klausomą...

*•*
Iš Palangos balnosiu žirgelį, 
Iš Bajorų mergelę vesiu...

(Liaudies daina)

Chicagos Lietuvių Tremtinių 
Vyrų Choras gimė 1949 metų ru
denį. Organizatoriai -- Vytautas 
Radžius ir Albinas Dzirvonas — 
telefonais, laiškais ar piknikuo
se, už atlapo paėmę ir nuošaliau 
pasivedę, prisišnekino bent 
septynioliką jau Lietuvoje ar Vo
kietijoj choruose dainavusių vyrų, 
kurie ir sudarė besisteigiančio 
junginio branduolį. Po pirmojo 
pasirodymo Cicero lietuviams 
choras netruko išaugti į pajėgų 
42 vyrų vienetą. Nereikėjo nė 
skelbtis, nė garsintis. Kvietimų 
dainuoti parengimuose, minėji
muose, vakaruškose pasipylė it 
iš gausybės rago; taip, kad vy
rams kartais tekdavo tą pati 
sekmadienį dainuoti bent dviejo
se programose.

Kvėdarnos vargonininko sūnus 
Alfonsas Gečas, pirmasis choro 
dirigentas, nuolatinis dirigentų 
asistentas ir dabartinis chor
meisteris tada suplukęs laksty
davo pas vietinius muzikus pa
siskolint lietuviškų dainų gaidų 
ir... dažniausiai jų negaudavo. 
Niekas šio jauno vyro nepažino
jo ir nenorėjo su juo skaitytis. 
Daugelį dainų jis turėjo tada 
pats atkurti iš savo atminties. 
Ir kaip vėliau paaiškėjo, teisin
gai jas atkūrė.

Naujagimio Vyrų choro vai
kystė buvo trumpa. Galima sa
kyti jos veik nebuvo. Dažnų ir il
gų repeticijų, kieto užsispyrimo 
ir darbo dėka 1950 metų rudeni 
choras pasijuto pilnai pribrendęs 
ir pajėgus savo pirmajam indi
vidualiam koncertui, kuris ir įvy
ko spalio 15 dieną. Žiūrovais per
pildyta didžiulė Sokolų salė jau
nam vienetui parodė neslepiamą 
entuziazmą, juos paskatino J pla
tumas ir aukštumas.

Kad liktų tavo vardas žydin
čioj padangėj —

rašytas remiantis teisingais fak 
tais. Rašydamas šį rašinį, kaip 
aktyvus ir senas bendruomeni- 
ninkas, siekiau, kad LB chi
cagos Apygardoje pasireiškę 
nesveiki reiškiniai būtų paša
linti ir Bendruomenės garbė at
statyta.

S. S. 
Chicaga

kad būtum tu gyva...
(St. Santvaro "Antmarių"; 

Muzika Br. Budriflno)

1951 m. gruodžio mėn., Alfon
sui Gečui atsidėjus muzikinėms 
studijoms ir negalint chorui skir
ti pakankamai laiko dirigentu bu
vo pakviestas muzikas Bronius 
Jonušas. Jo vadovaujamas cho
ras jau kimba į sudėtingesnius 
kūrinius. Koncertas, įvykęs 1952 
metų gegužės mėnesį praeina su 
nemažesniu pasisekimu.

Gimsta mintis išleisti lietu
viškų dainų plokšteles; bet iš kur 
paimti pinigus? Finansiniai cho
ras niekada nebuvo stiprus, nes 
uždainuotus dolerius ir centus 
dosniai aukodavo lietuviškiems 
reikalams, ypač jų nepašykštė- 
dami šalpai. (Juk savo pirmai
siais egzistencijos metais cho
ras pasiuntė 34 didelius maisto 
siuntinius Vokietijos sanatorijo
se besigydantiems tautiečiams). 
Tačiau dešimties lietuviškų dai
nų plokštelių albumas buvo įdai
nuotas RCA Victor studijoje ir 
išleistas, kada iš reikiamų 
$3,000 pusę sutiko investuoti lie
tuviškiems kultūriniams reika
lams visada jautrus prekybinin
kas Jonas Karvelis. 1,500 plokš
telių buvo išgrobstyta per paly
ginti gana trumpą laiką, kas dar 
kartą įrodė didelį Vyrų choro po
puliarumą.

Muzikas Bronius Jonušas Vy
rų Chorui vadovavo iki 1954 me
tų rudens.

šaukia namo gimtinė mus 
Mergelės laukia mūsų grįž

tant...
(Maršas iš operos Faustas)

Penkerių metų sukakčiai at
žymėti surengtame koncerte Vy
rų chorą jau diriguoja buv. Lie
tuvos Valstybinės Operos so
listas muzikas Vladas Baltru
šaitis. Jis įneša naujovių: at
kreipia daugiau dėmesio J cho
ristų balsinę techniką, individu
alinę dainų interpretaciją, o taip 
gi praplečia ir pagilina reper
tuarą, (traukdamas į jį pasau
linės muzikos kūrinių bei ope
rų ištraukų.

Kaip tik tuo metu choro va
dovybei ir kyla sumanymas sta
tyti operą. Daugeliui šis suma
nymas, kad ir didžiai pageidau
tinas, aukštas ir viliojantis, at
rodė nerealus, ar net juokin
gas. Tačiau skeptiškos nuomo
nės nesužlugdė vyrų pasiryži
mo ir 1957 m. kovo 30 d. Mari
jos Aukštesnės Mokyklos salė
je buvo pakelta Verdi operos 
"Rigoletto" premjeros uždanga.

"Rigoletto" pasisekimas Vyrų 
chorą įtikino, kad einame teisin
gu keliu. Dar prieš nusileidžiant 
paskutiniojo šios operos spektak
lio uždangai (ji buvo kartota 1957 
m. rudenį, minint dirigento Vi. 
Baltrušaičio 25 metų scenos dar
buotės sukaktį, o taipgi ir išvy
koje Į Torontą), pradėta intensy
viai ruoštis antrajai operai -- 
Gounod "Faustui", šiam uždavi
niui įvykdyti, žinoma, reikėjo ir 
moterų choro, kuris buvo suor
ganizuotas be didesnio vargo, nes 
kandidačių buvo pakankamai ir 
pasirinkti buvo iš ko.

Keturi "Fausto" spektakliai 
(trys Chicagoje ir vienas Cleve
lande) praėjo su nemažesniu pa
sisekimu. Vyrų choro (dabar ir 
moterų choras pasidarė neatsie
jama jo dalimi) pajėgumas ope
rų pastatymams buvo lietuviškos 
publikos, o taipgi ir muzikos ži
novų galutinai aprobuotas. Dar 
daugiau: toji publika ne tik nuo
širdžiai lietuviškuosius operų pa
statymus priėmė, bet net ėmė 
jų reikalauti. Vyrų choras pasi
juto lyg ir savotiškai įpareigo
tas kasmetais duoti naujas ope
ros premjeras.

"Fausto" užbaigimo pobūvyje 
su choru atsisveikino ir įBrook- 
lyną išvyko juos operai uždegęs 
dirigentas Vladas Baltrušaitis.

Kuo galvą mes papuošim jam 
Nugalėtojui didžiam?

(Moterų choras iš "Aida")

Vyrų choro kelias pasidaro tie
sus ir aiškus: opera. Kas metais 
(išskyrus 1961-uosius — Ant
rosios JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų šventės metus) duodamas 
naujas operos pastatymas: spal
vingoji "Carmen" (1959), roman
tiškasis "Trubadūras" (1960), iš
kilmingoji "Aida" (1962), tragiš
kosios "Cavalleria Rusticana" ir 
"Pajacai" (1963) ir pagaliau — 
dramatiškoji "Tosca" (1964). Pa
statymai darosi vis reiklesni, 
svaresni, puošnesni, reikalauja 
vis didesnės meninės patirties, 
o taipgi ir finansinio sumanumo 
ar rizikos, nes išlaidos kartais 
peršoka dvidešimties tūkstančių 
sumas.

1959 m. rudens sezone Vyrų 
choras yra pakviečiamas ir dai
nuoja Chicagos Lyric Operoje 
Wagnerio "Skrajojančio Olando" 
spektakliuose. Net ir reiklioji 
"Chicago Tribūne" kritikė Clau- 
dia Cassidy apie Vyrų chorą itin 
šiltai atsiliepia.

1960 m. operinių pastatymų vie - 
netas -- vyrų ir moterų chorai 
buvo oficialiai inkorporuotas 111- 
inois * sostinėje Springfielde. 
Kaip Chicagos Lietuvių Opera. 
(Choras pasiliko ir savo var
dą — Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras "Vytis" -- kuriuo jis 
buvo inkorporuotas anksčiau).

Visų operos pastatymų dri- 
gentas ir muzikos vadovas bu
vo muzikas Aleksandras Kučifl- 
nas. Tačiau, žinoma, operai pa
statyti reikalingas gausus (vai
rių sričių menininkųaparatasbei 
technikinis personalas. Reikėtų 
bent paminėti: chormeisterius 
(Alfonsą Gečą ir Alice Stephens) 
režisierių (Kazys 'Oželis), dai
lininką (Vytautas Virkau), nuo
širdžiai dirbusius veik kiekvie
name pastatyme. Reikėtų taipgi 
paminėti solistus, nuo kurių iš
pildymo operų pasisekimas tik
rai daug priklausė. O jų sąra
šas būtų tikrai impozantiškas: 
Juzė Augaitytė, Vladas Baltru
šaitis, Stasys Baras, Prudenci- 
ja Bičkienė, Algridas Brazis, 
Kristina Bartulienė, Stasys Cit- 
varas, Alvina Giedraitienė, Alė 
Kalvaitytė, Nerija Linkevičiūtė, 
Janina Liustikaitė, Valentinas 
Liorentas, Monika Kripkauskienė 
Roma Mastienė, Genovaitė Peš- 
kienė, Aldona Stempužienė, Val
demaras šalna, Danutė Stankai- 
tytė, Leonas Sodeika, Julius Sav- 
rimavičius, Salomėja Valiukie- 
nė, Jonas Vaznelis ir daug kitų. 
Daug kur reikėjo baleto, chore
ografijos, o taipgi ir gausios ki
tokios meninės ar techniškos pa
ramos. O svarbiausia, visada rei - 
kėjo ryžtingos, veiklios orga
nizacinės vadovybės, kurios, 
reikia pasidžiaugti, choras nie
kada nestokojo. '

•••
Tie patys upeliai, 
Miškai, uogienojai, 
Tik mes nebe tie, nebe tie...

Keitėsi laikai, žmonės ir pa
pročiai, bet Vyrų choras išli
ko. Nebe tas keliolikos vyrukų 
vienetas, džiuginęs ir virkdęs se 
ną ir jauną parapijinių pastaty
mų programose, tačiau tas pats 
savo užsimojimuose ar pasiry
žimuose. O ir fizinėje struktū
roje tebėra sąnarių išsilaikiu
sių per penkiolika metų, tebe- 
stiprinančių choro nugarkaulį: An
tanas Antanavičius (Princu vadi
namas), Leonas Kalvaitis, Jonas 
Mockaitis, Vytautas Radžius (il
gametis ir dabartinis valdybos

DR. P. GRIGAITIS IR 
ENCIKLOPEDIJA

Norėdamas baigti ginčą dėl 
Bismarcko ir Roosevelto poli
tinių gabumų pacitavau iš Ency- 
clopaedia Britannica, kad "Bis- 
marek was a political genius 
of the highest rank" ir t.t.

Dr. P. Grigaitis tai nerado 
patikėtinu dalyku. Naujienų spa
lio 14 d. laidoje jis rašo:

"Jie (mano pacituoti sakiniai) 
skamba keistokai, nes enciklope
dijos uždavinys yra informuoti, 
paduodant faktus, o ne garbinti 
arba smerkti.

Tad mes norėjome patikrinti, 
ar Meškausko paduotoji ištrau
ka yra tiksli. Bismarko biografi
ja yra įdėta 4-me EB tome, p. 
5-8 vienuoliktoje enciklopedijos 
laidoje. Bismarko biografija ati
džiai perskaitėm, bet nieko pana
šaus J Meškausko skelbiamą ci
tatą neradome".

Jei dr. P. Grigaitis būtų pa
vartęs pačiąją pirmąją tos en
ciklopedijos laidą iš 1768 metų, 
jis apie BISMARK, OTTO būtų 
visai nieko neradęs, nes tas 
dar nebuvo gimęs. Tačiau 1960 
metų tos enciklopedijos laidoje 
Bismarckui jau skirta beveik 10 
puslapių. 3-čio tomo 667 pusla
pio antros skilties gale duoda
mas Bismarcko įvertinimas — 
"estimate", iš kur ir paimti ma
no cituoti sakiniai.

Grigaitis dar teigia, kad pran
cūzų - vokiečių karą iššaukė va
dinama Emso telegrama. Dėl to 
EB pastebi "... it is likely that 
the Bonapartists, who domina- 
ted Napoleon III, would have in- 
sisted on war in any cause".

Naujienų redaktoriui skubiai 
reikalinga naujesnių laidų lite
ratūra.

Vytautas Meškauskas

pirmininkas), Kazys Skaisgiris, 
o taipgi ir nepailstantis pir
masis dirigentas ir dabartinis 
chormeisteris Alfonsas Gečas,

Ir taip nesulaikomai, galingai, 
o taipgi ir nostalgiškai skambė
jo toji tradicinė, vyrų širdyse 
įsišaknijusi daina...

1965-jų metų Vyrų choro pa
statymo — Verdi "Requiem" ir 
Kun. Bruno Markaičio "Vilniaus 
varpų" kantatos pasisekimu sun
ku abejoti. Ypač išgirdus meno 
vadovo muziko Aleksandro Ku- 
čiūno ir jiems talkinančių cho ■ 
rų vadovų (Alice Stephens, Le
ono Gružo -- kalbėjusio Tėviš
kės parapijos choro vardu — ir 
Palilionio, atstovavusio Fausto 
Strolios vadovaujamą Vyčių cho
rą) entuziastingus sveikinimus 
šios kristalinės sukakties pro
ga.

— O kaip gi sekasi jūsų di
džiajam talkininkui, kanadiš- 
kiam "Varpo" chorui? — paklau
siau Chicagos Lietuvių Operos 
valdybos pirmininką Vytautą Ra
džiu.

-- "Varpas" jau yra toli pa
žengęs "Requiem" surepetavi- 
me. Mums teks juos pasivyti. 
Be paties dirigento S. Gailevi- 
čiaus partijas padeda ruošti so
listas Vaclovas Verikaitis. Ten
ka džiaugtis varpiečių nuoširdu
mu ir gėrėtis jų bendro lietuviš 
ko reikalo supratimu, -- paaiš
kino jis.

Grandiozinis Verdi "Reąuiem" 
ir Bruno Markaičio kantatos "Vil
niaus Varpai" (žodžiai poeto Ka
zio Bradflno) pastatymas įvyks 
Chicagoje McCormick Place di
džiojoje (5,000 žiūrovų talpinan
čioje) salėje 1965 m. gegužės 
mėnesio 23 dieną, šis koncertas

(Nukelta J 4 psl.)
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KOMUNISTU KONSPIRACIJOS PŪTIMAS
Nors po 1905 metų Rusijos re

voliucijos subėgę | JAV sočia lis- 
tai revoliucionieriai skelbė 
"kraugerių kapitalistinės" vy
riausybės nuvertimą ir po 1917 
metų revoliucijos jie didelėje dau
gumoje virto komunistais, ame
rikiečiai komunizmo nejuto, ne
suprato. Spauda komunistus va
dino "nepasitenkinusių svetimša
lių gauja". Kai gegužės 1-mą jų 
surengtas demonstracijas ir riau- 
šes policija išvaikydavo, rodėsi, 
tuo komunizmo pavojus ir baigda
vosi.

Tačiau 1933 metais Sovietų Są
jungos pripažinimas ir suleidi- 
mas čia Kremliaus agentų, nuo 
nacių persekiojimų atbėgusių 
profesorių suleidimas J aukštą
sias krašto mokyklas laipsniškai 
vaizdą pradėjo keisti.

Garsi, seniausia mokslo įstai
ga, {steigta 1636 metais, buvusi 
protestantų dvasiškių seminari
ja, žinomas Harvard Universite
tas, Cambridge, Mass. (šaliaBos
tono) šiais laikais apibūdinamas 
pašiepiančiai: "Įstok Į Harvardo 
universitetą, pasuk kairėn --ir 
gausi valdišką tarnybą". Jame 
mokslus ėjo ir Kennedy šeimos 
vyrai. Vargu dabar rasi šiame 
krašte universitetą, kur jaunoji 
karta nebūtų auklėjami "libera
linėje" dvasioje.

Nuo 1933 metų priai klėta jau
nosios kartos "liberalų" ir kitaip 
pasivadinusių, kurie valdiškose 
vietose dirba, kaip neseniai Dir
voje tilpusiame kubiečio Mario 
Lažo straipsnyje sakoma, lyg iš
tikimi amerikiečiai, bet ne retai 
atlieka kraštui pražūtingą darbą.

Daugelis amerikiečių mato ir 
žino tuos kenksmingus gaivalus, 
ir deda pastangas prieš juos ko
voti. Ta kova laiks nuo laiko pa
sireiškia ir Kongrese.

Greta Kongreso bandymų su 
komunistine Įtaka kovoti vyks
ta komunistinė veikla, kuri ir at
vedė Sovietus Į Kubą.

Dar ne taip seniai, Kennedžiui 
pradėjus prezidentauti, Kongre
sas pravedė Įstatymą, kad būtų

Chicagos Vyrų 
Choro...

(Atkelta iš 3 psl.) 
ruošiamas paminėti dvidešimt 
penkių metų sukakčiai Lietuvą už 
gulusios tragedijos ir prisiminti 
kovoje už jos laisvę kritusiems 
didvyriams.

"Requiem" pastatymui parem
ti bus skiriamas ir pelnas tradi
cinio operos baliaus, kuris Įvyks 
lapkričio mėn. 21 d. Keymens klu 
bo salėje. Programą išpildys lie
tuviškajai visuomenei gerai ži
noma baleto šokėjų pora: Viole
ta Karosaitė ir Jaunutis Puo
džiūnas

— Kodėl ne patsai choras? — 
kiek nusivylęs paklausiau Vytau
tą Radžiu (kad ir būdamas dide
lis baleto mėgėjas ir programos 
ypatingai suintriguotas).

— Esame taip apsikrovę repe 
ticijomis, kad naujos programos 
tradiciniam baliui ir prie geriau 
šių norų nesugebėtumėmparuoš
ti. Gi jaunieji baletininkai paža
dėjo pašokti su operomis su
rištus kūrinius, taip, kad jų pa-
sirodymo mes, šeimininkai, ne
mažiau laukiame negu svečiai.

Po aukštus kalnus vaikščio
jau

Saldžias uogeles rankiojau... 
(K. V. Banaičio harm, 

liaud. daina)

Operų statymo sflkurinpasine- 
šusĮ Vyrų chorą, be abejonės daž
nas užklausia: O kada gi jūs pa
statysite lietuvišką operą? šis 
klausimas yra nemažiau aktualus 
ir choro valdybų bei pačių choris- 
tų lūpose. Muziko K.V. Banaičio 
sukurtos operos "Jūratė ir Kas
tytis" paruošimo scenai laukia
ma jau veik dešimt metų. Jos 
perrašymui choras yra nusiuntęs 
keletą šimtų dolerių. Klavyras 
buvo sukurtas prieš autoriui mi
rus, gi orkestracijai užbaigti yra 
sudarytas komitetas, kuriame 
vyrų choro reprezentantai turi 
svarų žodi. Visa tai kainuoja tik
rai daug pinigų, o juos surinkti 
reikia pasišventimo ir energijos.

Kas matė Vyrų chorą jo Įžen
gimo Į šešioliktuosius metus at- 
žymėjimo pobūvyje, nesuabejos, 
kad tos energijos jiems dar il
gam užteks.

ata

K. S. KARPIUS

suregistruoti JAV komunistų 
partijos nariai. Jie tam pasi
priešino, ir prezidento brolis, 
Teisingumo Departamento sek
retorius, kurio pareiga buvo vyk
dyti tą Įstatymą, neprivertė nė 
vieno komunisto registruotis.

KOMUNISTŲ VEIKLA IR 
LAIMĖJIMAI

Nelaimėję 1948 metais prezi
dento rinkimų su Wallace, pasi
likę dirbti demokratų partijoje, 
{statydami Į valdiškas vietas dau
giau ir daugiau savo paruoštų 
žmonių, kurie galėjo apsukti gal
vas nenusimanančių amerikiečių, 
jie pasiekė didelių laimėjimų. 
(Nors pats Wallace, keliais me
tais vėliau, prisipažinęs savo 
žioplumu,paskelbė atsimetąs iš 
tų savo "draugų").

Prezidentas T romanas, po 1945 
m. Potsdamo konferencijos turė
jo vykdyti Roosevelto padarytus 
Stalinui pažadus, bet, kur galėjo, 
stengėsi sovietams neužsileisti. 
Prasidėjo t.v. "šaltasis karas". 
Chicagos Daily Tribūne pavadi
no Trumaną "small town hick" 
(mažo miestelio bernas), bet jis 
dar tūlą laiką parodė savo ame
rikietišką galvojimą, kad negali
ma leisti sovietams grobikauti. 
Nors tiems, kuriems tik naciai 
buvo didžiausi priešai, pavyko Wa- 
shingtone paruošti planą Vokie
tijos pavertimui taip vadinama 
"pastorale" tauta, visai ją suplė
šyti, bet to Roosevelto patarėjų 
darbo Trumanas neleido Įvykdy
ti, nors ir turėjo dalĮ Vokietijos 
užleisti sovietams.

Nors ankstyvesnių sutarimu 
Jugoslavijos patriotas gen. Mi- 
hailovič buvo atiduotas komunis
tui Tito nužudyti, Trumanas su
spėjo suprasti, kad negalima pa
klausyti Kremliaus ir ameri
kiečių "liberalų" triukšmingų rei
kalavimų nuversti Ispanijos ge
neralisimo Franco vyriausybę, 
nes tai būtų pradžia sukomunis- 
tinimo visos vakarų Europos. 
Trumanas neleido sovietams už
imti pusės Japonijos ir paliko Ja
ponijos seną valdovų šeimą val
džioje.

Vienur griebę ir atkandę dan
tis, griebė kitur, bet komunistų 
pastangos siekti laimėjimų nie
kad nesiliovė, štai, ryškesni pa
vyzdžiai, kaip jie dirbo ir kaip 
prieš juos, nors pralaimint, sten
gėsi kovoti Kongresas ir teismai.

L Komunistams pradėjus Įsi
galėti darbininkų unijose, Kon
gresas 1947 m. išleido Taft- 
Hartley Įstatymą,pagal kurĮ uni
jų vadovybę sudarantiems tenka 
registruotis Darbo Departamen
te, po priesaika pareiškiant, kad 
jie nėra komunistai. Tuo pašalin
ta daug aiškių komunistų, tačiau 
vis tik liko taip vadinami "libe
ralai" ir socialistai, kurių tas 
Įstatymas nelietė. Keliais atve
jais kairieji, su jais ir demokra
tai, dėjo pastangas tą Įstatymą 
atmesti ar pakeisti, tačiau jis iš
liko iki šių dienų.

(Prezidentas Trumanas tą Įs
tatymą užvetavo. Tačiau Kongre
sas reikalinga dauguma balsų 
pravedė ir Įstatymas Įsigaliojo 
be prezidento parašo. Truma- 
no patarėjai tuoj pradėjo pragar. 

ANTANO SMETONOS
MONOGRAFIJA

ALEKSANDRO MERKELIO veikalas jau siun
tinėjimas prenumeratoriams.

šį 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.

sėti savo "žygdarbiais": Alger 
Hiss, Harry Hopkins, prof. Owen 
Lattimore, John Service ir ki
ti.)

2. Savo pasalingai veiklai "li
beralai" 1947 m. Įsteigė patrio
tiniu vardu organizaciją "Ame- 
ricans for Democratic Action", 
ir ta priedanga po šiai dienai 
eina kenksminga kraštui veikla, 
taikoma Sovietų naudai. Vienas 
tos ADA Įsteigėjų buvo Hubert 
Humphrey, dabartinis demokratų 
partijos kandidatas viceprezi
dentu.

Toje ADA sutilpo visi kairieji 
radikalai ir socialistai.

ADA ir jos kurstomi gaivalai 
vedė atkakliausią kovą prieš se
natorių McCarthy, kuris iškeldi- 
nėjo viešumon komunistus val
džioje ir karinėje tarnyboje ir 
daug buvo prašalinęs iš vietų.

DOKUMENTŲ VOGIMAS 
SOVIETAMS

3. 1948 m. iškilo skandalas, 
susekus aukštą Valstybės De
partamento pareigūną Alger Hiss 
vagiant slaptus valstybės doku
mentus ir perduodant Kremliaus 
agentams. Prezidentas Truma
nas tiek buvo patikėjęs Hissu, kad 
iki paskutiniųjų j{ gindamas -tei
sindamas, jo kaltinimą apšaukė 
"raudona silke". Tačiau teismas 
1950 m. nubaudė j{ penkiais me
tais kalėjimo.

4. 1949 m. suklaidintas Vals
tybės Departamento patarėjų, 
Trumanas sutiko susiaurinti Ki
nijos nacionalistų vado gen. 
Chiang Kai-šeko rėmimą, pri
vertė sudaryti su komunistais 
koaliciją ir Kinija atiteko ko
munistams. Tik vėliau, pajutęs 
savo klaidą, pripažino nacionalis
tus legalia Kinijos vyriausybe.

5. 1949 m. kaip dalĮ kovos prieš 
komunistų žygius, federalinis 
teismas New Yorke patraukė at
sakomybėn 11 komunistų vadų, 
Įtartų ruošimuisi jėga nuversti 
JAV vyriausybę. Byla tęsėsi 9 
mėnesius. Visi buvo pripažinti 
kaltais, bet daugelis išsislaps
tė, paskutinis tik 1952 m. sugau
tas ir Įkalintas.

6. 1950 m. kovo 7 d., federa
linis teismas rado kalta NewYor 
ko žydaitę Judith Coplon, kuri 
tarnaudama Teisingumo Depar
tamente Washingtone, vogė vals
tybės slaptus dokumentus ir per 
davinėjo sovietų atstovui Jungti
nėse Tautos. Ji pasodinta kalė- 
jiman 15 metų, sovietų agentas 
pašalintas.

7. 1951 m. J. Rosenberg ir jo 
žmona federalinio teismo nuteis
ti mirties bausme už priešvals
tybinę veiklą. Kitas jų draugas, 
Sobell, nuteistas 15 metų kalė
jimo, o Rosehbergienės brolis, 
sutikęs liudyti prieš pirmutinius 
tris, praleistas su 15 metų kalė
jimo bausme.

8. Teisme atsidūrė prof. Lat
timore byla, kurioje paaiškėjo 
Kinijos atitekimo komunistams 
aplinkybės ir JAV vaidmuo.

9. 1953 m., jau Eisenhoweriui 
prezidentaujant, pašalintas iš Ato. 
minės Energijos komisijos vedė
jo pareigų Dr. J. Cfcpenheime- 
ris, susektas palaikęs slaptus ry
šius su sovietų agentais. Dabar 
jis jau reabilituotas.

10. Kongresas, matydamas ko
munistų laisvą, klastingą visapu

sišką veikimą, 1954 m. pravedė 
Įstatymą, skelbianti komunistų 
partiją nelegalia. Tačiau tais pat 
metais Eisenhowerio paskirtas 
Aukščiausio Teismo pirmininku 
Warren sudavė kraštui skaudų 
smflgĮ: SenatoriausMcCarthypas
tangomis pašalintus iš tarnybų ko
munistus Warren, savaip inter
pretuodamas konstituciją (Sugrą
žino Į vietas, su atlyginimu už 
praleistą laiką. Teismas paskel
bė, kad komunistai gali būti val
džioje, jei ne strateginėse vieto
se... nors niekas jų nuo strate
ginių vietų nesulaikė. Warrentaip 
gi nuneigė paskirų valstijų turė
tus antikomunistinius Įstatymus.

11. Prieš senatorių McCarthy 
ALD sukėlė piktus kaltinimus, 
suniekinimui jo nenusimanančių 
minių akyse. Neturėdami kito
kios priekabės, kaltino jĮ naudo
jimu žiaurių metodų tuos žmo
nes išmetant iš tarnybų. Ta ko
va tęsėsi kelis metus, kol 1954 
m. gruodžio mėnesĮ demokratų 
dauguma Senate pravedė rezo
liuciją "papeikiančią" senatorių 
McCarthy už jo vartojamus "me
todus". Tą rezoliuciją kairieji ir 
jų spauda garsino lyg senatoriaus 
nubaudimą, pažeminimą, kaip di
džiausio kraštui nusikaltėlio.

Visa tai yra tik dalelė komunis
tų ir jų rėmėjų veiklos, greta 
daugybės kitų jų išdavysčių, ku
rių, viena buvo — skubus pripa
žinimas Castro vyriausybės Ku
boje, pirmiau negu aukštieji val
džios žmonės spėjo apie tai pa
tirti.

Nepamiršk atnau
jinti prenumeratą!

.........

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

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., Marąuette 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.

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

Marquette Gift Parcels 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

Lietuvių jaunųjų menininkų klubo Chicagoje valdyba: pirm. A. 
Trinkūnas, Z. Sodeikienė ir V. Ramonis. Nuotraukoje trūksta H. 
Bliskio. V. A. Račkausko nuotrauka

Grupė svečių Chicagos jaunųjų dailininkų parodos atidaryme. 
V.A. Račkausko nuotrauka

JAUNŲJŲ DAILININKŲ 
PARODA

Jau treti metai iš eilės 
Chicagos Lietuvių Jaunųjų 
dailininkų klubas suruošia 
savo narių kūrinių parodą 
Čiurlionio galerijoje, Chica
goje. šiais metais paroda 
atidaryta spalio 10 d. Da
lyvauja 14 jaunųjų dailinin
kų su 63 darbais.

Į atidarymą prisirinko 
pilnutėlė Čiurlionio galeri
ja. Jaunųjų dailininkų klu
bo pirmininkas A. Trinkū
nas atidarydamas parodą 
pasidžiaugė visuomenės pri
tarimu ir spaudos parama 
jaunųjų dailininkų pastan
goms. LB vald. pirmininkas
J. Jasaitis pabrėžė jaunųjų 
dailininkų parodos reikšmę 
lietuvių tautai. Menininkų 
klubo vardu P. Gaučys, 
sveikindamas jaunųjų dai
lininkų klubo pastangas, 
pabrėžė lietuviškosios vi
suomenės domėjimąsi ir pa
ramą menui. V. Vaitekūnas, 
Amerikos Lietuvių dailinin
kų sąjungos pirmininkas, 
ragino jaunuosius dailinin
kus būti gyvenamosios epo
chos formuotojais.

Po oficialios dalies, sve
čiai turėjo progos pasigro
žėti jaunųjų kūriniais ir 
prie kavos puodelio pasida
linti mintimis bei įspūdžiais 
vertinant dailininkų darbus.

V. A. Račkauskas

• LB švietimo Taryba, 
susitarusi su mokytojais, 
lapkričio 28-29 šaukia ra
joninę konferenciją. Bus 
supažindinama su naujau
siais darbo metodo laimėji
mais, aptarta dabartinių li
tuanistinių mokyklų meto
dika ir jos patobulinimo ga
limybės. Į konferenciją 
kviečiami visi dirbantieji 
Chicagos apygardos, Cleve
lando ir Detroito mokyklų 
mokytojai. Konfere n c i j a 
įvyks Chicagoje.

PARENGIMAI 
CHICAGOJE

SPALIO 30 D. 7:30 v.v. ALIAS 
susirinkimas Chicago Savings & 
Loan Association svetainėje 6245 
So. Western Avė. Inž. V. Gelžinlo 
paskaita — "Statyba Lietuvoje".

LAPKRIČIO 14 D. ALIAS ponią 
klubo "coctail" -- pobūvis St, 
Andrian’s mokyklos patalpose 71 
ir Washtenaw kampas, Marąuette 
Parke.

SAUSIO 30 D. 7:30 v.v. ALIAS 
metinis balius Drake Hotel.
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• Lietuviškasis Goldsva- 
terię 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.

o Ohio Tautybių Sąjunga 
paskelbė šiuose rinkimuose 
remsianti kongresmano Oli
ver P. Boltono kandidatūrą 
j kongresmanus ir lapkričio 
3 d. rinkimuose.

Ohio Tautybių Sąjunga 
(The Ohio Nationality As- 
sociation) yra nepriklauso
ma savo veikloje ir rūpina
si politiniais, visumeniniais 
ir patriotiniais krašto klau
simais. Jos pirmininkas 
Frank S. Kuboski praneša, 
kad S-ga remia Oliver P. 
Bolton kandidatūrą remian
tis jo iki šiol parodytu do- 
mėjimusi žmonių reikalais, 
jo tinkamu pareigų atliki
mu neatsižvelgiant Į tau
tybių ar kt. skirtumus. Be 
to, kongresmano vietai jis 
pasirodė visais atžvilgiais 
pilnai kvalifikuotas.

• Regina Brazaitienė, ke
letą metų vadovavusi Nau
jos Parapijos berniukų cho
rui, iš šių pareigų dėl laiko 
stokos pasitraukė. Moterų 
Sąjungos 36 kuopa už jos 
darbą ir pasiaukojimą taria 
širdingą ačiū.

Choro vadovavimą per
ėmė Julius Kazėnas. Tėvai, 
turį berniukų tarp 6-15 me
tų amžiaus, prašome choro 
reikalu kreiptis į Julių Ka
zėną, tel. IV 6-3406.

• Po Jūsų mirties kiek 
pajamų jūsų šeima turės? 
Dėl informacijų skambin
kit: V. Giedraičiui 944-6835 
ar Z. Obeleniui 881-7741.

SATISFACTION

S T. CLAIR 
AVINGS

813 EAST 18STH STREET 
623S ST. CLAIR AVENUE 
25000 EUCLID AVENUE 

26000 LAKE SHORE BLVD.

DEŠIMTOJI PREMJER X 
VAIDILOS TEATRE

Šarūnas stempužis "už
burtoj dūdelėj" išpildys pagrin
dinį Jurgučio vaidmenį.

Savo dešimtąja premjera Vai
dilos teatras pasirinko jau seniai 
žadėtą pastatyti Mykolo Venc- 
lausko 4 veiksmą pasaką — Už
burtąją dūdelę. Tai tas pats ra
šytojas, kurio pasaka "Burtinin
ko pinklėse" žiūrovai gėrėjosi 
prieš desėtką metų.

Užburtosios dūdelės pastaty
mo darbai pačiame įkarštyje: 
baigiamos piešti trejos skirtin
gos dekoracijos, siuvami kostiu
mai, vaidybos ir šokių repetici
jos vyksta beveik kas vakarą.

Užburtoji dūdelė yra iš dalies 
muzikinė - baletinė pasaka. Dū
delė čia yra pasakos didvyriojur- 
gučio ginklas, kuriuo jis nugali 
daugybę kliūčių, keliaudamas Į 
pragarą tėvo sutarties atsiimti. 
Dūdelei grojant visi šokti turi — 
nori ar nenori -- tokia jos magiš
koji jėga. Jos garso bijo velniai, 
bijo raganos, plėšikas, prievaiz
da, net pats karalius. Jurgutis, 
padedamas dūdelės, savo kelionę 
baigia laimėtoju.

Užburtosios dūdelės darbai 
pradėti ankstyvą vasarą; šiuo 
metu yra pats darbo įtempimas, 
o darbui gi laiko ir dienų vis per- 
mažai, nes premjera jau ne už 
kalnų, o lapkričio 14d., šeštadie
nį. Specialus spektaklis jaunimui 
papigintomis kainomis įvyks sek
madienį, lapkričio 15 d. dienos 
metu. Abu užburtosios dūdelės 
spektakliai vyks Sv. Jurgio pa
rapijos salėje.

• Neolituanų halius 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.

• Kristaus Karaliaus 
Akademija rengiama spalio 
25 d. — sekmadienį, 4 vai. 
p. p. Naujos parapijos sa
lėje. Tai dienai pritaikytą 
paskaitą skaitys Stasys 
Barzdukas. Po paskaitos 
seks šventei pritaikyta pro
grama ir solidarumo vaka
rienė.

Akademiją rengia; Mot. 
Sąjungos 36 kuopa.

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)

PER DIRVĄ 
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.

FILATELIJOS KAMPELIS
(16) 
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JUNGTINES AMERIKOS VALS ■ 

TYBĖS rugsėjo 26 d. išleido nau
jus atvirlaiškius Sočiai Security 
akto įvedimui 1935 m. paminėti. 
Piešiny parodyta žmonių minia. 
Tokio piešinio pašto ženklai at
skirai išleisti nebus.

*•*
AIRIJA išleido du pašto ženk

lus savo žymiam patriotui Wolfe 
Tone pagerbti.

Theobald WolfeTone(1763-98), 
airių sukilėlis ir laisvės kovoto
jas, gimė Dubline. Lankė kolegi
ją Dubline, vėliau studijavo tei
sę Londone. Su kitais airiais 1791 
m. įsteigė organizaciją United 
Irishmen, kurios vyriausias tiks
las buvo sukilti ir nusikratyti 
anglų valdžios. Tuo tikslu susiri 
šo su prancūzais, laukdamas iš 
jų paramos. 1795 m. atvyko į Ame ■ 
riką, bet po metų grįžo į Paryžių, 
kur buvo paskirtas prancūzų ka
riuomenės generolu adjutantu ir 
suorganizavo ekspediciją į Airi
ją. Tačiau ekspedicija tikslo nepa • 
siekė ir buvo audros išblaškyta. 
1798 m. rudenį jis suorganizavo ki
tą ekspediciją į Airiją, kurios 
daliai pavyko išlipti į krantą, ta
čiau pats Wolfe Tone anglų buvo 
suimtas ir, kaip išdavikas, nuteis- 
tas pakarti. Nenorėdamas taip 
negarbingai mirti, jis kalėjime 
persipiovė gerklę ir nuo žaizdos 
pasimirė lapkričio 19 d.

**«
DANIJA išleido du pašto ženk

lus savo žymiam atomo moksli-’ 
ninkui Niels Bohr pagerbti.

Henrik David Niels Bohr gi
mė 1885 m. Kopenhagoje. Bai
gęs Kopenhagos universitetą, 1911 
m. jis išvyko į Angliją, kur dirbo 
su anglų mokslininkais J. Thom-

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.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

son Ir E. Rutherford. 1913 m. pa
skirus Kopenhagos universiteto 
docentu ir paskelbė savo pirmuo
sius tyrimus atomo mokslo srity
je. 1916 m. pakėlus profesorium. 
1920 m. paskirus teorinės fizi
kos instituto direktorium. 1922 m. 
gavo Nobelio fizikos premiją. Su
jungęs ir apibendrinęs Plancko, 
Einšteino ir Rutherfordo hipote
zes, paskelbė modernią atomo te
oriją. 1943 m. iš vokiečių užim
tos Danijos pabėgo į JAV, kur 
gerokai prisidėjo prie atominės 
bombos pagaminimo. 1945 m. vėl 
grįžo į Kopenhagą. Parašė kelis 
veikalus iš atomo tyrinėjimų vo
kiečių kalba.

Tokius pačius du pašto ženklus 
išleido ir Grenlandija.

KANADA spalio 5 d. išleido 
5 centų p. ženklą Anglijos kara
lienės Elzbietos II apsilankymui 
paminėti. Pašto ženklas purpuri
nės spalvos.

Karalienė savo vizito metu yra 
numačiusi aplankyti 1864 m. kon
ferencijų istorines vieus.prive- 
dusias prie Kanados suvienijimo: 
Charlottetown miestą Princo Ed
vardo saloje ir Ouebeco miestą 
prie šv. Lauryno upės. Ar ir kur 
kitur vyks --iš anksto nepra- 
nešu.

***
NORVEGIJA išleido 4 p. ženk-

KODĖL TOKS SUSIDOMĖJIMAS 
RINKIMAIS?

Pažvelgus Į Clevelande ir apylinkėse gyvenančių lie
tuvių šio meto veiklą, pastebėsime kas kart didėjantį su
sidomėjimą šių metų rinkimais, gyvesnę kandidatus re
miančių komitetų veiklą ir, kas be ko, judrias ir karštas 
diskusijas politiniais bei ūkiniais reikalais.

Viena iš pagrindinių temų — net ir tuose lietuvių 
sluoksniuose, kuriuose iki šiol neabejotinai buvo ir lieka 
demokratų partijai ištikimybė nepalaužiama, — tai civi
linių teisių bei rasių santykių klausimas, čia reikalai ga
na painūs, senat. Goldvvateriui balsavus prieš civil. teisių 
įstatymą, o prez. Johnsonui forsuojant jo įgyvendinimą. 
Kita priežastis, tai senat. Goldvvaterio dėmesys ir įsigili
nimas į pavergtųjų kraštų vidaus reikalus. Tuose lietu
vių sluoksniuose, kuriuose dar yra gyva viltis matyti lais
vą ir nepriklausomą Lietuvą, senat. Goldvvaterio nusista
tymas, kad komunistinės vergi os retėžiai privalo būti 
sunaikinti ir pavergtos tautos išlaisvintos, randa gyvą 
atgarsį. Ir tą atgarsį senat. Goldwateris randa lygiai taip 
pat ir kitų pavergtų kraštų tautybių grupėse.

Vienas iš demokratų veikėjų yra pareiškęs savo nu
sistebėjimą, kad šitie klausimai, esą, verčia daugelį iki 
šiol ištikimų demokratų pasisakyti ir balsuoti už senat. 
Goldvvaterį. Tokiu būdu ir iš anksto skelbiamieji balsuo
tojų pasisakymai, kaip Gallupo ir kt., rodą didelį prez. 
Johnsono pirmavimą, rinkimų dienoje, visiems atitinka
mai apsisprendus, gali suteikti įdomių staigmenų.

Be to, daugelis miesto gyventojų, ypatingai susispie
tę tautinių grupių apgyventuose ra'onuose, buvo įsitikinę, 
kad Amerikoje nuosavybės teisė yra šventas ii- neliečia
mas dalykas. Tuo tarpu pasirodo, kad tos teisės tenka 
perleisti, norom nenorom, kitai gyventojų grupei, ardant 
tautinių vienetų per ilgus metus ugdytus ir puoselėtus 
bendruomeninius židinius. Tų tautinių grupių gyvenvie
čių ardymas ir tų grupių išsklaidymas, bent rinkimų me
tu, veikia ta prasme, kad daugelis tų tautinių grupių bal
suotojų, apmaudo pagauti, atvirai ir viešai skelbiasi bal
suosią už senat. Goldvvaterį.

Tautybių grupių partinis balansas siūbuoja. Siūbuo
ja todėl, kad ne partiniai reikalai lemia balsuotojų nusi
statymą, bet principai, už kuriuos jie noriai ir laisvai 
gali ir nori pasisakyti.

Ių seriją savo žymiam dailinin
kui, grafikui ir tapytojui Edvar
dui Munch pagerbti, čia dedame 
35 oere p. ženklą su jo vienu 
grafikos darbu.

Edvard Much (1863-1944) gi
mė Loeiten, Norvegijoje. Tam 
tikrą laiką mokėsi Karališkoje 
Oslo Tapybos mokykloje bei pas 
kitą žymų norvegų tapytoją Chr. 
Kroghą, bet šiaip buvo savamoks - 
lis kūrėjas, prasimušęs savo ta
lentu. Pradžioje rkflręs Krogho 
įtakoje šiek tiek realistinius kū
rinius, vėliau perėjo į simbo
lizmą ir ekspresionizmą. Lankė
si Paryžiuje ir ilgus metus gy
veno Berlyne, kur labiausiai ir 
išgarsėjo. 1912 m. grįžo į Nor
vegiją ir apsigyveno Krageroe. 
Išdekoravo Oslo universiteto au 
lą. Mirdamas visus savo turė
tus korinius užrašė Oslo mies
tui, kuriame buvo įsteigtas at
skiras jo vardo muziejus ir ten 
kūriniai sudėti.

CLEVELANDO PARENGIMŲ 
_ _  KALENDORIUS _ _

SPALIO 24 D. metinis Lithu
anian Village balius - banketas 
su programa Lietuvių salės pa
talpose.

SPALIO 25 D. Kristaus Kara
liaus akademija ir metinė vaka
rienė Nauj. parapijos salėje. Ren. 
gia Moterų Sąjunga.

SPALIO 3L Metinis Korp. Neo- 
Lithuania balius.

lapkričio i d. Pilėnų tunto 
vaidinimas šv. Jurgio parapijos 
salėje.

LAPKRIČIO 8 D. šv. Kazimie
ro Lituanistinės Mokyklos ren
giami pietūs.

LAPKRIČIO 14 ir 15 D, Vai
dilos Teatro premjera "Užbur
toji dūdelė" šv. Jurgio parapi
jos salėje.

LAPKRIČIO 21 D. Inžinierių 
balius. Ruošia Korp! Plienas.

LAPKRIČIO 21 D. Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimas. 
Rengia LVS Ramovė.

LAPKRIČIO 22 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos pietūs šv. 
Jurgio parapijos salėje,

LAPKRIČIO 26-29 D. Ameri
kos ir Kanados Ateitininkų Sen
draugių suvažiavimas.

GRUODŽIO 6 D. 4 v. Čiurlio
nio namuose Dr. Vaitėno paskai
ta su filmu vyrams nuo 18 m. 

amž. ir vyresniems. Rengia LB 
1-os Apyl, Valdyba.

GRUODŽIO 13 D. 4 v. Čiur
lionio namuose Dr. Vaitėno pa
skaita su filmu mergaitėms nuo 
16 m. amž. ir vyresnėms. Ren
gia LB I-os Apyl. Valdyba.

GRUODŽIO 27 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos Kalėdų 
eglutė šy. Jurgio parapijos salė 
je.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Metų 
sutikimas Slovėnų auditorijoje. 
Rengia Lietuvių Bendruomenė.

SAUSIO 3 D. šv. Kazimiero 
mokyklos kalėdinė eglutė.

SAUSIO 9 D. vaidinimas, ruo
šiamas Lietuvių Fronto Bičiulių 
Clevelande.

SAUSIO 23 D. Grožinio skaitymo 
ir deklamavimo vakaras jaunimui. 
Rengia Neringos tuntas šv. Jurgio 
parapijos salėje.

SAUSIO 30 D. Solistės L. šu
kytės rečitalis. Rengia LB I-os 
Apyl. Valdyba.

VASARIO 6 D. Chicagos Sce
nos Darbuotojų Sąjunga stato 
"Eglė Žalčių Karalienė" Slovėnų 
auditorijoje. Rengia LB I-os 
Apyl. valdyba.

VASARIO 13 D. Lietuviams 
Budžiams Remti Valdybos tra
dicinis blynų balius, Sv. Jur
gio parap. salėje.

VASARIO 14 D. Lietuvos Ne
priklausomybės šventės minė
jimas, rengia ALT Clevelando 
skyrius

VASARIO 20 D. šv. Kazimie
ro Lit. Mokyklos parengimas.

VASARIO 21 D. Vysk. M. Valan
čiaus lit. mokyklos ruošiami pie
tūs, "Aukuro" ansamblio išvykoms 
paremti.

VASARIO 27 D. Čiurlio
nio Ansamblio koncerus - ba
lius Carter viešbučio salėje.

VASARIO 27 D. Užgavėnių bly
nų balius Naujosios parapijos sa
lėje. Rengia LB H apyl. valdyba.

VASARIO 27 D. 1965 m. Atei
ties Klubo parengimas šv. Jur
gio parapijos salėje.

KOVO 7 D. Kaziuko mugė. Ren
gia Neringos tunus šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

BALANDŽIO 4 D. "Aukuro" an - 
samblio metinis koncerus.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Senatorius Kenneth B. Keating (dešinėje) su Lietuvos atstovu 
J. Rajecku Lietuvių Dienoje New Yorke. V, Maželio nuotrauka

IŠRINKIME SENATORIŲ 
KENNETH B. KEATINGĄ

Niekas taip gerai nežino 
New Yorko valstijos reika
lų ir niekas tiek daug nėra 
dėjęs pastangų dėl paverg
tų tautų reikalų, kaip šen.
K. B. Keating, kuris vėl 
kandidatuoja respublikonų 
sąrašu į JAV senatą.

Visoje New Yorko valsti
joj yra susidarę šen. Kea- 
tingui remti Komitetai, a 
Rochesteryje veikia įsistei
gęs šen. K. B. Keatingui 
remti Klubas, kurį sudaro 
visų tautybių atstovai ir 
kuriam pirmininkauja M. 
Kanapickas ir vicepirminin
ku yra irgi lietuvis P. Nor- 
keliūnas, žinomas veikėjas, 
ilgametis ALTo pirm.

Lietuviai ypatingai remia 
šen. K. B. Keatingą, nes 
yra nuoširdus lietuviškų in
teresų gynėjas ir nenuilsta

KAZĖNŲ ir OBELENIŲ šeimoms liūdesio va

landoje, motinai

SALOMĖJAI PETRUŠKEVIČIENEI

mirus, reiškia gilią užuojautą

Vytautas ir Albina Bakūnai

Mielam

JONUI STONIUI

netikėtai mirus, jo žmoną HALINĄ, skausmo pri

slėgtą, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

česoniai ir Joniai

mas kovotojas prieš komu
nizmą.

Visi balsuokite už senato
rių Kenneth B. Keatingą ir 
raginkime kitus balsuoti.

Šen. K. B. Keatingui 
Remti Klubas 
Rochesteryje

• Inž. Eugenijus Bart
kus paskirtas etninių gru
pių skyriaus pirmininku Ci- 
tizens for Goldwater — Mil- 
ler organizacijoje. Kaip 
praneša tos organizacijos 
pirm. F. Clifton White, inž.
E. Bartkaus paskyrimą iš
šaukė jo pozicija ir veikla 
lietuvių organizacijose. Inž.
E. Bartkus dės visas pa
stangas, kad patraukti ne 
tik apsisprendusius už 
Goldwaterio — Millerio są
rašą, bet ir tuos, kurie iki 
šiol priklausė demokratams 
ar buvo neapsisprendę.

Pagerbs sukaktuvininką muz. St. Gailevičią
Toronte susidarė specialus ko

mitetas muz. Stasiui Gailevičiui 
pagerbti jo 60 metą amžiaus ir 
35 metų muzikinės veiklos sukak
čių proga. Pagerbimas jvyks Pri
sikėlimo parapijos salėj lapkri
čio 14 d.

Muz. Stasys Gailevičius gimė 
1904 m. lapkričio 28 d. muziko 
šeimoj. Jo ne tik tėvas, Emeri- 
kas Gailevičius, buvo muzikas, 
kompozitorius, muzikinės sri
ties pedagogas ir kariško orkest
ro kapelmeisteris, bet ir jo se
nelis taip pat buvo tos srities dar-

MONOGRAFIJOS 
REIKALU!

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 e k s p e d i cijai. 
Skubantieji gerai padarys 
užsisakydami ir 10 dol. če 
lį siųsdami šiuo adresu:
K. POCIUS, 3908 FIR St., 
EAST CHICAGO, IND.

NEW YORK
• L.S.T. Korp! Neo-Li- 

thuania metinė šventė 
įvyksta lapkričio 7 d. Tra- 
velers Hotel, 9400 Ditmar 
Blvd., prie La Guardia ae
rodromo. Programa prade
dama iškilminga sueiga 6 
vai. vak. Pompeii Room. 
Vaišės ir šokiai, 8 v. v. 
Terrace Bali Room. Kvie
timai gaunami pas korpo- 
rantus ir Valdyboje, užsa
kant telefonu: MI 2-0656.

• "Amerikos partijos už
sienio politikoje”, šia tema 
symposiumas įvyksta lap
kričio 1 d., 4 vai. Apreiški
mo parapijos salėje, Brook- 
lyne. Bus diskutuojami se
kantys klausimai: Ar Ame
rikos užsienio politika yra 
bipartizaninė? Jei ji ski
riasi, tai kuriais klausi
mais? Kokio nusistatymo 
partijos santykiuose su So
vietų Sąjunga ir kitais sa
telitiniais kraštais? Kokie 
santykiai su Lietuva spe
cialiai? Kokie santykiai su 
NATO valstybėmis ir t.t.

Symposiumą rengia N. 
Y. Liet. Fronto Bičiuliai.

• N. Y. Liet. Dantų Gy
dytojų D-jos susirinkimas 
šaukiamas spalio mėh. 25 
d. (sekmadienį), 4 vai. p. p. 
Dr. R. Soldaitienės bute, 
88-24 85 St., VVoodhaven, N. 
Y. (važiuoti Jamaicos lini
ja iki Forest Pkw. stoties). 
Programoje: Dr. J. Troja- 
nienė praves įdomų pašne
kesį moterims aktualiais 
klausimais. Be to, svarbūs 
reikalai, ryšyje su įvyks
tančia lapkričio mėn. dail.
A. Tamošaitienės meno kū
rinių paroda. Visos narės 
maloniai prašomos dalyvau
ti.

buotojas — vargonininkas.
Stasys Gailevičius baigė Kauno 

konservatoriją ir tobulinosi mu
zikoj Paryžiuje. Po to, nuo 1930 
m., Kauno Valstybiniam teatre 
tvarkė dramoje muzikinę dali ir 
akompanavo operoje. Lygiagre
čiai bendradarbiavo Kauno ra
diofone, rašydamas muziką įvai
riems radijo vaidinimams. Vil
niuje dirigavo Rigoletto operą 
(1942 m.).

1944 m., atslenkant audrai iš 
rytų, muz. St. Gailevičius atsi
dūrė tremtyje -- Vokietijoj. 1951 
m. imigravo Kanadon ir apsisto. 
jo Montrealy. 1953 m. -- per
sikėlė Torontan, čia atidarė pia
no studiją ir pradėjo vadovauti 
Varpo chorui.

Sukaktuvininkas St. Gailevičius 
chorui parašė dainų -- Jaunųjų 
Ūkininkų Dainos (išspausdinta 
Kaune 1939 m.), solo dainos su 
pianinu, išleistos JAV 947 me
tais.

Vokietijoj gyvendamas muz. St, 
Gailevičius, kaip akompaniato
rius, su mūsiškiais solistais ap
lankė daugeli lietuvių tremtinių 
stovyklų, špakenbergo stovykloje 
vadovavo chorui ir vargoninkavo 
bažnyčioje.

Atvykęs Kanadon, | Montrealj, 
tuojau ten suorganizavo lietuvių 
chorą, kuriam vadovavo ligi per
sikeliant | Torontą.

Sukaktuvininko muzikinė veik
la Toronte -- itin plati ir sudė
tinga, atimanti iš jo ne tik regu
liarias dienų darbo valandas, bet 
ir poilsio laiką. Paskambinus | 
jo namus telefonu — labai sun
ku surasti j| namie. Jis būna arba

Spalio 24 d. Bostone statomas Eduard Albee veikalas "Žvėryno 
istorija". Nuotraukoje režisierė Beatriče Kleizaitė-Kerbelienė su 
aktoriais Algiu Žemaitaičiu ir J. Jašinsku repeticijos metu.

GALVOJATE APIE 
KALĖDŲ DOVANA?

Jau iš anksto galite užsisakyti Kalėdoms dovanas, 
prisiuntę Dirvai užsakymą knygoms:

Laisvės Kovų Dainos,
R. Spalio — Alma Mater,
V. Ramono — Dailininkas Rauba.

VISŲ TRIJŲ KNYGŲ KAINA — TIK 10 DOL.

Prašau prisiųsti Dirvos knygų komplektą (Laisvės 
Kovų Dainas, Alma Mater ir Dailininkas Rauba) šiuo 
adresu:

Priedų: $10.00. 

muzikos studijoj, ar repeticijoj 
su choristais ir pan.

Muz. St. Gailevičius Toronte 
vadovauja mūsiškiam reprezen
taciniam Varpo chorui (šio cho
ro įdainuota neseniai pasirodė 
ilgo grojimo liet, dainų ir operų 
ištraukų plokštelė). Be to, jis 
vargoninkauja lietuviškoj šv. Jo
no Krikštytojo parapijoj ir vado
vauja tos parapijos chorui, taip 
pat vadovauja Toronto Vyrų kvar
tetui, akompanuoja įvairiuose mū
sų kolonijos koncertuose ir turi 
piano studiją. Jo studijos moki
niai kiekvieną pavasari privalo 
laikyti Toronto Muzikos konserva
torijoj egzaminus už atitinkamus 
kursus. Išlaikius jie gauna kur
so baigimo pažymėjimus. St. Gai- 
levičiaus studijoj mokslas eina
mas pagal tos konservatorijos 
programą.

Toronto lietuviams St. Gaile
vičius yra itin brangus ypač kaip 
Varpo vadovas. Kas išskaičiuos, 
kas smulkiai įvertins bei supras, 
kiek jo darbo ir pastangų įdėta 
repetuojant — ruošiant chorą įvai
riems pasirodymams, visokiau
sioms išvykoms ir,bendrai, lie
tuviškosios dainos bei giesmės 
reprezentacijai. (Čia, be abejo
nės, tenka nulenkti galvą ir prieš 
Varpo choristų pasišventimą).

Varpas yra pasirodęs nesu
skaitomą skaičių kartų pačiam 
Toronte, o kiek jo būta įvairio
se išvykose! Per dvylikos metų 
veiklą, Varpo dainos skambėjo 
(neminint Toronto) Montrealyje, 
Hamiltone, St. Catharlnes, Nia
gara Falls,Windosre,Tilsonbur- 
ge, Delhi, Detroite, Cleelande,

VIRŠUJE: Sukaktuvininkas St. 
Gailevičius su Varpo choru.

Chicagoje, New Yorke, Rocheste
ryje ir t.t. Be to Varpo dalyvauta 
abiejose Dainų šventėse ir abie
juose Pasaulio Lietuvių seimuo
se.

Telaiko Aukščiausiasis Sukak
tuvininką ir toliau tokiu pat dar
bingu, energingu ir kūrybingu, 
kaip ligi šiol, dar ilgus, ilgus 
metus!

Pr. Alšėnas

CHICAGO

• L. S. T. Korp! Neo-Li-
thuania Chicagoje korpora
cijos metinė šventė ir 42 
metų sukaktis bus minima 
lapkričio mėn. 21 dieną. 
Ta proga rengia
mas balius puoš
nioje Club B o s - 
ton salėje (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)

• A. JANUKAITIS, aktyvus ALT 
S-gos Chicagos skyriaus narys 
ir Dirvos bendradarbis, po sun
kios operacijos, išbuvęs ilgesni 
laiką ligoninėje, šiomis dienomis 
grižo namo.

P ar ag ink i t savo pažįs
tamus užsiprenumeruoti 

DIRVĄ

LOS ANGELES

BALIAUS PELNAS 
LABDARAI

”... neturiu žodžių išreik
šti savo padėkai, gavus 
siuntinį parkritau ant ke
lių ir su ašarom meldžiau
si, kad Dievas duotų jums 
sveikatos ir toliau. Mano 
vaikai pirmą kartą gyveni
me turės rūbus sekmadie
niais nueit bažnyčion”. Ra
šo moteris, gavusi iš biru- 
tininkių siuntinį. Moteris, 
kuriai gyvenimas nepagai
lėjo vargo: vyresnis sūnus 
kurčias-nebilys, vyrą trak
torius sutraiškė, kai dvynu
kai buvo tik vienu metų; ji 
dirba kolchoze ir stengiasi 
uždirbti duonos visiems, 
paskutiniu laiku įsimetė 
džiova į nugarkaulį, negali 
susilenkti, tai visus laukų 
darbus atlieka klūpėdama...

Ir, daug daug tokių pa
dėkos laiškų sulaistytų 
džiaugsmo ašaromis pasie
kia birutininkes.

Lapkričio mėn. 7 d., 8 
vai. vakaro St. Nicholas au
ditorijoje ir vėl ruošiamas 
didžiulis tradicinis RU
DENS BALIUS, kurio pel
nas eis vargo užguitiems 
lietuviams. Programą išpil
dys nauja moterų grupė 
"Sutartinė”, šokiams gros
M. Krafto orkestras.

Visi losangeliečiai kvie
čiami gausiai atsilankyti ir 
paremti tą kilnų moterų 
darbą. Ypatingai birutinin- 
kės kreipiasi ir širdingai 
kviečia tuos, kurių adresų 
neturi ir negalės pasiųsti 
asmeniškų pakvietimu.

V. Iri.
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