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SOVIETŲ SĄJUNGOJE
IŠ ATSKIRŲ NUOTRUPŲ GALIMA SUSIL1PDYTI 
MOZAIKINĮ PAVEIKSLĄ APIE CHRUŠČIOVO 
NUVERTIMO PROCEDŪRĄ. — TAI NEBUVO 
SPONTANIŠKAS NEPASITIKĖJIMO PAREIŠKI
MAS, BET SMULKIAI SUPLANUOTAS SĄMOKS
LAS. — AR GERAI PASIELGĖ PREZIDENTAS, 
SVEIKINDAMAS KOMUNISTINIUS SUOKALBI

NINKUS SU PASISEKIMU?

-------- Vytautas Meškauskas-------
Papildomos žinios iš Mask

vos patvirtino pirmą įspūdį, kad 
Chruščiovas nenorėdamas, ar 
greičiau negalėdamas, laikytis 
stalininių valdymo metodų pats 
sau iškasė duobę. Stalinas nai
kino ne tik savo' tikrus, bet ir 
galimus ateities priešus. Chruš
čiovas to paties siekė kiek rafi- 
nuotesniais metodais. Ir tai buvo 
jo klaida.

Jam atrodė, kad jis pasiekė 
savo garbės viršūnę. Visi jam 
lenkėsi, ir ne tik Sovietų Sąjun
goje. Aplink žemės rutulį suko
si naujausias sovietų sputnikas, 
kurio komendantas asmeniškai 
per radiją dėkojo Chruščiovui už 
savo pasisekimą. Bet kai tas pats 
komendantas pulk. Komaro va s iš 
sputniko nusileidimo vietos buvo 
atskraidintas J Maskvos Vnukovo 
aerodromą, jis atraportavo ne 
kokiam nors asmeniui, bet tik 
trim institucijom:

• bolševikų partijos CK
• Aukščiausios Tarybos (so

vieto) prezidiumui
• Sovietų- Sąjungos ministe- 

rių tarybai.
Jokios pavardės jis jau nebe

ištarė. Kas per tą laiką ištiko 
Chruščiovui, kurio pavardė nu
vertimo dienoje 4 puslapių Iz- 
vestijoje buvo linksniuota net 18 
kartų?

Atrodo, kad sąmokslas nebuvo 
spontaniškas, bet gerai apgalvo
tas, detaliai aptartas ir jau anks
čiau pradėtas vykdyti. TikChruš- 
čiovas jo nenujautė. Jis ilsėjosi 
Juodosios jūros pakraštyje.

Tuo laiku suokalbininkai savo 
pusėn buvo patraukę visą parti
jos centrinio komiteto prezidiu
mą. Būdinga, kad iš 11 prezidiu
mo narių, septynius buvo pasky
ręs pats Nikita, savo nuožiūra. 
(Ta institucija anksčiau buvo va

ŠIANDIEN IR RYTOJ
AŠTUONERI metai praėjo nuo vengrų tautos sukilimo. Jung

tinių Tautų asamblėja net keturiolika kartųbuvo pasmerkusi Sovietų 
Sąjungą už brutalų įsikišimą malšinant sukilimą, tačiau Vengrijos 
klausimas dėl to nepajudėjo iš vietos ir galutinai buvo išbrauktas iš 
JT darbotvarkės. Dabar kai kurie laisvojo pasaulio politikai tvirtina, 
kad Vengrija jau baigia pergyventi išlaisvinimo periodą ir esą 80% 
sukilėlių statytų reikalavimų patenkinti.

Prieš 1956 m. lapkričio 4 d., kai sovietų tankai sutraiškė vengrų 
liaudies sukilimą, laisvės kovotojai labai aiškiai pastatė reika
lavimą kad sovietų okupacinė kariuomenė būtų atitraukta iš Vengri
jos. Janos Kada r savo proklamacijoje lapkričio 4 d. pažadėjo derė
tis su sovietais. Aštuoneriems metams praslinkus tos derybos dar 
nepradėtos ir 20 metų po II Pas. karo Vengrijoje tebėra 45,000 so
vietų kareivių. Skaičius čia neturi reikšmės. Pats buvimas sudaro 
problemą, nes Maksva, jei norės, kiekvienu momentu gali tą skai
čių padidinti, niekam dėl to nepasipriešinant.

Sukilėliai Uip pat reikalavo panaikinti vienos partijos sistemą 
kad būtų atstatyta demokratija. Bet ir po aštuonerių metų Vengrijoje 
veikia tik viena komunistų partija. Gi sovietų pasutyusis Janos 
Kadar klauso Maskvos įsakymų ir kopijuoja sovietinę politiką.

Net prie Rakosi Stalino laikais Vengrijoje buvo kolektivizuo- 
ta tik 30% ekonomijos. Kadaras gi suvalstybino 100% nuosavy
bių. Tai padaryu ne kokiais ekonominiais sumetimais, bet kad 
paėmus ūkininkus stipresnėn partijos kontrolėn.

Tiesa, spaudimas į žmones kiek sumažėjęs ir sovietai krašte 
laikosi diskretiškai. Daug politinių kalinių buvo paleista, bet dar 
daug jų tebėra kalėjimuose. Nors Vengrijoje nėra jokios politinės 
laisvės, atmosfera vis dėlto pasidarė lengvesnė ir jau galima atvi
riau diskutuoti aktualias problemas. Maisto pristatymas Vengri
joje irgi geresnis negu pas kitus Maskvos satelitus. Aišku, spyg
liuotų vielų užtvaros ir minų laukai tebeskiria Vengriją nuo laisvo
jo pasaulio, bet vis dėlto 10,000 vengrų galėjo lankytis Vakaruose 
ir vakariečiams leista lankytis Vengrijoje.

ši laisyesnė atmosfera yra ne Kadaro politikos kūrinys, o re
zultatas vengrų tautos nepalaužiamos rezistencijos. Sovietai buvo 
priversti atleisti vadeles, kad išvengus naujo sukilimo...

&
KAUNO audinių fabrike laike politinių diskusijų viena darbi

ninkė paprašė balso:
-- Drauge pirmininke, Rumunijoje iš kalėjimų paleido beveik 

visus politinius kalinius. Kodėl to paties negalėtų padaryti ir Lie
tuvoje?

-- Dėl to, kad sunku bus iš karto arpflpinti keliasdešimt tūks
tančių žmonių butais ir darbu...

dinama politbiuru, bet nuo 1952 
metų jos pavadinimas pakeistas 
į prezidiumą). Prezidiumo nu
tarimą galėtų pakeisti partijos 
Centro Komitetas, kurį sudaro 
net 157 asmenys. Vieną kartą 
u s komitetas jau išgelbėjo 
Chruščiovą nuo nuvertimo. Šį 
kartą suokalbininkai jau pasi
rūpino tą galimą kliūtį apeiti iš 
anksto. Jie patys sušaukė komi
teto daugumą, aplenkdami žino
mus Chruščiovo šalininkus. To
kiu būdu dar prieš Chruščiovą 
iššaukiant į Maskvą prezidiumas 
pareiškė nepasitenkinimą Chruš
čiovo politika ir tam gavo CK 
kvorumo pritarimą, sakoma, vos 
vieno balso dauguma.

Tada — spalio 13 d. antradie
nio rytą -- Dmitry Ustinov, ūki
nės tarybos pirmininkas, buvo 
pasiųstas atvežti į Maskvą Chruš 
čiovą, kuris Ustinovo atvykimo 
metu šnekučiavosi su Prancū
zijos ministeriu Gaston Pa- 
lewski. Nikita atsiprašė Palews- 
kio, aiškindamas, kad jis turįs 
tuojau vykti į Maskvą sutikti sa
vo kosmonautų, (dėl ko tuojau 
pasklido gandai, kad naujasis su 
trijų žmonių įgula sputnikas — 
"Aušra" turėjo nusileisti anks
čiau negu buvo numatyta.)

Kai saulei nusileidus Chruš
čiovas, Ustinovo lydimas atvy
ko į CK rūmus Maskvos Kuiby- 
ševo g. 4 Nr., jis faktinai jau 
buvo suimtas, čia jo laukė pre
zidiumo nariai. "Ideologas" Sus- 
lovas, kuris dar neseniai pagal 
Chruščiovo pavedimą ‘iškeikė’ 
kiniečių komunistus, šį kartą pra 
dėjo Chruščiovo puolimą, kaltin
damas jį "asmens kulto" ugdymu 
bei konflikto su kiniečiais išpro- 
vokavimu. Net ir garsusis 1960 
metų incidentas Jugtinėse Tau
tose, kada Nikita nusiėmęs batą 

ėmė juo daužyti stalą, buvo už
skaitytas Chruščiovo nenaudai. 
Suslovas kaltinęs keturias valan
das, Chruščiovas gynėsi tris su 
puse. Kai Chruščiovas savo kal
bą baigė, kurioje jis kitus prezi
diumo narius išvadino idiotais, 
Suslovas vėl paėmė žodį, šį kar
tą tik vienam sakiniui: "Kaip 
matote, draugai, su juo negalima 
susikalbėti".

CK prezidiumas pareiškė vien
balsiai nepasitikėjimą. Chruš
čiovas pareikalavo visą bylą per
nešti į CK plenumą. Į ką Suslo
vas atkirto: "Visas CK yra susi
rinkęs ir laukia".

CK jau nebenorėjo klausyti 
Chruščiovo paaiškinimų. Jo kal
ba buvo keliolika kartų nutrauk
ta šūkiais iš vietos. Chruščiovas 
ir čia negavo pasitikėjimo. Po to 
jam beliko įteikti savo atsistaty
dinimo pareiškimą. Aušo trečia
dienio rytas.

Visas Chruščiovo nuvertimo 
procesas, nors ir nepasibaigė nu
žudymu, tačiau toli gražu ir ne 
civilizuoto pasaulio teisine pro
cedūra. Teisingai pastebi James 
Brunham National Review, kad 
nebuvo laikytasi net pačių sovie
tų teisinių nuostatų. Kodėl ir kaip 
Aleksei Kosygin buvo paskirtas 
Sovietų Sąjungos ministeriu pir
mininku, jei nebuvo nei naujų rin
kimų nei pagaliau Aukščiausios 
Tarybos (valstybinio, ne partinio 
organo) posėdžio? Atseit, nauja 
vyriausybė net pagal sovietų tei
sę yra nelegali!

Sovietiniai žmonės Nikitos kri
timą sutiko be didesnio susijau
dinimo, o tai vaizdžiai įrodo, kaip 
sovietinis režimas nėra susijęs, 
suaugęs su tauta. Perversmas 
Kremliuje sukėlė tik supranta
mą susijaudinimą komunistų tar
pe, tačiau JAV prezidentas tuojau 
pasiuntė pasveikinimą naujiems 
valdovams Brežnevui su Kosygi
nu, nors ar tikrai jie dviese val
dys ir kiek laiko, niekam neaišku.

Tokį elgesį Burnham smarkiai 
kritikuoja aiškindamas kad Krem
liaus perversmas davė progos 
amerikiečiams parodyti, kad jie 
simpatizuoja su komunistinių 
kraštų valdiniais, o ne valdančia 
klika, kas, žinoma, tik padidintų 
kilusį sąmyšį. Bet tokia mintis 
Washingtono valdantiems sluoks
niams nebuvo atėjusi į galvą. Jie 
pasiskubino pasveikinti laimėju
sius komunistinius suokalbinin
kus.

Paminėjo Prez. 
A. Smetoną
Montrealyje veikiančių lietu

viškų organizacijų specialiai 
šiam reikalui sudarytas Komite
tas spalio 18 d. suruošė Lietuvos 
Respublikos Prezidento Antano 
Smetonos mirties dvidešimtme
čio minėjimą.

Minėjimas prasidėjo 5 vai. Šv. 
Mišiomis, kurias laikė ir labai 
prasmingą šiai progai pamokslą 
pasakė tėvas J. Vaišnys, SJ. Pa
maldose organizacijos dalyvavo 
su vėliavomis.

Po pamaldų Aušros Vartų sa
lėje įvyko minėjimas - akademi
ja. Ją pradėjo pianistas K. Smil
gevičius, paskambindamas M.K. 
Čiurlionio, A. Račiūno ir B. Dva
riono šiam momentui tinkančius 
kūrinius. Po to mielas svečias 
iš Bostono poetas St. Santvaras 
visus klausytojus sužavėjo sa
vo gražia paskaita apie Antaną 
Smetoną. Būtų gaila, jei šioji 
taip kruopščiai paruoštoji ir 
poetiškai perduotoji paskaita lik
tų išgirsta tik Montrealio lietu
vių.

Po paskaitos, Lietuvos Valst. 
Operos solistė E. Kardelienė, 
akompanuojant pianistui K. Smil
gevičiui išpildė: Žalioj girelėj 
(liaudies daina) harmonizuota P. 
Olekos; Pakelėj -- G. Nasvyty
tės - Gudauskienės (žodžiai B. 
Brazdžionio) ir Aš čia gyva —
G. Nasvytytės - Gudauskienės 
(žodžiai B. Brazdžionio).

Montrealio lietuviai visada di
džiuojasi turėdami savo tarpe to 
kią meninę pajėgą p. E. Karde
lienės asmenyje, šį kartą ypač 
visi buvo sužavėti puikiu meni
niu išpildymu, nesigailėjo plo
jimų išprašydami solistę papil-

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Chicagos skyriaus susirinkime pirm. Antanas Kalvaitis skaitė 
įdomią paskaitą apie JAV rinkimų sintezę. Susirinkimui pirmininkavo Stasys Šiaučiūnas.

V.A. Račkausko nuotrauka

IŠ CHICAGOS TAUTININKU VEIKLOS
Sekmadienį, spalio 25 d. Do i 

Varnas svetainėje, Chicagoje, 
įvyko gausus Amerikos Lietuvių 
Tautinės S-gos Chicagos sky
riaus narių susirinkimas. Sky
riaus pirmininkas Antanas Kalvai
tis kalbėjo susirinkusius užin- 
trigavusia JAV rinkimų sintezės 
tema. Užvirė gyvos diksusijos. 
Pasireškė aiški dalyvių pažiūra 
kad demokratai nepakankamai 
griežtai pasisako ir veikia prieš 
Lietuvos okupantą bei dirbtinai 
išpučia infliacinį gerbūvį Ameri
koje. Ta proga inž. Jonas Jur
kūnas parinko parašų resbubli- 
konų rėmėjų tarpe.

Kostas Ramonas pranešė apie 
lapkričio 7 d. 7:30 v.v. Balio Pakš 
to salėje ruošiamą tradicinį Ru
dens Lapų balių. Vien per spaudą 
reklamuotis neužtenka. Asme- 

domai padainuoti "Našlaitėlę".
Dr. H. Nagys skaitė ištraukas 

iš Antano Smetonos raštų. Sce
ną puošė dailininko Remeikos 
pieštas prez. A. Smetonos por
tretas, prie kurio šauliai, skau
tai ir skautės stovėjo garbės 
sargyboje.

Minėjimui ruošti Komiteto pir
mininkui Stp. Kęsgailai padėko
jus minėjimo programos daly
viams ir visiems atsilankiusiems 
minėjimas baigtas Tautos Him
nu.

Į minėjimą atsilankė pilna Auš
ros Vartų parapijos salė. Minė
jimas buvo tikrai gražus, gerai 
suorganizuotas. Publikos tarpe 
matėsi žmonių ir iš tolimesnių 
vietovių, kaip tai iš Bostono, 
Ottawos ir kt.

Po minėjimo ponios ir dr. J. 
šemogos bute buvo suruoštos pro - 
gramos dalyviams vaišės, kur 
dar keletą valandų pasidalinta mi
nėjimo įspūdžiais.

Kor. 

Mečys Šimkus susirinkime pasisako dėl tautininkų atstovavimo ALT Chicagos skyriuje ateinančiais 
metais. V.A. Račkausko nuotraukos

niški kontaktai žadą didesnį daly
vių skaičių. Priminus sėkmingai 
prėjęs Dirvos novelės premijos 
įteikimo vakaras, davęs gražaus 
pelno, nes ponų Matučių, ponios 
B. Paplėnienės , K. Pociaus ir 
kitų asmeniškospasungos sutrau
kę grąžą būrį svečių.

Susirinkimui pirmininkavęs 
Susys Šiaučiūnas kalbėjo apie 
išėjusią Prez. Smetonos mono
grafiją, ragindamas visus ją už
sisakyti ir kitiems pasiūlyti. Kiek 
ilgiau paminėjo monografijos au
toriaus Merkelio biografiją, jo 
nuopelnus uutinei literatūrai ir 
jo įdėtą kruopštų darbą į šią mo
nografiją.

Ryšium su Šiaučiūno praneši
mu inž. Jonas Jurkūnas iškėlė 
mintį suruošti monografijos 
krikšto — įvesdinimo į lietuviš
kąją visuomenę literatūrinį vaka
rą, kur ypatingai reikėtų akcen
tuoti jaunimo supažindinimą su 
šiuo reikšmingu veikalu.

Albinas Valentinas siūlė tau
tininkams imtis Lietuvos okupa
cijos istorijos rašymo.

Kostas Ramonas susirinkime referavo apie ruošiamą Chicagoje 
B. Pakšto salėje lapkričio 7 d. Rudens Lapų balių, šalia stovi buvęs 
ilgametis ALTS Chicagos skyriaus pirm. dr. Steponas Biežis.

Gen. Rėklaitis ragino tautinin
kus paremti Lietuvos laisvės ko
vų muziejų ir pagaminti Prez. 
Smetonos portretą tam muziejui, 
kad jaunimas galėtų pažinti savo 
tautos didžiuosius vyrus.

Ateinančiais meuis uutinin- 
kams tenka vadovauti Amerikos 
Lietuvių Tarybai Chicagoje. Šiau
čiūnui pasiūlius, susirinkimas 
delegavo Joną Jurkūną, Mečį Šim
kų, Stasį Mankų, dr. Juozą Dau- 
parą, Ign. Andrašiūną, Kazį Ka- 
sakaitį ir Vincą Žemaitį atstovau
ti uutininkus AL Taryboje. Kiek 
ilgesnės diskusijos užsimezgė 
dėl aukų ALT Vasario 16 dienos 
minėjimuose, nedavusios ryškes
nių rezulutų ir paliktos kiekvie
no nuožiūrai. Visas susirinkimas 
praėjo labai fcyvai ir prasmingai. 
Beto parodė, kad skubiai atliktinų 
darbų marios.

Po susirinkimo oficialiosios 
dalies uutininkai buvo ponių pa
vaišinti kavute su pyragaičiais ir 
dar ilgai šnekučiavosi bei dali
nosi mintimis.

V.A. Račkauskas
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Su dideliu pasisekimu Chicagoje spalio 17 ir 18 d. buvo suvaidinu K. Donelaičio Metai. Režisavo A. 
Dikinis. Dekoracijos A. Valeškos. Nuotraukoje iš kairės aktoriai: K. Veselka, B. Briedienė, J. Raudonis, 
A. Kėželienė, V. Juodka, L. Earauskas ir S. Grėbliflnas. Vaidinimą šutė Scenos Darbuotojų Sąjunga. 

A. Kezio nuotrauka

TEATRAS IŠ TOLMINKIEMIO Balys Chomskis

Juozas Ambrazevičius - Bra
zaitis, kuris pirmasis iš lietuvių 
paruošė Donelaičio "Metus" 
spaudai, išvyko prieš 28 m. į 
Rytprūsius ieškoti poeto pėdsa
kų. Nieko neradęs, sugrįžo į Kau
ną susimąstęs ir nuliūdęs, šian
dien, jei jis būtų atskridęs įChi- 
cagą, jis būtų sutikęs patį Kris
tijoną Donelaitį, išgirdęs jo bal
są pirmą kartą po tiek daug me
tų.

Kūryba, kurioje glūdi vitalinė 
ir meninė jėga, greitai nesensta. 
Bet ji gali prarasti savo turinį, 
nes kūrybinis veiksmas nėra fi
zinis, o simbolinis, slepiąs savy
je neišsemiamą atsinaujinimo jė
gą, kuri kartais eina iš generaci
jos į generaciją, iš epochos į epo
chą, statydama literatūros moks
lui naujus klausimus, laukdama 
naujo interpretacijos rūbo. Tuo 
viskuo pasirūpinti išeivijoje, gal 
būt, neįmanomas dalykas, o pa
viršutiniškai atlikti darbai daž
nai skaudžiai luošina lietuvių kul
tūros gyvenimą.

Tačiau kartais būna mažų pro
švaisčių, kurios ateina dažniau
siai netikėtai, nelauktai, kaip pa-

vasario vėjas, sukeldamas en
tuziazmą ir norą gyventi. Done
laičio poemos "Metai" insceniza
vimas, kurio tekstą paruošė Ka
zys Veselka, yra pionieriškas dar
bas, pirmasis bandymas "suor- 
kestruoti" jį scenai ir leisti skam
bėti visu pilnumu ir įvairumu.

Algimantas Dikinis, kaip reži
sierius, nepasižymi išpūstu prieš
taringumu: jis nei staigiai kyla, 
nei staigiai krinta. Nors poemo
je nėra dramatinės įtampos, ašt
rių konfliktų, didelių charakte
rių, trumpai tariant, veikalas ne
duoda režisieriui sceninio "bo
tago", tačiau spektaklis prašo
ko Dikinio įprastą lygį. Šviesus 
spindulys ištrauktas iš tamsios 
praeities, kurį literatūros moks - 
las nušviesdavo tik dalinai. Svar
biausias režisieriaus nuopelnas 
yra tas, kad jam pavyko išaiš
kinti žiūrovui, jog Donelaitis yra 
ne vien tik poetas, bet dailinin
kas ir muzikas.

Pagrindinis poemos leitmoty
vas raiškiai skamba Adolfo Va- 
leškos dekoratyviniame sprendi
me. Nieko nėra scenoje nereika
lingo, nebūdingo, nieko nesakan-

čių smulkmenų. "Metų" atmosfe
ra pabrėžu taip pat muzikiniu 
fonu (Balys Pakštas, Antanas Skri- 
dulis) ir apšvietimu (Oželis, Ci- 
junėlis). Bronės Jameikienės rū
bai -- puošnūs, sukurti pagal is
torinius duomenis, sekant reži
sieriaus interpreucijos planą. 
Visas spektaklis vystosi vienin
gu, savitu ir nauju stiliumi.

Kaipgi veikėjai piešia savo pa 
veikslus? Čia nėra nei pirmaei
lių, nei antraeilių rolių. Čia nė
ra uip pat ir "žvaigždžių". Visi 
-- vienas -- ansambliškumo pil
numa: žodis, garsas, paveikslas, 
ritmas. Talenus, be abejo, pir
mutinė sąlyga aktoriui, tačiau — 
ne vienintelė. Smuiko styga, kuo 
daugiausiai grojama, tuo geriau
siai skamba, geriausiai — trum
pai prieš nutrūkstant. Ta virtu
oziška technika reikalinga po
emai, kad žodis pereitų į garsą 
garsas į spalvas, spalvos į for
mą, forma vėl į žodį, -- tai ta
lento ir subrendimo suma. O vis 
dėlto Donelaičio poemoje ansamb
lis sužiba kūrybine ugnele, štai 
jie: Birutė Briedienė, Alė Kė
želienė, Leonas Barauskas, Sta-

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigu taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

• Dabartinis dividen
das 4\' 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.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

SVETIMŲJŲ

MRS. BOLTON HAS BEEN ENDORSED BY:

The Cleveland Plain Dealer—

The Cleveland Press—

LIETUVIAI TARP

needs of 
movė to- 
local re-

ence. Viet-Nam and Cuba are būt 
two of many international trouble 
spots. VVorld peace is at stake 
and level-headedness is urgently 
needed.

“Mrs. Bolton has distinguished herself as 
senior minority member of the House for- 
eign affairs committee and by warm inter- 
ėst in health and vvelfare tegislation, 
particularly nursing.“

“Mrs. Bolton is in her 25th year of repre- 
senting East Siders and the Heights area 
She has consistentty run an efficient, re- 
sponsive office and is generally cherished 
by her constituents."

“These are days of very difficult 
decisions in Washington; a time 
for great care, both at home and 
abroad; a time when experience 
in meeting problems can be of 
critical importance.

“We mušt vote for economy, yet 
take care of the human 
our people. We should 
ward greater statė and 
sponsibility once again.

“Your support in the past has 
been greatly appreciated. lt is my 
hope that I may receive your con- 
tinued support on Tuesday, Nov- 
ember 3rd."

Your friend and Congressman,

Daužvardienė su M. Bagdonaite, J. Jakševičiflte ir J. Brzdu- 
kaite ir lietuviams pagelbėjusios Mrs. E. Rogers, Mrs. W. Jack- 
son ir viena skautė.

"We mušt meet international 
problems in terms of our experi-

"May 1 spean with you 
for just a moment?
I’m Congressman

FRANCES P. BOLTON
candidate for re-election to Congress.

and by Greater Cleveland VVeekly Newspaper Association

FRANCES P. BOLTON
REPUBLICAN

sys iBernotavičius , Saulius Grėb- 
liūnas, Vytautas Juodka, Juozas 
Raudonis ir Kazys Veselka.

Dažnai scenoje pasirodo Done
laitis. Jis puikius, didingas, lyg 
balsas iš "anapus", kurį meist
riškai perduoda Algimantas Di
kinis: taurus, paprastas, šiltas, 
mylintis žmonių balsas.
'Scenos Darbuotojų Sąjunga 

pastatydama Donelaičio "Me
tus" teatre, parašė vieną svarbų 
puslapi savo veikoje. Gal būt, jis 
turėtų būti atžymėtas kultūros 
premija.

Per gen. konsulą dr. P. Dauž- 
vąrdį, LBChicagos apygardos val
dyba buvo pakviesta Southside 
Community Committee dalyvauti 
organizuojamoje "Kavutėje išvi
so pasaulio", šiame pasirodyme 
dalyvavo 20 uutybių. Kiekvienas 
sulas buvo išpuošus ir išdabin
tas atitinkamo krašto rankdar
biais bei papuošimais ir apkrau
tas to krašto skanėstais prie ka
vos. šiame subuvime Lietuva bu
vo atstovaujama pirmą kartą, o 
lietuvių pasirodymas išsiskyrė 
skoningai papuoštu šulu ir lietu
viškomis gėrybėmis. Lietuvių su, 
lą suorganizuoti buvo pavesU 
LB apygardos valdybos nariui A. 
šantarui ir Marquette apylinkės 
pirm. K. Barzdukui, kurie šį dar 
bą atliko tinkamai, pristatydami 
Lietuvos pasirodymą skoningai 
ir gražiai. K. Barzdukui, atliku
siam visą stalo organizavimo 
darbą, sumaniai talkininkavo p. 
Barzdukienė, M. Bagdonaitė, J. 
Barzdukaitė ir J. Jakševičiūtė.

VIEŠĖDAMI CHICAMJE PIRKITE Vtl.KIJE HIIIIERMO.IE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Imp. 3-Star FRENCH COGNAC.................. 5th
2. Antiųue Bourbon Kcntucky Str. Whiskey. .5th
3. CANADA DRY VODKA........................i. 5th
4. Imp. French NAPOLEON Brandy............... 5th

4.59
3.98
2.98
3.35

5. COINTREAU Liųueur.......
6. CHIANTI Imported Winc . .
7. Zeller SCHVVARZE KATZE

5th 4.75
5th .98
5th 1.29

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

BOLTON-FOR-CONGRESS COMMITTEE.

Kenneth J. Sim$, Chairmon, 3088 Mayfield Rd ,

Cleveland, Ohio 44118

AR TOKIE KLAUSIMAI

POLITIKAMS NEPATOGUS?
Artėjant rinkimams, Detroito 

Pabaltiečių Komitetas išsiunti
nėjo anketą Michigano kandida
tams į Kongresą ir Senatą. An
ketoj buvo patiekti šie klausimai:

L Ar Jūs aktyviai remsite 
Amerikos Vyriausybės nusista
tymą nepripažinti Pabaltijo Vals
tybių, Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos, priversto įjungimo Į So
vietų Rusiją?

2. Ar Jūs įnešite Rezoliuciją 
reikalaujant Amerikos Preziden
tą iškelti Pabaltijo Kraštų iš
laisvinimo klausimą Jungtinėse 
Tautose, reikalaujant iš Rusijos:

a) Atitraukti kariuomenę, 
slaptą policiją ir kolonistus iš 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos.

b) Grąžinti ištremtuosius iš 
Sibiro darbo stovyklų ir kalėji
mų.

3. Ar Jūs remtumėte specia
laus komiteto JAV Kongrese su
darymą Pabaltijo padėčiai nag
rinėti.

4. Kokia yra Jūsų nuomonė 
apie praplėtimą diplomatinių ir 
konsularinių santykių tarp Ame
rikos ir Sovietų Rusijos?

Iš keturias’dešimts išsiųstų an
ketų, 10 kandidatų grąžino užpil
dytas anketas arba pareiškė sa
vo nuomonę apie Pabaltijo Kraš
tų padėtį, laiškų forma. Kongreso 
narė Martha W. Griffiths, demo
kratė iš Detroito, pasikvietė Pa- 
baltiečius atstovus pas save ir 
asmeniškai į klausimus atsakė 
teigiamai. Kiti demokratų kan-

didatai, atsakę teigiamai, yra 
šie: Kongresmenai John D. Din- 
gell - Detroit, Lucien N. Nedzi 
- Detroit ir Daniel Griffen - 
Traverse City; kandidatai į kon- 
gresmanus: John C. Mackie iš 
Flint ir Paul H. Todd, Jr. iš 
Kalamazoo. Paul H. Todd nesu
tiko su klausimu nr. 3 ir 4.

Respublikonai, atsakę teigia
mai yra šie: Elly Peterson, kan 
didatė i senatoriaus postą, Kon- 
gresmanai Robert P. Griffin iš 
Traverse City ir Gerald Ford 
iš Grand Rapids. Richard Kuhn 
iš Pontiac ir Raymond B. Leo- 
nard iš Grosse Ile, kandidatuo
ją į kongresmenus savo vieto
vėse.

Pabaltiečių komiteto tikslas bu 
vo sužinoti kandidatų reakciją 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos klau< 
Simais ir patiekti juos visuome
nei. Anketa turėjo ir paaiškinimą 
apie dabartinę Pabaltijo valsty
bių padėtį. Anketą pa ruošė Pabal
tiečių Komiteto pirmininkas Dai
nius Rudzitis ir Algis Zaparac-



1964 m. lapkričio 2 d. DIRVA Nr.123 - 3

T^TĮDTjm THE LITHUANIAN 
■Lz JL Iv V aa national newspaper

6907 SUPERIOR AVENUE, CLEVELAND, OHIO. 44103 
TELEPHONE: 431-6344

Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio.
Publlshed every Monday, VVednesday and Friday except ln case 

of Holldays by Amerlcan Lithuanian Press Radio Ass’n 
VILTIS, Ine. (Non-profit).

Subscriptlon per year 311.00. Single copy 10 cents.

Editor-in-chief Jonas čiuberkis.
Prenumerata metams $11.00, pusei metų $6.00. Išeina; pirma
dieniais, trečiadieniais ir penktadieniais, išskyrus šventes.

Redaguoja:
Jonas Čiuberkis, Vytautas Gedgaudas ir Jonas P. Palukaitis.
Redakcinė kolegija: P. Bastys, E. Čekienė, A. Laikūnas, 

R. Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras.

ATSAKYMAS Į PROVOKACIJAS —PXGREIMAS

RINKIMINE KOVA IR
KAS PO TO?

Rinkiminių skelbimų ir pranešimų kiekybė Dirvoje savaime 
kalba už šių metų rinkiminę įtampą, šias eilutes daugelis skaitys 
sekant balsų skaičiavimo eigą arba jau tam skaičiavimui pasibai
gus.

Visiems aišku, kad demokratinėje rinkimų sistemoje, varžy
bose dalyvaujant dviem ar daupau partijų, laimėtoju gali išeiti tik 
viena. Kur yra daugiau negu dvi partijos, sudaromos koalicijos. 
Dviejų partijų sistemoje, išviršiniai žiūrint, laimėtoja išeina vie
na. Bet tai tik dalinas laimėjimas. Iš JAV politinio gyvenimo prak
tikos jau esame patyrę, kad partinis pasiskirstymas pagrindiniuo
se sprendimuose ne visada ir vyksta partiniuose rėmuose.

Visi matėme, kiek įvairių įstatymų projektų buvo pasiūlęs 
Kongresui velionis prez. J.F. Kennedy ir kiek jų buvo priimta. O 
gi Kongrese aiški ir neabejotina demokratų dauguma. Kas bebūtų 
išrinktas prezidentu sekantiems 4 metams, jo programa susidurs 
su tais pačiais sunkumais. Tie sunkumai neišplaukia iš partinės 
aritmetikos, kuri JAV atveju būtų lengva nugalėti. Tai išplaukia 
iš tų Kongreso ir Senato atstovų nusistatymo, kurie vadovaujasi ne 
partiniais, bet žmonių ir krašto gerovės sumetimais. Ir galime tik 
džiaugtis, kad tokių žmonių yra abiejų partijų eilėse.

Lygiai kaip kitų tautinių grupių, taip ir lietuvių tarpe šiemet 
pasireiškė aktyvesnis ir gyvesnis veikimas bei susidomėjimas Ame
rikos politiniu gyvenimu ir pačiais rinkimais.

Neatsižvelgiant į nuomonių skirtumus vienu kitu JAV vidaus 
politikos klausimu, ne varžybos, bet tam tikras lenktyniavimas vyko 
stengiantis įrodyti, kuri iš dviejų partijų palankiausiai pasisako Lie
tuvos išlaisvinimo ir kovos su komunizmu reikalu, šis lenktyniavi
mas turėjo tą teigiamą požymį, kad juo daugelis kandidatų buvo pri
versti tuo klausimu aiškiau ir nedviprasmiškiau pasisakyti ir kartu 
įsipareigoti. Tie pasisakymai ir įsipareigojimai jau yra laimėjimu, 
kuriuo ne kartą teks pasinaudoti, nežiūrint kurios partijos žmonių 
jie būtų pareikšti.

Rinkimai vyksta ne vien tik prezidento postui. Į, Kongresą ir 
Senatą, į įvairias administracijos ir teismų vietas bus išrinkti ir 
vienos ir kitos partijos žmonės. Abi partijos lieka gyvuoti, veikti, 
kurti ir įtaigoti tolimesniam šio krašto likimui. Taip lįekame ir 
mes — gyventi ir toliau dirbti už savo krašto išsilaisvinimą. Mūsų 
uždaviniai, mūsų įsipareigojimai nepakitęs tol, kol tikslas nebus 
atsiektas.

Todėl -- kas bepasirodys laimėtoju lapkričio 3 d., nepulkim 
nei į neribotą entuziazmą, nei į nusivylimą. Sveikindami gavusius 
Amerikos piliečių pasitikėjimą, nepamirškime ir pasitikėjimo sa
vimi. Ateina dar didesnio darbo ir pasišventimo metas. Mūsų to 
darbo kryptis, uždaviniai ir tikslai lieka nepasikeitę. (j.č.)

Neseniai gavau laišką iš Ame
rikos, iš vieno jaunų dienų drau
go. Jis kaltina mane tylėjimu, 
nustojimu rašyti į Amerikos lie
tuvių spaudą ir stato man paei
liui tokius klausimus:

-- ar manęs nejaudina Ame
rikos lietuvių masinė goldwateri- 
zacija?

— ar anų dienų aistros neat- 
gyja, pasiskaičius jauno litera
tūros kritiko Mykolo Krupavi
čiaus straipsnius apie Salo
mėją Nėrį?

— ar iš tiesų žado netekau ir 
nebeturiu ko atsakyti į Juozo Lans- viena: siaubas! Baisu pagalvoti, 
karonskio žodžių ir argumentų 
sroves?

Toks laiškas yra provokacija. 
O provokacijų yra dviejų rūšių: 
vienos kreipiasi į blogus, o kitos 
į gerus žmogaus jausmus. Pir
mosios pavyzdžiu galima būtų pa
cituoti žymaus lietuvių poeto 
Jono Kossu - Aleksandravičiaus 
-- Aisčio prieš kurį laiką mano 
garbei paskirtą straipsnį, kuria
me jis man suteikia "chamo.ran- 
ka dangų parėmusio" titulą. Kaip 
gali atsakyti į tokią provokaciją? 
Pirma galimybė: "ne, ne aš cha
mas, o tu chamas", ir štai mudu 
abu atsirandame besikoliodami 
ant Balbieriškio rinkos. Antra 
galimybė: "broliuk, mudu abu cha
mai, mužikėlių tautos garbingi 
(ar negarbingi) atstovai", bet ši
toks atsakymas bylos į priekį 
nepastumia. Trečia, pagaliau, ga
limybė: "taip, aš chamas, cha- 
miausias iŠ chamų!" Atsakymas 
būtų krikščioniškas, bet veidmai
niškas. Be to, pagal informaci
jos teoriją, ir jokių papildomų 
žinių neatneštų. Taigi, skaityto
jų labui, į tokias provokacijas 
geriau neatsiliepti.

Bet mano jaunų ir kvailų die
nų draugas savo laišką baigia pa
tetiškai: ar jau kraujas tavo gys
lose, girdi užšalo, ar ką? -- Ši
toks priėjimas prie klausimo žmo
gų pakutena geroj vietoj: žiū
rėk, sakai sau, jis tave provo
kuoja, bet visgi skaito dar tave 
jaunu, galinčiu pastatyti klau
simus ir paguldyti atsakymus. 
Kaip kilbukas, užlendi pats ant 
meškeres kabliuko ir rašai. Kaip 
ir aš štai dabar.

O pasirodė atvirkščiai: suklydau, 
nebeatpažįstu aš tų savo lietu
vių, pasikeitė, sudemokratėjo, 
"sutolerantėjo". — Ir džiaugiuo
si tuo. Kaip džiaugiausi ir da
bartinės Lietuvos žydų sulietu- 
vėjimu.

Visai kitas klausimas, tai pa
ties Goldwaterio siūloma politi
ka. Mano nuomonė čia nesvari, 
ypač kai jokios originalios nuo
monės aš ir neturiu. Bet visos 
Europos, gaullietiškos ir anti- 
gaullietiškos, angliškos, švediš
kos ir itališkos bendra nuomonė

■» 
kad tas garsusis raudonas guzi
kas, kurį paspaudus šimtai ato
minių bombų išlekia į dangų ir 
nukrenta į žemę, gali atsidurti 
ant Goldwaterio rašomojo stalo. 

Galvoju: Amerikos lietuviai 
nori turbūt balsuoti už jį dėl jo 
vidaus politikos privalumų. Ne
drąsiai bandau įteigti, rašydamas 
vienam liaudininkų šului: visgi 
iis truputį fašistas, sakau — ką 
ten jūs, europiečiai, jūs nieko ne
suprantate apie mūsų vidaus po
litiką: respublikonai ar demokra • 
tai, visi mes Amerikoje demo
kratai. šitokie argumentai manęs 
visdėlto neįtikino. Kažkokia pa
tarlė sako, maždaug: jei nori 
pažinti žmogų, pažiūrėk kokie 
jo draugai. O Prancūzijoje Gold- 
wateris turi tik vieną draugą: 
Georgės Bidault, buvusį Alži
ro prancūzų teroristų vadą ir 
dabartinį viso fašistinio sparno 
šefą.

Jūs man sakysite gal, kad Ame
rikos prezidento rinkimai, tai ne 
mano reikalas, kad tai tik kiši
masis į svetimos valstybės vi
daus politiką. Priekaištas, atro
do neblogas, bet jis, tiesą pasa
kius, naudojamas tik tada, kai 
kišimasis nepatinka, o ne tada, 
kai jis patinka: aš manau, kad 
Amerikos lietuviai gal ir bal
suoja už Goldwaterį tik tam, 
kad jis kištųsi į Rusijos vidaus

politikos reikalus... Kaip ten be
būtų, padėtis šiandien pasauly
je yra tokia, kad viršminėtasrau
donas guzikas priklauso būsimam 
Amerikos prezidentui, ir kai nuo 
to guziko paspaudimo priklauso 
geros žmonijos pusės vaikų ir 
dar negimusių anūkų ateitis, 
Amerikos prezidentas išrenka
mas ne tik tam, kad jis sutvar
kytų San Augustino negrų mani
festacijas ar sumažintų Dirvos 
skaitytojų mokamus mokesčius, 
bet ir tam, kad jis ant pirštų 
galų, švelniai dulkes aplink nu- 
šluostydamas, vaikščiotų apie sa
vo raudoną guziką, neprisilytė- 
damas prie jo. Goldwateris ne
priklauso Amerikai, jis atsakin
gas prieš visą pasaulį. O kai 
pasiskaitau jo priešrinkimines 
kalbas, tai jau tai neprimena ant 
pirštų galų vaikščiojanti Korp! 
Neo-Lithuania arbiter elegantia- 
rum o greičiau dramblį įsibro
vusį į porceliano krautuvę.

Dar vienas argumentas: Ame
rikos lietuviai, sako, balsuos už 
Goldwaterį už tai, kad jis žada 
išvaduoti Lietuvą -- Bet mieli 
tautiečiai, ar jūs nemanote, kad 
visų pirma reikėtų išlaisvinimo 
reikalais atsiklausti pačių laisvi
namųjų? šią vasarą teko išsikal
bėti su vienu vengrų intelektualu 
iš Budapešto. Jis mums juokda
masis ir sako, kad visų Vengri
jos vengrų vakarinė malda šian
dien viena: Dievuli, išlaisvink 
mus nuo visokių išlaisvintojų, nuo 
pavergėjų mes ir patys šiaip taip 
išsilaisvinsime! -- Tie kuriems 
teko vakar ar užvakar pasivaikš
čioti Vilniaus ar Kauno gatvėmis 
gerai žino ir Lietuvos lietuvių 
maldą: tik jau dėl Dievo meilės 
nebelaisvinkite jūs mūsų su sa
vo bombomis ir raketomis! — 
Bet užtenka jau tų visų kišimusi 
net ir j lietuvių tautos vidaus rei
kalus.

(Bus daugiau)
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Spaudoje I
Ipasidairius

*

DAR APIE
CITATAS...

Spalio 23 d. Naujienos paskel
bė net atskirą straipsnį: "Kaip V. 
Meškauskas ‘cituoja* ", iš kurio 
aiškėja, kad dr. P. Grigaitis pa
skaitęs Dirvos spalio 19 d. Nr. 
išsirengė net į Chicagos Viešą
jį Knygyną, patikrinti kai kurias 
mano citatas apie vis tą patį Bis
marką su tokiais rezultatais:

"Deja, Chicagos Viešas Kny
gynas pasakė, kad jis jos (mano 
minėtos laidos) neturi ir kad nė
ra jo rekorduose, jog 1960 metais 
buvo išleista nauja tos enciklo
pedijos laida. E.B. dabar leidžia 
ma ir redaguojama Chicagoje; 
todėl šio miesto knygynas, ro
dos. turėtų žinoti.

Tada kur tą *1960 metų laidą* 
matė p. Meškauskas, pasilieka 
mįslė.

Tačiau Chicagos Viešajam Kny 
gynė (Public Library) mes rado
me dvi vėlesnes E.B. laidas: 1961 
metų ir 1963 metų. Pirmoje, kaip 
tik tame 667 puslapyje, kurį nu
rodė p. Meškauskas, užtikome ir 
jo cituotus sakinius!"

Nemėgstu neišspėtų mįslių, to
dėl turiu prisipažinti, kad aš pats 
esu nusipirkęs 1960 metų Ency- 
clopaedia Britannica laidą. Atro
do, kad nuo pat 1936 metų toji 
enciklopedija išleidžia kasmet 
naują laidą, nors, žinoma, jos tu
rinys, turbūt, mažai ką keičiasi. 
Jei dr. Grigaitis tuo dar netiki, 
aš mielai jį priimčiau savo na
muose ir tą laidą parodyčiau.

Tačiau ir radęs mano pacituo
tus sakinius net ir vėlesnėse lai 
dose, dr. P. Grigaitis vis dar ne

nori "pasiduoti" ir net visai rim
tai priekaištauja, kam aš pacita
vau ui, kas man, o ne jam reika
linga. Tokio kaltinimo akivaizdo
je turiu grįžti prie viso ginčo 
pradžios.

O visas ginčas kilo dėl visuo
tinai žinomos tiesos, kad pre
zidentas F.D. Rooseveltas karo 
metu, švelniai tariant, labai ne
gudriai elgėsi. Tikra nesąmonė 
sunaikinti vieną tironą (Hitlerį) 
kad sau ant sprando užsisodinus 
kitą (Staliną). Ne tik, anot enci
klopedijos -- "politinis genijus" 
kaip Bismarckas, bet ir kiekvie
nas sumanesnis politikas būtų lei
dęs abiem tironams nukraujuoti 
iki mirties. To mes ir tikėjomės 
Lietuvoje.

Visai nelogiškas Roosevelto 
elgesys ne tik pakenkė visom 
JAV, bet į sunkiai pakenčiamą 
padėtį įstūmė ir jo garbintoją 
dr. P. Grigaitį, štai spalio 15 d. 
gerbiamas daktaras barasi, kad 
Antanas Bimba ragina balsuoti už 
Johnsoną. Girdi:

"Jisai (Bimba) cituoja kokį ten 
lapelį, nežinia kieno išleistą,kū

Apie Goldwater{, ką gi blogo 
gali pasakyti: visgi savas žmo
gus. Bent pagal prancūzų spau
dą, tai jis viename lenkiškame 
kongrese taip ir pasakęs: Gold 
wateris tai aš tik dėl kitų, o 
tarp savų šnekant, tai mano tė
vas juk Goldwasseris...

Prisipažinsiu, kad iš šito taš
ko žiūrėdamas, tikrai ir nuošir
džiai buvau nustebęs Amerikos 
lietuvių reakcija. Pažįstu aš maž
daug savo lietuvius ir buvau įsi
tikinęs, kad senas, paslėpus ar 
pasąmoninis antisemitinis re
fleksas veiks automatiškai, kad 
apie Goldwaterį nė kalbos nebus.

riame šios šalies piliečiai šau
kiami *Balsuoti už Johnsoną ir 
Humphrey*.

(Tas neįvardintų autorių lape
lis, veikiausia, bus komunistų par
tijos centro instrukcija agiu- 
toriams.)"

Bet dr. Grigaitis irgi ragina 
balsuoti už Johnsoną - Humph
rey, ergo-jis veikia pagal "ko
munistų partijos centroinstrukci. 
ją"? Man atrodo, kad diskusijos 
tuo klausimu būtų įdomesnės ir 
Naujienų ir Dirvos skaitytojams, 
negu apie Bismarcką ir Encik
lopedijos laidas.

Vytautas Meškauskas

Palaikykite . . .

Balsuok už ...

OLIVER P.
BOLTON

CONGRESSMAN 
AT—LARGE

Jo patirtis, kaip 11-to 
Districto atstovo suteikia 
užnugarį, taip svarbų šiai 
gyvybinei pozicijai!

6 metus atitarnavęs da
bartiniame poste, Oliver 
P. Bolton buvo vienu ak
tyviausių Kongreso narių.

Tai viena iš priežasčių, 
kodėl Oliver P. Bolton 
privalo būti išrinktas į 
Congressman—At—Large 
postą iš Ohio.
Herbert K. Oakes, Treas.
R. D. U2 Kirtland Rd.
Willoughby, Ohio

Meksikoje (aliejus)J. PAUTIENIUS

apie jaunatviškos dvasios 
tapytoją J. Pautienių, ku
rio darbuose ir dabar vy
rauja pavasariai, žydintieji 
medžiai, saule persigėrę 
drobės ir šviesiosios nuotai
kos, kurios buvo būdingos 
ir kituose tapytojo laiko
tarpiuose.

Antroje savo kūrinių pa
rodoje Bostone, Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Namuo
se. meno mėgėjams bus ge
ra nroga pamatyti apie 30 
aliejinės tapvbos kūrinių, 
kurių tarpe bus ir natiur
mortų, figūrinių kompozici
jų ir peisažų. (aP).

Vote for
NATURALIZED CITIZENS

• Joseph 
Schmidt, Jr.

• Oscar Radanyi
• Anthony

Goralski 
OHIO STATĖ 

LEGISLATURE
(Mrs. F. Black, Cltmn.,

710 St. Clair NE)

DAIL. .1. PAUTIENIAUS 
PARODA BOSTONE

Bene prieš penkerius me
tus apie suruoštąją dail. J. 
Pautieniaus meno parodą 
rašytojas S. Santvaras pa
sakė, kad tai kūriniai antru 
kart gimusio dailininko, nes

jis arti ketvirtį amžiaus bu
vo iš meno scenos pranykęs. 
Parodoje Bostone, kuri ati
daroma lapkričio mėn.. 7 d. 
tapytojas meno mėgėjams 
vėl patiekia šiokią tokią 
staigmeną.

NAT1ONAL1TY CITIZENS
KN0W

JACK DUDEK
VOTE FOR AN 
ENPERIENCED 

COUNTY SHERIFF 
(Mrs. F. Black. Clnnn..

710'St. Clair NE)

J UDGE

MAXWELL
JOHN L

PROBATE COURT
'BRANDŽIŲ SPRENDIMŲ IR HUMANIŠKO 

SUPRATIMO VYRAS”.

ENDORSED BY:
CLEVELAND BAR ASSOCIATION 
CUYAHOGA BAR ASSOCIATION 
WAR VETERANS BAR ASSOCIATION

Chrm.—Secy., Richard M. Brown, 25 South St., Chagrin Fnlls

Bostonan atgabena pačius 
būdingiausius savo darbus, 
sukurtus per paskutinius 
penkerius metus. Jie daug 
kuo skiriasi nuo ankstyves
niųjų. Jei anksčiau galima 
buvo tapytojo darbuose 
įžiūrėti tam tikrus pointe- 
lizmo, ar impresionizmo 
pėdsakus, tai šiuo kart jų 
terasime nedaug.

Naujausiuose savo dar
buose dailininkas daugiau 
akcentuoja spalvų ir eks-, 
presiją, kartu pabrėžia for
mą ir judesį.

Dailininkui, peržengusiam 
šeštąjį savo gyvenimo de
šimt mėtį nelengva eiti su 
m o d e r n i uoju gyvenimu, 
dažnas tik 
anksčiau 
arba eina 
negalima

CLEAN UP CUYAHOGA 
COUNTY

WITH
Robert B. 

KRUPANSKY 
Your Nationality 

Candidate for 
PROSECUTING

ATTORNEY
(Mrs. F. Black. Clnnn., 

710 St. Clair NE)

kartoja, kas jau 
buvo pasakyta, 
atgal. Tačiau to 
būtu pasakyti

LITHUANIAN CITIZENS
RESPECT 

INTEGRITY and 
HONESTY 

ELECT 
Leonard P. 
RICHTER 

COUNTY RECORDER
(Mrs. F. Black, Chmn., 

710 St. Clair NE)



Nr.123 - 4 DIRVA 1964 m. lapkričio 2 d.

TARP PRIEŠINGU STRĖLIŲ
šią vasarą "Dainavoje" buvo jų išplautais smegenimis: blai- 

suorganizuota akademinė stovyk- vatai pašnekėjęs, ar herezijas 
la. To stovyklavimo atgarsiai {vai 
riuose pokalbiuose ir spaudoje ir 
šiandien dar atsirūgsta,

š.m. rugsėjo mėn. 28 d. Dirvo
je B. Lietuvninkas savo rašinyje, 
pavadintame "Politinių mokslų 
daktarų kalbų pasiklausius", sky
riuje "Daktarai išplautais sme
genimis" rašo: "Per tą politinių 
mokslų daktarų apie Rytų Euro
pą blaiviai pašnekėjo tik vienas 
d r. Vardys. Dar vidutiniškai nu
kalbėjo dr. Remeikis. Daugiausia 
herezijų pabėrė dr. Šmulkštys. 
Girdi, Jugoslavija vedanti laisvą 
ir nepriklausomą užsienio politi
ką. O ar buvo nors vienas atsi
tikimas, kai kuriuo esminiu už
sienio politikos klausimu Jungti
nėse Tautose kur Jugoslavija bal
savo skirtingai nuo Sovietų Sąjun
gos?" Įš| klausimą palikęsatsa- 
kyti dr. J. Šmulkščiui, B. Lietuv
ninkas paleidžia strėlę šiais žo
džiais: "Didžiausia dr. Šmulkš
čio paskelbta nesąmonė buvo tai, 
kad nebūsią jokios tragikos, jei 
dabartinė padėtis užtruksianti 
dar desėtką ar du desėtkumetų".

Nesuprantu, ką B. Lietuvninkas 
turėjo galvoje, rašydamas frazę 
"Daktarai išplautais smegeni
mis?" B. K. Naujokas (Dirva spa
lio 9 d.) tatai suprato kaip seny- 
binę pažiūrą pašiepti padoriau 
apsirengusią, išsipraususią mer
gaitę ir mokslus einančius, iš kai 
miečių išsiskiriančius jaunuo
lius, darydamas išvadą, kad auto
rius, užuot daktarus pašiepęs, ta 
savo fraze juos išaukštino, nes, 
jo nuomone, išplautos smegenys 
yra vertesnės už prišiukšlintas. 
Esu linkęs jo nuomonei pritarti. 
Nežiūrint B. Lietuvninko tikslo 
daktarus pašiepti ar išaukštinti, 
ta jo frazė yra priešinga logikos 
taisyklei, kuri neleidžia iš vieno 
asmens veiksmo daryti išvadas 
apie visą grupę ir atvirkščiai. 
B. Lietuvninkas po ta fraze rašo, 
kad dr. Vardys blaiviai pašne
kėjęs, dr. Remeikis vidutiniškai, 
o dr. šmulkšyts herezijas bars
tęs. Dabar lieka neaišku, kuris iš

P. JURGUTIS

Tuo Roosevelto palikimu Maskva 
tebesinaudoja ir šiandien. O vis 
dėlto, negalime palyginti Eisen- 
howerio suorganizuoto pervers
mo Gvatemaloje su Kubos "inva
zija" suorganizuota Kennedy. Ne
galime palyginti Kubos "bloka
dos" su desantų išsikėlimu Libi
joje. Negalime palyginti Eisenho- 
werio, kuris pasirašė Pavergtų
jų Tautų Savaitės {statymą, pa
skelbtos proklamacijos, dėl ku
rios Chruščiovas kumščius dau- 

Yorke vartojama prievarta, vėžio - žė, su Johnsono pasirašyta pro- 
jant mokyklų vaikus iš artimesnių 
J tolimesnes mokyklas dėl "rasi
nio balanso" ir pagaliau siūlo 
rinkti | valdžią naujus žmones, 
kurie nieko bendro neturi su kai
riesiems pataikaujančia Ameri- 
cans for Democratic Action.

• barstęs?
Toliau B. Lietuvninkas pri

mena keistą, daugeliui nesupran
tamą, vingiuotą, komunistams 
pataikaujančią Amerikos užsie
nio politiką Kuboje, Konge, Viet
name, kur laimi komunistai; jis 
reiškia nepasitenkinimą civilinių 
teisių įstatymu, kuriame juodie
siems suteikiama daugiau teisių 
negu baltiesiems, piktinasi New

Į B. Lietuvninko padarytus prie
kaištus š. m. spalio 7 d. Dirvoje 
atsiliepė dr. Julius Šmulkštys, 
tvirtindamas, jog tokio pareiški
mo, kad "nebūsią jokios tragikos, 
jei dabartinė padėtis užsitęsian- 
ti dar desėtką ar du desėtku me
tų" nepadaręs. Gal padarė, gal ir 
ne? Nežinia. Tatai gali patvirtin
ti tik tie, kurie jo pranešimą gir
dėjo. Tačiau man sueklia keistą 
jausmą ir nuostabą kiti dr. J, 
Šmulkščio strėlių Dirvos skiltyse 
palikti pėdsakai. Dr. J. Šmulkš
tys paleidžia pirmąją strėlę res
publikonams, kurie esą specia
listai tik kalbėti, o nieko neda
ryti. šiuo savo teigimu dr. Šmulkš
tys, mesdamas kaltę visiems 
respublikonams, daro tą pačią lo
gikos klaidą, kaip ir B. Lietuv
ninkas, vadindamas daktarus iš
plautais smegenimis. Neabejoju, 
kad dr. Šmulkštys, mesdamas 
strėlę respublikonams, turėjo gal
voje Eisenhoverio valdymo lai
kotarpi. Sutinku, kad ir Eisen- 
howeris padarė didelių ir nedova
notinų klaidų. Ypačiai nedovano
tina Korėjos "taika", Vengrijos 
ir Indokinijos desperatiškos ko
vos nepaisymas. Bet, būdami Ei- 
senhwoerio teisėjais, turime pri
siminti nelemtą F. Roosevel
to palikimą, pasirašytą Jaltoje.

Kas tik turi gerą skonj 
Viską perka pas Lieponj!

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.

klamacija, kurią ir Chruščiovas 
mietai būtų sutikęs pasirašyti. 
Reikia turėti galvoje ir tai, kad 
Eisenhoweris, priėmęs respubli
konų nominaciją, pats nežinojo, 
kuriai partijai priklauso. Jis bu
vo išstatytas liberalų respubliko
nų prieš senatorių Taftą, kuris 
buvo tokių pat pažiūrų, kaip ir 
senatorius Goldwateris, ir dėl 
savo populiarumo, nebuvęs parti
joje eiliniu nariu, iš karto tų va
du tapo. Tą pati liberalai res
publikonai norėjo padaryti ir su 
Goldwateriu, išstatydami gub, 
Scrantoną. Deja, šis triukas 
jiems nebepasisekė, nes Scran- 
tonas savo populiarumu negali 
prilygti Eisenhoweriui.

Toliau d r. Šmulkštys savo at
sakyme B. Lietuvninkui rašo, kad 
tik Goldwaterio rėmėjai, {vairaus 
plauko rasistai, birčininkų men
taliteto fanatikai gal} vadinti 
Valstybės departamentą komu
nistų lizdu, čia gerb. daktaro 
strėlė bus paėmusi truputėl{ ne
teisingą krypt|, nes B. Lietuvnin
ko rašinyje Valstybės Departa
mentas nėra pavadintas komunis
tų lizdu. Gal gerb. daktaras kur 
nors kitur tok| pavadinimą ra - 
radęs? O gal jis nebeturėjo ki
tokių argumentų dabartinei admi
nistracijai pateisinti dėl B. Lie
tuvninko padarytų kaltinimų?Ta
čiau šitokiais argumentais švais
tytis daktarui lyg ir nepritiktų 
nes tokie argumentai ryškiau pri
mena mentalitetą ir orumą jo pa
ties gerbiamo H. Humphrey, 
kuris Johnsono ūkyje, {mynęs Į 
karvės mėšlą, visa gerklę rėkė: 
"Į respublikonų platformą Įklim
pau!".

Visi gerai žinome, kad Chruš
čiovas labai nekentė Nixono. 
Prieš 1960 m. Amerikos prezi
dento rinkimus Chruščiovas 
prieš Nixoną paleido visą bolše
vikinę propagandos mašineriją. 
Žurnalistas Drew Pearson, pra
leidęs tris paras Chruščiovo glo
boje, gr|žęs | Ameriką, parašė, 
kad Chruščiovas jam papasako
jęs, kaip Harimanas j| mokęs pa
gelbėti Kennedy laimėti rinki
mus. A. Hariman sakęs: "Jei 
barsite Nixoną, tai truputi paba r-Ja mes M. ~Perry "A Report in 
kitę ir Kennedy. Tatai jam pagel- ~ 
bės". Ir šią vasarą, vos Goldwa- 
teriui laimėjus nominaciją, 
Chruščiovas pradėjo j{ dergti,.

Chicagoje {vykusios madų parodos, Putnamo senelių prieglaudos statybai paremti, modeliuotojos. 
Stovi iš kairės parodos komentatorė J. Cijūnelienė, modeliuotojos G. Baliflnaitė, V. Vaitienė, M. 
Meškauskaitė, N. Vengrienė, J. Mačiulienė, V. Brazienė, A. Leitienė, P. Vaitaitienė, O. Jameikienė, E. 
Blandytė ir M. Remienė. Dekoracijos dail. M. Ambrozaitienės.

tamento užsienių politikos pla
navimo viršininko W. Rostow pla
nas, kuriame dėstoma, kad komu
nizmas švelnėja, kad todėl Ame
rika turi atsisakyti puolamųjų 
ginklų ir nesiekti komunizmo nu
galėjimo, kad Amerika niekada 
neturi skatinti jokių sukilimų už 
geležinės uždangos ir neturėtų 
duoti jokios pagalbos toms vals
tybėms, kurios atsisako komu
nistų koalicijos, kaip buvo pa
daryta Laose. Ką reiškia pre
zidento Johnsono nuolat karto
jami žodžiai: "Mes nieko neno
rime palaidoti"? Johnsono pasi
rinktas kandidatas | viceprezi
dentus H. Humphrey be jokių ce
remonijų pareiškė, kad tik šar
latanai gali kalbėti apie kok| pa
vergtų tautų išlaisvinimą. Kur 
mūsų ALT, kur mūsų Vlikas, 
kur LL komitetas? Kodėl jie ty
li, lyg užrištom burnom? Dabar 
kaip tik pats geriausias laikas 
veikti, kada ir Bimbos-Mizaros 
vienminčiai kviečiami | Baltuo
sius Rūmus.

Iš B. Lietuvninko ir J. Šmulkš
čio "apsišaudymo" išryškėja dvi 
priešingybės. Viena palinkus |de - 
šinę, o antroji — { kairę. Vadi
nasi, vienas renkasi Goldwater|, 
o antras -- Johnsoną. Kuris pa
sirinkimas naudingesnis Lietu
vai, mūsų tėvynei?

Turiu po ranka abiejų prezi
dentinių kandidatų biografijas: 

’* A J r-j
Depth on Barry Goldwater" ir 
J. Evetts Haley "A Texan Looks 
at Lyndon". Perskaičius prieš 
akis atsistoja aviacijos genero-

Johnsonas prisimušė iki senato
riaus, o per Kennedy tragišką 
mirt| iki -- prezidento kėdės, 
šiaip jokiais gabumais nėra pa
sižymėjęs ir nieko nėra parašęs. 
Jo dvasios vadas, kaip jis pats 
sakosi, yra F. Roosevelt. Jis skai
tomas vienu iš turtingiausių žmo
nių Texas valstijoje. Bobby 
Baker, Billie Sol Estes byla, ir 
dabar tik aikštėn iškilęs Walter 
Jenkins rodo, kokia moralė vieš
patauja VVashingtono viršūnėse. 
Atominės energijos komisijos 
narys J.R. Oppenheimer, kurio 
žmona ir jaunesnis brolis yra ko
munistai ir kuris pats prisipa
žino rėmęs stambiomis sumomis 
komunistų veiklą, Eisenhowerio 
iš tarnybos buvo atleistas, John
sonas, vos {žengęs { Baltuosius 
Rūmus, Oppenheimeriui suteikė 
Enrico Fermi medali ir 50000 
dol. neapmokestintą ček|. Nese
niai be teismo buvo paleisti rusų 
šnipai. Ir vis tatai "valstybės 
saugumo sumetimais".

Pagaliau dr. J. Šmulkštys, lyg 
lankui strėlių pristigęs ironizuo
ja, kad Lietuvninkas savo politi
nes pažiūras susiformavęs iš 
laikraščių, kaip Chicago Tribūne 
ir knygų, kaip "None Darė CalI 
it Treason". Nepažįstų p. Lietuv
ninko ir nežinau jo amžiaus taip 
pat kaip ir p. dr. Šmulkščio. Ne-

skaitau nė Chicago Tribune. John 
A. Stormer knygą "None Darė 
CalI it Treason" perskaičiau ir 
turiu po ranka. Joje atidengiama 
daug paslapčių, kurių eilinis Ame - 
rikos pilietis nė nesapnavo. Ten 
atrandame trumpą komunistų kil
mės istoriją, Markso, Engelso ir 
Lenino biografijas. Ten skaityto
jas sužino apieFabians. Jųatsi- 
radimas Anglijoje ir Įsigalėjimas 
Amerikoje parodo, kodėl šiandien 
Amerika nenori nugalėti komu
nizmo. Toje knygoje randame 
kaip Rooseveltas, Alger Hissui 
asistuojant, Jaltoje atidavė Stali
nui Rytų Europos valstybes, |skai - 
tant ir Pabaltijį. Nepamiršta nė 
Kubos "invazija", nė jos garsioji 
"blokada". Ten smulkiai nupasa
kojama, kaip komunistai yra įsi
brovę ir daro pragaištingą darbą 
mokslo, meno, spaudos irnetbaž 
nytinėse institucijose. Atrodo, 
kad dr. Šmulkščiui š| knyga ne
patinka. Nesuprantu, kodėl?

Iš dr. Šmulkščio atsakymo B. 
Lietuvninkui matosi, kad jam dar 
vaidenasi ir kelia baubą buvusios 
Vokietijoje prieš 25 metus pažiū
ros, kurios jau yra palaidotos, bet 
jam nekelia jokio siaubo Krem
liaus pažiūros, kurios naikina mū' 
sų gimtąjj kraštą ir siekia pa
vergti visą pasaulį
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vadindamas pramuštgalviu, karo las Barry Goldwater ir moky- 
kurstytoju ir žinodamas, kad ame- to jas Lyndon B. Johnson. Abu 
rikiečiai bijo karo, šaukė: "Jei 
Goldwateris laimės rinkimus, tu
rime pradėti valyti ir taikyti pa
rengty savo ginklus". Amerikos 
komunistų VVorker, neatsiliekant 
nė Laisvei su Vilnimi, išsijuosę 
savo skaitytojus tik už Johnsoną 
ir Humphrey ragina atiduoti bal
sus. Neįsivaizduoju, kaip gali 
doras lietuvis, ištrūkęs iš komu
nistinio pragaro,paklusti tėvynės 
graboriaus ir jo klapčiukų balsui?

Dr. J. Šmulkštys tvirtina, kad 
Jugoslavija daug kartų Jungtinė
se Tautose balsavusi skirtingai 
nuo Sovietų Sąjungos ir įrody
mui siūlo pastudijuoti J.T. Sau
gumo Tarybos ir Visuotinės Kon 
ferencijos 1949-51 metų protoko
lus. Tatai nėra ir taip svarbu. 
Svarbu tai, kad diktatorius Ti
to, surijęs tris milijonus Ame
rikos mokesčių mokėtojų pini
gų, yra šiandien su tais, kurie 
rengiasi Ameriką palaidoti.

Dr. J. Šmulkštys savo atsa
kyme B. Lietuvninkui pats sau 
prieštarauja: vienoje vietoje jis 
gina Valstybės Departamento ve
damą politiką, o kitoje -- stebi
si, kad daug apie komunizmo pa
vergtų tautų išlaisvinimą kalba
ma, o konkrečiai nieko nedaro
ma. O kas dėl to atsakingas? 
Ar ne Valstybės Departamentas, 
kuris iš tikrųjų labai mažai kal
ba, o laisvina atbuliniu bėgiu. 
Neabejoju, kad dr. J. Šmulkš
tys skaitė Valstybės Departa
mento leidinį nr. 7277, pava
dintą "Freedom from War", ku
riame siūloma panaikinti armiją, 
laivyną, oro pajėgas ir atominius 
ginklus, pasiduodant Jungtinių 
Tautų Taikos globai. Juk panašios 
dvasios yra ir Valstybės Depar-

jie beveik vienmečiai. Goldwa- 
teris religingas episkopalas, ge 
riausias kadetas karo akademi
joje ir geriausias lakūnas Ame
rikoje. Ilgiausiai išbuvęs ore ir 
skraidąs visais Amerikoje paga
mintais lėktuvais.

Labai klydo dr. V. Kavolis, 
rašydamas, kad Goldwateris ne 
protu, o jausmais vadovaujasi. 
Jei jis jausmais vadovautus, tai 
jau seniai būtų po velėna. Gold- 
wateris politinę karjerą pradėjo 
1948 m. savo gimtajame mies
te tarybos nariu Phoenix, o 1953 
m. jau j{ randame senatoriaus 
kėdėje VVashingtone. Jisįsistudi- 
javęs Amerikos Konstituciją ge
riau negu kuris teisių profeso
rius. Mėgsta skaityti istorinius 
veikalus. Parašė dvi knygas. Yra 
atviro būdo. Sako tai, ką galvoja. 
Turi tvirtus principus ir be kom
promisų jų taikosi. Brangina sa
vo pažadus. Turi puikią iškal
bą. Tai aukštos erudicijos ir 
greitos orientacijos valstybės 
vyras. Jo raštuose ir kalbose 
matosi gilus pažinimas komuniz
mo ir didis noras j{ sunaikinti. 
Tik toks vyras ir gali išgelbė
ti Ameriką ir visą pasauli nuo 
vis plačiau besiplečiančio komu
nistinio tvano.

Johnsonas yra užsidaręs. Jo 
dvasinio tikėjimo ir dabar niekas 
nežino. Jis sakosi esąs liberalas 
ir konservatorius. Yra apsukrus, 
sugebąs išnaudoti situacijas savo 
naudai. Metęs mokytojo darbą iš 
Texas nuvyko | Washingtoną kon
greso atstovo sekretoriaus pa
reigoms, 1937 m., mirus kongre
so atstovui J.P. Buchanan, prez. 
F. Rooseveltas pristatė Johnso- 
ną Texas piliečiams išrinkti jo 
vietoje. Per Roosevelto paramą
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• ONA IR KAZYS KARPIAI, 

grjžtant iš atostogų, pakeliui bu
vo sustoję Washingtone, kur ap
lankė seniau matytas ir dar ne
matytas įžymesnes sostinės vie
toves.

Atvykę į Washingtoną, pataikė 
į buv. prezidento H. Hooverio lai
dotuves. Velionis po I. Pas. karo 
buvo apsilankęs į Lietuvą nuo 
karo nukentėjusių šalpos reika
lais. Lietuvos Atstovas J. Ka
jeckas prie velionies karsto pa
dėjo gražų vainiką Lietuvos var
du.

O. ir K. Karpiai ta proga ap
lankė ir Lietuvos pasiuntinybę, 
kur buvo maloniai priimti p. 
Kajeckų. Taip pat buvo |domu at
silankius ir į Vocie of America 
lietuvių skyrių, kuriame vizito 
metu vyko transliacijos | Lietuvą.

"DEŠIMTUKO TURNYRAS".
Amerikos Lietuvių Stalo Te

niso "Dešimtuko Turnyras” įvyks 
gruodžio 12-13 d. Clevelande. Tur
nyro programoje — vyrų ir mote
rų vieneto žaidimai. Dalyvauti 
kviečiami 15 vyrų ir 12 moterų 
žaidėjų, kurių atranką padarys 
FASK-tas, pagal 1964 m. mūsų 
stalo tenisistų vertinimo lentelę. 
Į negalinčių dalyvauti vietą gali 
būti kviečiami kiti žaidėjai, to
dėl visi suinteresuotieji ir iki 
lapkričio 7 d. negavusieji pa
kvietimų prašomi kreiptis į 
FASK-tą, šiuo adresu: Lithua
nian Athletic Union, 15321 Lake 
Shore Blvd., Cleveland, Chio 
44110.

Vyrų klasėje bus varžomasi 
dėl Pasaulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos, Cleve
lando Skyriaus Pereinamosios 
Taurės, įsteigtos 1960 m. Pra
eitų metų nugalėtojas -- Pranas 
Gvildys (Toronto LSK Vytis).

Moterų klasės nugalėtojai teks

Lapkričio 1 d. Circle galer i joje Clevelande, Euclid Avė. ir Mayfield 
Rd., atidaryta Antano Vaikšnoro kūrinių paroda, kuri tęsis iki lap
kričio 28 d. Drauge su dail. A. Vaikšnoru parodoje dalyvauja ir dail. 
Eckhardt su stiklo ir skulptūros kūriniais. Nuotraukoje dail. A. 
Vaikšnoro paveikslas "Foxfire".

CLEVELANDO PARENGIMŲ 
_ _  KALENDORIUS _ _

LAPKRIČIO 7 D. Pilėnų tunto 
vaidinimas 5v. 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.

Balsuok ir 
palaikyk .. .

JUDGE

BERNARD

FRIEDM AN
COMMON PLEAS COURT

tt»& road to a

detiįned Joat for you

LB-nės Clevelando I-sios Apy
linkės Pereinamoji Dovana, įs
teigta 1961 m. Pereitų metų lai
mėtoja -- Violeta Nešukaitytė 
(Toronto LSK Vytis).

ŠALFASS-GOS SUVAŽIAVIMAS
š. Amerikos Lietuvių Fizinio 

Auklėjimo ir Sporto sąjunga šau
kia visuotinį metinį gruodžio 
mėn. pabaigoje ar 1965 m. sau
sio mėn. pradžioje Clevelande 
suvažiavimą.

Suvažiavimas bus ypatingai 
svarbus, kadangi šalia nuolatinių 
einamųjų reikalų, darbotvarkėje 
bus naujo FASK-to įvesdinimas į 
pareigas ir š. Amerikos Lietuvių 
Krepšinio Rinktinės išvykos į Aus 
traliją bei 1964 m. Pabaltiečių 
Olimpinių Žaidimų apžvalga.

Suvažiavime pilna balsavimo 
teise dalyvauja sporto vienetų 
rinkti ar skirti atstovai ir 
ŠALFASS-gos administraciniai 
pareigūnai.

Patariamuoju balsu suvažia
vime kviečiami dalyvauti visi 
sporto darbuotojai, fizinio lavini
mosi mokytojai, sporto veteranai 
ir lietuvišku sportu besidomin
tieji privatūs asmenys bei or
ganizacijų atstovai.

Pavieniai asmenys ar pašali
nės organizacijos, norį dalyvauti 
suvažiavime patariamuoju balsu, 
registruojasi bei informacijas 
gauna betarpiškai FASK-te, šiuo 
adresu: Lithuanian Athletic Union 
15321 Lake Shore Blvd., Cleveland 
Ohio 44110.

Suvažiavimo data bus paskelb
ta vėliau.

SENDRAUGIŲ SUVAŽIAVIMUI 
ARTĖJANT

Suvažiavimo rengimo komisija 
kuriai vadovauja S. Laniauskas 
(1000 Dillewood, Cleveland 19, 
Ohio), jau baigia visus paruošia
muosius darbus. Laukiama dide
lio dalyvių skaičiaus tiek sesijų 
posėdžiuose, tiek literatūros va
kare, tiek ir pagrindinėje paskai
toje, kurią skaitys iš Šveicarijos 
specialiai pakviestas prof. dr. 
Juozas Eretas tema "Dvidešimt
metis išeivijoj: prasmė ir užda
viniai". Dailaus žodžio ir poezi
jos vakare savo kūrybą skaitys 
Kazys Bradūnas, Jurgis Jankus, 
Aloyzas Baronas ir Julia šva- 
baitė. Sekmadienį iškilmingos pa
maldos šv. Jurgio pa ra pi jos baž
nyčioje 10 vai. 30 min., o lygiai 
12 vai. iškilmingas posėdis, ku
riame ASS pirm. prof. Just. Pi- 
kflnas padarys minifestacinį pra
nešimą.

ASS centro valdyba kviečia sa
vo narius JAV, Kanadoje, Vokie
tijoje ir kitur susirūpinti sąjun
gos veikla ir uždaviniais šiuo 
jai ypatingu laikotarpiu. Jau da
bar siūlymus bei sugestijas 
siųskite atatinkamoms komisi
joms ar centro valdybai (Dr. K. 
Keblys, 16349 Addison, South- 
field, Mich.). Neabejojama, kad 
JAV ir Kanados at-kai gausiai da
lyvaus šiame trimetiniame sam
būryje, lapkričio 26-29 d.d. Cle
velando ir jo plačioje ir įdomio
je programoje, kuri netrukus bus 
paskelbta spaudoje.

ASS CENTRO VALDYBA

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 šv. 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.

TERM BEGINNING JAN. 3, 1965
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X BERNARD FRIEDMAN

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, šv. 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- 

SAUSIO 23 D. Grožinio skaitymo tūs, "Aukuro" ansamblio išvykoms 
ir deklamavimo vakaras jaunimui, paremti.
Rengia Neringos tuntas šv. Jurgio 
parapijos salėje.

KOVO 14 D. Putnamo senelių 
namų statybai remti komiteto pa
rengimas.

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

BALANDŽIO 25 D. Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokyklos tradi
cinis metinis balius.

balandžio 26 d. Margučių 
ridinėjimas. Ruošia Vysk. M. Va
lančiaus lit. mokykla.
GEGUŽĖS 2 D. Motinos Dienos 

minėjimas, ruošia Vysk. M. Valan
čiaus lit. mokykla.

GEGUŽĖS 9 D. Čiurlionio 
Ansamblio sukaktuvis kon
certas Clevelando Muzikos Ins
tituto salėje.

T. CLAIR 
AVINGS

813 EAST 185TH STREET • IV 1-7800

• Laikas patikrinti visus 
savo turimus draudimus. 
Mielai patarnausime. Skam
binkite: Z. Obeleniui 
881-7741 ar V. Giedraičiui 
914-6835.

SKAITYK IR PLATINK 
DIRVĄ

Clevelando jaunesnių skaučių iškyla į gamtą spalio 25 d. kurią globojo ir vadovavo šembergienė ir 
Juodikienė, šembergas iškylos dalyves aprūpino maistu. J. Garlos nuotrauka

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

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

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

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

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

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

SUPERIOR 
SAVINGS

TORONTAS — TARPMIESTINIŲ 
RUNGTYNIŲ LAIMĖTOJAS

Rugsėjo 12-13 d. Chicagoje buvo 
įvykdytos tradicinės tarpmiesti
nės leng. atletikos rungtynės tarp 
Toronto ir Clevelando lietuvių, 
dėl L.V.S. Ramovės Clevelando 
Skyriaus pereinamosios taurės, 
įsteigtos 1959 m.

šios varžybos turėjo įvykti va
saros metu Toronte, tačiau dėl 
įvairių aplinkybių nebuvo praves
tos, todėl buvo sutarta jas iš
vesti bendrų XIV žaidynių pasek
mių, visai nevykdant atskirų var
žybų.

Rungtynes nesunkiai laimėjo 
Torontas, bendra pasekme 446: 
272. Torontiečiai turėjo žymiai 
pilnesnį sąstatą savo komandos, 
kas nulėmė laimėjimą aukšta pa
sekme. Varžybos vyko suaugusių 
ir visose prieauglio klasėse.

Iki šiol, iš 5 kartus vykdytų 
tarpmiestinių varžybų, Torontas 
laimėjo 4 kartus. Clevelandiečiai 
laimėjo tik 1960 m. Varžybos ne
buvo vykdomos 1962 m. (sv)

SINCI 1909

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

n

AVĖ. 
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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

METMENIS -- jaunosios kar
tos kultūros žurnalą, galite įsi
gyti ir užsisakyti Dirvoje. Kai
na — L50 dol.

AUKOS DIRVAI
A. Rugys, Paterson...........2.00
Dr. F. Kaunas, Chicago ... 10.00 
A.M. Prask, Cleveland.....5.00
J. Rekašius, Detroit .......... 5.00
Pr. Narvydas, Brooklyn .... 2.00 
P. Steikūnas, E. Chicago ... 5.00 
A. Ružancovas, Danville .... 1.00
J. Petrauskas, Detroit....... 2.00
R. Višnys, New Haven...... 10.00
K. Kasakaitis, Chicago...... 5.00
J. Baublys, Detroit..............5.00
J. Gedaugas, E. Moline..... 5.00
P. Sidzikauskas, Chicago ... 5.00
S. Trinka, Chicago...............1.00
J. Žmuidzinas, Toronto.....4.00
M. Ramanauskas, Oakville .. 1.00
W. Užpurvis, Windsor...... 2.00
S.K. Balys, Grand Rapids .. 5.00
M. Uhlianuk, Armada...... 10.00
A. Pimpė, Chicago ........... 10.00
S. šimoliūnas, Detroit .... 5.00
K. Matutis, Chicago ......... 5.00
V. Juodvalkis, Cleveland 10,00
A.S. Trečiokas, Orange .. 10.00
J. Misevičius, Baltimore .. 2.00
R. Sidrys, Streator ....... 10.00
J. Vegelis, Hudson ......... 2.00
P. Ličkus, Chicago ......... L 00
V. Mažeika, Chicago.........2.00
A. Ereminas, Thomaston .. 2.00
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• Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondui gAuta aukų 
per V. Tamošiūną iš Detroi
to, Mich. 100 dol. Po 10 
dol. aukojo: V. Tamošiū
nas, S. šimoliūnas, P. Da
linis, J. Baublvs, J. Gaižu
tis, J. Tamošiūnas, J. Re
kašius. Po 5 dol.: A. Petra
vičius, I. Kaimelis, A. Pet
rauskas, A. Patalauskas, J. 
Černius, A. Gilvydis.

• Pranas Kašuba su žmo
na Albina ir sūnum Min
daugu, ilgą laiką gyvenęs 
Reading, Pa., neseniai per
sikėlė j Chicagą ir apsigy
veno 1825 So. 50 Court, Ci
cero 50, III.

P. Kašuba yra uolus tau
tinių darbų rėmėjas: Vil
ties draugijos šimtininkas, 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo, A. Smetorios mono
grafijos garbės prenumera
torius. Jis, buvęs aktyvus 
darbuotojas Reading, Pa., 
tikime, greit įsijungs i tą 
patj darbą Chicagoje. Nors 
yra baigęs ekonomijos mok
slus, bet atvykęs į šį kraš
tą įsigijo naują specialvbę 
— radijo ir televizijos me
chaniko. Likvidavęs Rea- 
ding’e savo nuosavą dirbtu
vę tuo tarpu Chicagoje pra
dėjo dirbti pas kitą savi
ninką.

• Dr. Antanas Klimas, 
Rochesterio univers i t e t o 
profesorius, rajoninėje mo
kytojų konferencijoje lap
kričio 28-29 dienomis Chi
cagoje skaitys paskaitą: 
"Pagrindiniai anglų ir lie
tuvių kalbų fonologiniai 
skirtumai.” Į konferenciją 
kviečiami ir nedirbantieji 
1 i t u a nistinėse mokyklose 
mokytojai, kurie domisi pe
dagogine pažanga.

• Lietuvai Išlaisvinti 
Centro Argentinoje rūpes
čiu spalio 13 d., tarpinin
kaujant Argentinos Anti- 
komunistų Demokratų Cen
trui, kuriam pirmininkauja 
Dr. M. Saavedra. per atsto
vą Fragą, Argentinos Kon
gresui įteiktas memorandu
mas, Lietuvos suspenduotos 
pasiuntinybės veiklos at
statymo ir užsieniečių do
kumentų sudarymo reikalu.

NELAIMĖ ADVOKATO 
J. BAGDžICNO ŠEIMOJ

Advokato Jono Bagdžiū- 
no-Borden žmona Elena, 
prieš kelias dienas paslydo 
virtuvėj ir puldama sulau
žė dešinę šlaunį. Nuvežta į 
St. James ligoninę, prie 
Lincoln Highway ir Chica
go Road, Chicago Heights, 
Illinois. Gydytojai spėja, 
kad reikės ligoninėj pagulė
ti apie trejetą savaičių, o 
gal ir ilgiau, dėl jos nebe
jauno amžiaus. Advokatas 
su žmona gyvena nuosavam 
80 akrų ūkyje, apie 30 my
lių į pietvakarus nuo Chi
cagos. Advokatas Bagdžiū- 
nas jau virš penki metai 
kaip išėjęs į pensiją.

ATLANTO RAJONO 
STOVYKLAVIETĖS 
PIRKIMO REIKALU

Lapkričio 14 d., 1 vai. p. 
p. New Yorke, Lietuvių At
letų Klubo patalpose šau
kiamas Atlanto Rajono 
skautų, skaučių vienetų ir 
tėvų atstovų suvažiavimas 
stovyklavietės pirkimo rei
kalu.

šiuo metu stovyklavietei 
pirkti išrinktas komitetas 
lanko įvairias vietoves, ieš
kodamas tinkamos vietos 
stovyklavietei. Jau yra ap
žiūrėta keliolika vietų ir at
rodo, kad, dirbant bendro
mis jėgomis, stovyklavietės 
įsigijimas būtų įmanomas. 
Tuo pačiu yra ruošdamas ir 
bus patiektas suvažiavimui 
patvirtinti stovyklavie t ė s 
pirkimo planas-statutas. pa
gal kurį visas darbas bus 
vykdomas.

Labai prašome visas At
lanto Rajono vietoves šį 
svarbų reikalą rimtai ap
svarstyti ir siųsti savo at
stovus į šį suvažiavimą, pa
gal iš anksto išsiuntinėtus 
pranešimus.

Komitetas

• Ar Jūs iš tikrųjų žino
te. Kas vra elektroninis 
konservatiškumas? Ar bu
vote kada paskendę škotiš
koje migloje? Jei ne tai ap
lankykite ANTRĄ KAIMĄ, 
kur kabaretinėje atmosfe
roje turėsite progos visą tai 
išvysti, š. m. ANTRO KAI
MO pasirodymai įvyks spa
lio 31 ir lapkričio 7 ir 8 die
nomis. Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St., Chicago
je. Publika bus priimama 
nuo 8 vai. vak. (lapkričio 8 
nuo 6 v. v.). Įėjimui yra 
reikalingos rezervacijos, dėl 
kuriu prašome skambinti N. 
Stakauskienei: PR 8-68^4, 
iki 9 v. v. Įėjimo kaina 
$2.00.

NEPRITARIA 
REFORMAI

LB Chicagos Apygardos švie
timo Komisija savo šių metų rug
sėjo mėn. 27-tos dienos ir spa
lio mėn. 25-tos dienos posėdžiuo
se svarstė K. Donelaičio pradi
nėje lituanistinėje mokykloje Įvyk
dytos reformos klausimą ir vien- 
balisiai (išskyrus K. Donelaičio 
mokyklos vedėją J. širką) priėjo 
tokių išvadų:

L LB Chicagos Apygardos 
švietimo Komisija tokiai K. Do
nelaičio pradinės lituanistinės 
mokyklos reformai nepritaria.

2. Komisija pasilieka neįtikinta 
nei tokios rūšies reformos rei
kalingumu, nei naudingumu ir ne
gali suprasti, kokiu būdu lituanis
tinio švietimo bei auklėjimo lai
ko sutrumpinimas galėtų pakelti 
K. Donelaičio lituanistinėje mo
kykloje švietimo lyg{.

3. Komisija mano, kad litua
nistiniam švietimo lygiui kelti 
programų reformos ir kitos li
tuanistinio švietimo ir auklėji
mo problemos gali būti daromos 
tik jų projektus LB Chicagos 
Apygardos švietimo Komisijoj ap
svarsčius ir priėmus ir JAV LB 
švietimo Tarybai patvirtinus. 
Tuo būdu daromos reformos būtų 
suderinamos su visų Apygardoje 
veikiančių lituanistinių mokyklų 
tinklu, nekenkiant tarpmokykli
niam bendradarbiavimui ir neiš
skiriant iš kitų tos pačios rūšies 
mokyklų nei programomis nei 
mokslo metų skaičiumi.

’• Washingtono Lietuvių 
Moterų Klubas lapkričio 14 
d., 7:30 v. v. ruošia Tradi
cinį Rudens Ralių, Wash- 
ington Hotel, North Room, 
15th ir Penns.vlvania Avė. 
patalpose. Veiks bufetas, 
bus ir kitokių staigmenų. 
Šokiams gros geras orkes
tras. Laukiama atsilankant 
svečių ir iš tolimesnių apy
linkių. Gautas pelnas ski
riamas labdaringiems tiks
lams.

Lietuviai Chicagos tautų mugėje
Lietuviškųjų kultūrinių verty

bių populiarinimas kitataučių 
tarpe yra vienas iš tiesioginių LB 
uždavinių.

Pastaruoju metu viena iš tokių 
progų buvo išnaudota LB Chica
gos Apygardos valdybos suorga
nizuojant lietuvių tautinės gru
pės pasirodymą spalio mėn. 17 
ir 18 dienomis Navy Pier patal
pose Chicagos miesto organizuo
jamoje tautų mugėje. Mugė yra 
ruošiama kas metai ir joje daly
vauja dauguma Chicagos tautinių 
grupių. Kiekviena grupė {rengia 
savo tautini paviljoną, charakte
ringų išdirbinių pardavimo kios
kus ir mažas valgyklėles gami
nančias lankytojams tautinius 
patiekalus. Gautas pelnas lieka 
kiekvienos grupės nuosavybėje.

šioje mugėje lietuvių paviljo
ną projektavo, eksponatus atrinko 
ir juos išdėstė architetktas V. 
Rūbas. Modernaus stiliaus pavil
jonas daugumoje reprezentavo 
tautinf, liaudies motyvais kurtą 
meną. Jame lankytojas džiaugėsi 
dailiomis, medinėmis, ornamen-

Solistė Valentina Kojelienė po rečitalio Jaunimo Centre Chicago
je spalio 24 d. su muz. Antanu Naku. V.A. Račkausko nuotrauka

ĮSPŪDŽIAI IŠ KOJELIENĖS 
KONCERTO

Korp! Neo-Lithuania surengtas 
Kojelienės rečitalis, įvykęs spa
lio 24 d. Chicagos Jaunimo Cent
re, iššaukė tam tikros reakci
jos, kritikos bei plačių komenta
rų.

Koncertus lankanti visuomenės 
dalis gyvai reagavo f menininkės 
laikyseną scenoje, jos pasirinktą 
programą bei veikalų išpildymą. 
Meno mėgėjai, kurie tankiai 
sprendžia koncerto pasisekimą 
ar nepasisekimą iš menininkę sce

tuotomis lėkštėmis, lietuviško
mis lėlėmis, audiniais, kryžiais, 
gintaru ir kitais tautinio meno 
charakteri vaizduojančiais eks
ponatais. Literatūra apie Lietu
vą ir informacijomis lankytojus 
aprūpino tautiniais drabužiais pa
sipuošusios skautės ir neolitua- 
nės. Techniškus paviljono {ren
gimo darbus atliko J. Purtulis ir 
A. šantaras.

Kulinarijos sekcijoje sėkmin
gai veikė J. Bobinienės organi
zuota ir vadovaujama lietuviška 
kavinė. Aušros Tunto skautės 
mikliai sukosi pardavinėdamos 
Brighton Park Bakery savininko 
J. Mackevičiaus gamintus pyra
gaičius, juodą duoną, bulkutes ir 
kavą ir kitus skanėstus. Be vy
riausio kavinės "boso" J. Bobi
nienės skautėms talkininkavo I. 
Smieliauskienė, I. Regienė ir S. 
Kunstmanienė. Kava rūpinosi In
ga unienė.

Tautinių grupių pasirodymuose 
lietuvius atstovavo ČALM tauti
nių šokių grupė "Aušrinė" savo 
mokytojos I. Smieliauskienės va
dovaujama.

Vykusiai praėjusi lietuvių pa
sirodymą tautų mugėje organi
zavo LB Chicagos Apygardos vai 
dybos nariai: J. Bobinienė, S. In- 
gaunis, ir A. Šantaras. Ekspona
tai buvo gauti iš E. Rukuižienės, 
E. Namikienės, J. Bobinienės ir 
V. Grėbliflno. Paviljono organi
zaciniams darbams dar talkino K. 
Dočkus, K. Avižienis ir A. Ka
reiva.

noje laikysenos, išvaizdos bei me. 
nininko pastangų sudaryti sąlytį 
su klausytojais, kartais mažiau 
kreipia dėmesio { menininko vo
kalini pajėgumą ar veikalo inter
pretaciją. Jei tuo mastu matuoti 
vykusi rečitali, tai Kojelienė vi
sų klausytojų negalėjo patenkin
ti, nes kai kam atrodė, kad jos 
monotoniška laikysena bei parink
ti programoje veikalai buvo savo 
žanre vienodi ir nuobodūs. Bet 
ne visi koncerto dalyviaisupa- 
našiu {vertinimu sutiktų, nes yra 
ir tokių klausytojų, kurie mažiau 
kreipia dėmesio J išorinę meni
ninko pusę I programos vari
antą. Jie daugiau ieško dvasinio 
pasitenkinimo tobuloj veikalo in
terpretacijoje ir nepaisant, ar vei - 
kalas techniškai komplikuotas, ar 
jis paprastas-- svarbiausia,kad 
jis pilnai išstudijuotas, suprastas 
ir perduotas klausytojui tokioje 
formoje, kurioje veikalo kūrėjas 
savo kūrin( rašė. Tai klausytojų 
rūšiai ne tiek svarbu išorinės, o 
gal daugiau vidinės formos. Ta 
linkme, atrodo, menininkė eina, 
ieškodama tobulos veikalo inter
pretacijos.

Pav., kad ir Schuberto "Gret- 
chen am Spinnrade" veikalas. Ja

Tautų mugėj Chicagoje prie Lietuvos paviljono LB Chicagos 
apyg. valdybos vicepirm. S. Ingaunis su talkininkėm neolituanėm. 

V. Noreikos nuotrauka

me atvaizduojamas ratelio mono
toniškas judėjimas, akompania
toriaus nuolatos kartojami pasa
žai atrodo neįdomūs ir nuobodūs, 
bet jei tatai surišti su turininga 
kupina harmonijos melodija, gau
sime pilną mergytės vaizdą, ku
ri ritmingai sukdama rateli lei
džia savo svajonėms pakilti {dau
sas ir siekti tų tikslų, kurie gims
ta jos vaizduotėje ir kurie dvel
kia jaunyste, grožiu bei tobulumu.

Arba vėl Gailevičiaus "Klajū
nai". šiame paprastame veikale, 
kiek skausmo, nusiskundimo ir 
sielvarto. Klausytojas lengvai 
galėjo sukurti savo vaizduotėje 
skaudų ir tragišką paveikslą ir 
tik dėka to, kad menininkė užuot 
bendrauti su klausytoju, sąlyti 
sudaro su kūriniu ir kūrėju, ku
ris rašydamas šią kompoziciją 
turėjo pergyventi.

Taigi, ir ši koncerto dalyvių 
dalis, kuri mažiau krepia dėme - 
šio l išorines formas pajuto, kad 
patys korėjai l juos prabilo.

Pirmoje koncerto dalyje susi
darė {spūdis, kad Kojelienės bal
są galima būt priskaityti J lyri
nio sporano eiles, bet arijoj "L* 
aitra notte" ypatingai aukštuose 
registruose ji parodė savo balso 
potencialą, kuris buvo panašus 
daugiau | dramatinj, sultingą ir 
galingą balsą. Atrodo, kad tik 
tobula dainininkė gali taip kon
troliuoti balsą, vartojant tiek bal 
so gąlingumo rezervų, kiek veika
las reikalauja. Nors Kojelienę 
galima skaityti "užbaigta" daini
ninke, pasiekusia aukštą balso bei 
technikos tobulybės formą, bet 
žemutinių registrų tembras 
šiek tiek skiriasi nuo vidurinių 
ir aukštųjų registrų. Atrodo, 
kad šiek tiek trūksta balso spal
vos vienodumo. Pasigendama taip 
pat tobulos dikcijos.

Bet ir šie netobulumai negalė
jo užtemdinti teigiamo vaizdo.

Akompaniatorius F rederick 
Shauwecker ne jaunas, bet giliai 
patyręs muzikas, parodęs ne tik 
tobulą techniką, bet, svarbiausia, 
"susigyvenęs" su dainininke, ku
ris sekė visus veikalų niuansus, 
padėdamas dainininkei kurti vei
kalo interpretaciją, tokiose for
mose, kokiose kūrinių autoriai 
jautė ir kurių siekė.

Publikos neperdaugiausia, bet 
ji buvo rinktinė, pilname susi
kaupime sekusi koncerto eigą. 
Ir tik paskutiniems akompaniato. 
riaus garsams nuaidėjus, reiškė 
savo {vertinimĄ gyvais aplodis
mentais.

Didi padėka Korp! Neo-Lithu
ania už suruoštą puikų koncertą. 
Nors, kaip tenka girdėti, rengėjai 
be {dėto darbo ir didelių pastangų 
sukviesti mūsų visuomenę { š| 
rečitali finansini balansą suve
dė su nuostoliu, bet už tai suda
rė progą mums pasidžiaugti me
nininkės ilgų studijų vaisiais. 
Tikėkimės, kad Korp! ir atei
tyje ruoš panašius koncertus, bet 
jau be finansinių sunkumų.

A. Kalvaitis

Antrojo kaimo aktoriai po vaidinimų Chicagoje, ruošiasi gastrolei | New Yorką. Pirmoj eilėj: R.
Vėžys, R. Stravinskaitė ir V; Demereckis. Antroj eilėj: K. Almėnas, R, Stakauskas, B. Urbonas, R. Jur
kūnaitė ir R. Anikevičius.

Br. Grikpėdis

Lietuvių Tautinio Akademinio Sambūrio Chicagoje susirinkimo dalyviai. V.A. Račkausko nuotrauka
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