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LIETUVOJE VYKSTA RINKIMU VAIDINIMAS t

Kovo 11 dieną yra paskir
ti "rinkimai” į Maskvos 
"Sovietus”, neva parlamen
tą. Lietuva irgi turi "rink
ti” neva savo "atstovus”. 
Yra du "Sovietai”. Vienas 
vadinamas "Sąjunginis”, į 
kurį reikia po vieną "atsto
vą” nuo maždaug 300,000 
gyventojų, o kitas — "Tau
tybių”, Į kurį reikia po 25 
nuo kiekvienos "sąjunginės 
respublikos”, nepaisant jos 
dydžio. Iš Lietuvos į pirmą
jį "sovietą” reikia 10 asme
nų, į antrąjį — 25. Tam tik
slui Lietuva paskirstyta 
a p y g a r domis; vieniems 
"rinkimams” į 10 apygardų, 
kitiems į .25 (vaidinimas 
vyks tą pačią dieną).

Jau sausio mėnesį buvo 
paskirta respublikinė rinki
mų komisija, o paskui ir ko
misijos kiekvienai apygar-

ŠIANDIEN 
IR RYTOJ 

☆ ☆ ☆
SUMAIŠĖ KORTAS

Kiekvienų metų pavasarį 
prasideda kalbos apie viršūnių 
konferenciją. Tai būna savo
tiškas politinio atodrėkio 
ženklas.

Pagal tradiciją ir šiais me
tais neseniai Chruščiovas pa
siūlė aštuoniolikos valstybių 
galvoms susirinkti Į Ženevą 
kovo 14 d., kad apsvarsčius 
nusiginklavimo problemą, ku
ri šiandien yra aktualiausia.

Macmillanas ir Kennedypa
reiškę, kad {tokiąkonferenci
ją jiems nesą reikalo vykti. 
Tuos reikalus pilnai gali svar
styti užsienių reikalų ministe- 
riai.

Toks atsakymas Chruščio
vui būtų davęs progos vakarie
čius apkaltinti nenoru derėtis.

♦

Tačiau kortas sumaišė de 
Gaulle.

Atsikvėpęs nuo derybų su 
Alžiro sukilėliais, jis rado 
laiko parašyti Chruščiovui, 
iš kurio irgi buvo gavęs kvie
timą atvykti Į konferenciją, 
patiekdamas savo pasiūlymą: 
konferencija turinti būti su
šaukta ne iš 18 valstybių gal
vų, bet tik iš 4 -- Amerikos, 
Anglijos, Sovietų Sąjungos 
ir Prancūzijos, tai yra tik tų 
valstybių, kurios gaminančios 
atomines bombas.

Savo pasiūlyme de Gaulle 
iškėlė mint{, kad teisingiau
sias metodas nusiginklavi
mui, tai pirma sunaikinant vi
sus Įrengimus, kurie gali iš
šaukti ar pervežti atomines 
bombas. Nes nebūsią jokios 
naudos iš bombų, jei raketi
niai bokštai, bombonešiai ir 
povandeniniai laivai bus iš
ardyti. Esą daug lengviau 
kontroliuoti tuos Įrengimus, 
negu požemiuose suslėptas 
bombas.

*
Reakcija atėjo ne iš Wash- 

ingtono, kad jis padarė ŠĮ 
pasiūlymą nepasitaręs, bet iš 
Kremliaus. Chruščiovas ma
to, kad šis pasiūlymas susa- 
botuos jo 18 konferenciją.

Macmillanui ir Kennedžiui 
atsisakant vykti Į konferen
ciją jis galėjo sušukti neut
raliesiems, kad vakariečiai 
nenorį susitarti dėl atomi
nių ginklų uždraudimo ir tie 
būtų pradėjęs rėkti, kad tai 
esąs didžiausias skandalas, 
visai užmiršę neseniai vykdy
tus sovietų sprogdinimus.

Bet dabar de Gaulle, vienu 
ėjimu, sumaišė visas Chruš
čiovo kortas. 

dai. Tos apygardinės komi
sijos "nutaria”, kokius kan
didatus iš tos apygardos 
įregistruoti. Balsuoti gali
ma (ir reikia) tik už regis
truotus kandidatus, kurių 
paprastai esti — ir dabar 
taip yra — tik po vieną 
kiekvienoj apygardoj (bal
suotojui nėra ko svarstyti, 
už ką balsuoti).

Vasario pradžioj prasidė
jo apygardose kandidatų 
siūlymo vaidinimas. Kiek
vienoj apygardoj, lyg nety
čiomis, įvyko po du — tris 
susirinkimus, bet ne koki 
visuotiniai apygardos gy
ventojų ar jų kokių atstovų 
ar organizacijų susirinki
mai, o tik kurių nors įmo
nių ar kolchozų darbininkų 
bei tarnautojų susirinkimai.

Kiekvienam tokiam susi
rinkime, kaip ir anksčiau, 
pasiūlyta po du kandidatus. 
Tik "nuostabus dalykas”, 
kad toj pačioj apygardoj 
neivienas iš tų susirinkimų 
nepasiūlė, net nepaminėjo, 
skirtingų kandidatų. Jei su
sirinkimai trys, nors ir 
skirtingose vietose, nors 
kai kurie ir tuo pačiu metu 
vyko, siūlytojų mintys bu
vo visur lygiai tokios pa
čios: visur pasiūlyti tie pa
tys du kandidatai.

Bet du kandidatai niekur 
nereiškė, kad bus galima 
vieną kartą iš jų pasirinkti, 
Ne, vienas kandidatas vi
sur siūlytas aiškiai tik kaip 
"garbės kandidatas”, bū
tent, arba pats Nikita 
Chruščiovas, ar koks kitas 
didžiūnas iš Maskvinio par
tijos centro komiteto. Tik 
šalia tokio "garbės kandi
dato" visur pasiūlomas dar 
vienas, dažniausia jau kuk
lesnio masto kandidato, ku
ris yra tikrasis kandidatas, 
nes tik jis bus komisijos 
įregistruotas, tik už jį bus 
galima balsuoti ir tik jis 
bus tikrai tokiu būdu iš
rinktas”. Kad tie susirinki
mai taip niekur "nesukly
do" ir nepasiūlė kandidatų 
nei daugiau, nei kitokių, iš 
tikrųjų nėra nuostabūs at
sitikimai, nesgi partijos 
įstaigos iš anksto pasakė, 
kur loki 'kandidatų siūly
mo” susirinkimai turi įvyk
ti, kas tuose susirinkimuo
se vadovaus, kas kalbės ir 
ką jie turi pasiūlyti.

Kandidatų siūlymo vaidi
nimas buvo surežisuotas 
kruopščiai, jokių sutrikimų 
neįvyko ir, kai vasario 10 
dieną tie susirinkimai-vai- 
dinimai pasibaigė, jau buvo 
tiksliai žinoma, kas į tuos 
Maskvinius sovietus bus 
"išrinkti” kaip neva Lietu
vos atstovai (deputatai). 
Tad, nelaukdami "rinkimų”, 
jau dabar galima pasisavin
ti "rinkimų komisijos" pa
reigas ir "išrinktųjų” sąra
šą paskelbti. Būtent:
į "sąjunginį sovietą” bus 

išrinkti:
1) Motiejus šumauskas, 

r e s p u b likinis premjeras 
Lietuvoje,
apygardos. (Garbės kandi
datas buvo Nikita Chruš
čiovas, bet "atsiprašo”, nes 
partijos centro komitetas 
jam "pataręs" kandidatuo
ti nuo kitos apygardos ...).

2) Eduardas Mieželaitis, 
"tarybinių” rašytojų pir
mininkas Lietuvoj, nuo Aly
taus apygardos. (Garbės 
kandidatas buvo Genadij 
Voronov, RSFSR viceprem
jeras).

nuo Vilniaus

3) Vincas Adomavičius, 
ordinuotas kolchozo pirmi
ninkas is Marijampolės ra
jono nuo Marijampolės 
(vad. Kapsuko) apygardos.

(Nukelta Į 2 psl.)
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• Astronautas J. H. Grlenti, 
kaip juokaujama, dabar pa
puolęs į publikos orbitą. Su
sitikimas su šeima ir JAV 
prezidentu, kada jis buvo 
apdovanotas aukštu žyme
niu, buvo jaudinantieji. Di
delės iškilmės ruošiamos 
Washingtone, New Yorke, 
gimtajam New Concord 
miestelyje Ohio valstijoje, 
greičiausia Clevelande ir ki
tur.

• Chruščiovas, kaip ir bu
vo galima laukti, apkaltino 
JAV prezidentą Kennedy, 
kad jis nemato prasmės da
lyvauti 18 valstybių nusi
ginklavimo konferencijoje. 
Kennedy teisingai mano, 
kol nusiginklavimo reika
luose nė kiek nepažengta ir 
sovietai laikosi tik savo pla
no, kad atsisakę kontrolės, 
galėtų kitus apgauti, tat nė
ra prasmės tai svarstyti 
valstybių galvoms.

• Turkijoje karių grupė 
bandė nuversti dabartinį, 
režimą. Į perversmą buV6 
įtraukti kadetai, bet pa
grindiniams kariuom e n ė s 
vienetams p a s i priešinus, 
perversmas sugniužo.

• Robert Kennedy suti
kimas Vakarų Berlyne bu
vo labai šiltas, sutraukęs 
netoli pusės milijono berly
niečių. Jo pasakymas, kad 
Vakarų Berlyno užpuolimas 
prilygtų Londono,
žiaus ar Washingtono 
puolimui, vokiečių buvo 
dringai sveikinamas.

• Raudonoji Kinija 
kaltino JAV, kad savo
rinėmis jėgomis Pietų Viet
name, sudaro pavojingą ži
dinį dideliam konfliktui. 
Atseit, Kinijai tai valia 
remti šiaurės Vietnamą ir 
užvaldyti tenykštę erdvę.

• Prancūzija ruošiasi de
mobilizuoti 140,000 Alžiro 
mozulmonų, kurie šiuo me
tu yra Prancūzijos armijo
je. žinia buvo paskelbta iš 
Alžiro sukilėlių centro.

• Kuba vėl prašo Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
bos posėdžio, nes esą JAV 
vykdo nelegalų spaudimą, 
kad sužlugdytų dabartinį 
Kubos režimą.
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Viena seniausių Vilniaus gatvių -- Pilies skersgatvis, savo grožiu gali lygintis su Paryžiaus seno
mis gatvėmis. Ši Pilies skersgatvio fotografija, savo linijomis ir šešėliais mus ne tik žavi, bet kartu 
primena Lietuvos didingą senovę.

PASKUTINIS PRANCŪZIJOS ■ ALŽIRO DRAMOS
VEIKSMAS PATS SUNKIAUSIAS

(Dirvos specialaus korespondento Paryžiuje)
Kiekvienu metu laukiama pa

skelbiant Prancūzijos vyriausy
bės susitarimo su Alžiro suki
lėliais. Belaukiant visi dairosi 
Į OAS, Į FLN, Į kariuomenę ir 
savo vyriausybę.

OAS yra labai stipri miestuo
se -- Alžire, Orane, Bonoje, 
Konstantine. Žinoma, jos Įtaka 
svyruoja nuo "apleidimo" komp
lekso stiprumo. Mat, vietiniai 
prancūzai, taip vadinami"pieds 
noirs" (juodos kojos, nes dėvi 
batus, o nevaikščioja basi kaip 
daugumas vietinių) mano, kad 
Prancūzija yra pasiruošusi juos 
apleisti, palikti "suvalgymui" al- 
žiriečiams. Tą klaidingą nuo
monę vykusiai išnaudoja OAS.

FLN rankose yra didžioji da
lis kaimo ir miestuose taip va
dinami muzulmonų kvartalai. Ad
ministracija yra pakibus ore ir 
psichologiniai ji jau gyvena per
einamame periode.

Lieka viena nežinomoji -- ka
riuomenė. Paliauboms prasidė
jus ji nustos savo tiesioginių, 
karinių pareigų. Priklauso, kaip 
ji reaguos Į neabejotiną OAS 
pasipriešinimą. Abejingai ar at
sispirs jiems visu smarkumu, 
kariškai.

Aktyvistai, prisimindami savo 
pernykštį balandžio 22 dienos 
pralaimėjimą, nesitiki patraukti 
savo pusėn pašauktuosius karius, 
ne profesionalus. Todėl ją tiks
las yra, kad kariuomenė liktą 
pasyvi ir leistą jiems vykdyt 
ją subversyvinius planus. Kari
ninkai, daugumoj amato kariai, 
yra daugiausiai neapsisprendę. 
OAS tuo naudojasi ir varo milži
nišką propagandą ją tarpe, saky
dami, pav., "negi jus, kariai, 
taip vykusiai ir narsiai karia
vę su FLN, dabar, Paryžiui pa
liepus, apleisit brolius prancū-
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žus ir dargi atsuksit Į juos gink
lą..."

Karininkai yra skaudžiai nusi
vylę, kad valdžia jiems neleido 
nugalėti alžiriečių karo lauke, 
kad jie nebegalės išpildyt paža
dų, duotų tiems muzulmonams, 
kurie tikėjo Prancūzija ir manė, 
kad ji jų niekad neapleisianti.

Dar vienas svarus argumen
tas -- aktyvistai vadina save 
vienintele ir paskutine atspara 
komunizmo bangai, kuri, jiems 
išnykus, užlies Alžirą ir Pran
cūziją.

Šitas, patriotinių jausmų kute
nimas, nėra visur vienodai nusi
sekęs. Tai priklauso nuo vietos 
sąlygų, karininkų asmenybės ir tt. 
Bet OAS Įtaka Į kariuomenę, 
bendrai imant, mažėja. Karf- 
ninkai pradeda sutikti su ta 
mintimi, kad prancūziško Alžiro 
gadynė yra baigta. Ir dažnai jie 
piktinasi aiškiu aktyvistų tikslu 
sukiršinti tautą ir kariuomenę.

OAS blogai sulošė pradėdama 
ruošti atentatus ir žudyti karius, 
ypač sprogdindama laivą, kaip 
buvo Bonoje, kuriame buvo pa
talpinti kariai, grįžtantieji Į 
Prancūziją. O taip pat ir rašy
dama grąsinimo laiškus karių 
šeimoms. Be to paskutinė prezi
dento de Gaulle kalba, kurioje 
jis piešia būsimas permainas ar
mijoje, ir naujų atominių dali
nių steigimą, truputį pakėlė ka
riškių nuotaikas. Jie sutinka, kad 
OAS tai paskutinė išsigelbėjimo 
viltis prancūzams, norintiems 
likti Alžire. Ir todėl jiems la
bai rūpi, ir jų sąžinė kiek apę 
rimtų, jei taikos sutartyje rastų 
tinkamą, pilnai prancūzų intere
sus apsaugojantį sutarimą.

Bet kariuomenėj, taip kaip ir 
visoje Prancūzijos tautoje, domi
nuojantis jausmas -- apkartęs 
nusivylimas tuo ilgu "supuvusiu" 
karu. Dabar daug kam jau nebe
aišku, kas priešas -- ar FLN,

(Nukelta į 2 psl.)
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Garsųjį "velnio paktą" pasira
šant Kremliuje. Prie stalo su
tartį pasirašo sovietų užsienių 
reikalų ministeris Molotovas, 
stebint maršalui Vorošilovui, 
Ribbentropui ir Stalinui.

Jei Hitleris būtų laimėjęs karų...

Pasidalinta Lenkija ir Pabaltiju
1939 m. rugpiūčio 15 d. 8 vai. 

vak. Vokietijos ambasadorius 
Maskvoje von der Schulenburg, 
pagal gautas iš Berlyno instruk
cijas, susitiko su Molotovu ir 
perskaitė skubią Ribbentroppo 
telegramą, kurioj jis sakė esąs 
pasiruošęs atvykti į Maskvą, kad 
sutvarkytų vokiečių-sovietų san
tykius. Molotovas šią žinią sutiko 
su dideliu susidomėjimu, kad vo
kiečiai rodą noro pagerinti su so
vietais santykius. Bet būdamas 
gudrus diplomatas, neparodė 
skubėjimo. Kelionė, kurią siū
lėsi Ribbentropas atlikti, pasakė 
jis, reikalauja pasiruošimo, kad 
būtų atsiekti geri rezultatai.

Tuo tarpu invazija J Lenkiją 
jau buvo nutarta, artėjo rudens 
lietingas periodas ir reikėjo sku
bėti. Jei Ribbentropas nebūtų 
Maskvoje priimtas rugpiūčio 
26 ar 27 d., ar rusai būtų už- 
delsę su derybom, Hitleris bū
tų turėjęs atsisakyti nuo inva
zijos.

Tad šiuo kritišku momentu Hit
leris asmeniškai kreipėsi į Sta
liną. Nugalėjęs savimeilę, jis 
maldavo sovietųdiktatoriaus,ku
rį anksčiau koliojo ir šmeižė, 
neatidėliojant priimti jo užsie
nių reikalų ministerį. Jotelegra- 
ma Stalinui buvo išsiųsta rugpiū
čio 20 d. G vai. 45 min. vakare.

Išreiškęs džiaugsmą, kad tą 
dieną 2 vai. ryto Maskvoje buvo 
pasirašyta sovietų -- vokiečių 
prekybinė sutartis, Hitleris rašė 
kad negaištant laiko reiktų pa
sirašyti nepuolimo paktą ilgam 
terminui ir prašė priimti Rib- 
bentropą rugpiūčio 22 d., arba 
vėliausiai 23 d., kuris turės vi
sus Įgaliojimus derėtis ir pasi
rašyti paktą. Ribbentropo buvi
mas Maskvoje neturįs užsitęsti 
ilgiau dviejų dienų, dėl besivys
tančių tarptautinių Įvykių.

Visas 24 valandas, kai tele
grama buvo išsiųsta, Hitleris 
buvo nei'vingas ir negalėjo už
migti. Vidurnaktį jis paskambino 
Goeringui, norėdamas pasikal
bėti apie tai, kaip Stalinas rea
guos Į jo telegramą. Jis skun
dėsi Įstaigomis, kad vėluojasi 
su atsakymu.

Rugpiūčio 21 d. 9 vai. 35 min. 
vak. Berlyną pasiekė Stalino at
sakymas, kuriame jis dėkojo už 
kreipimąsi ir reiškė viltį, kad 
nepuolimo paktas tarp abiejų 
kraštų duos ateities santykiams 
naują posūkį, kad abiejų kraštų 
tautos reikalingos taikaus sugy
venimo ir davė sutikimą, kad 
Ribbentropas atvyktų rugpiūčio 
23 d.

Hitleris perskaitė Stalino tele- 
gramą būdamas Berghofe. Tuoj 
po to, vokiečių radijo muzikinė 
programa buvo pertraukta ir pra
nešėjas paskelbė, kad sovietų ir 
vokiečių vyriausybės sutarė pa
sirašyti nepuolimo paktą ir už
sienių reikalų ministeris Rib
bentropas Į Maskvą išvykstąs 
rugpiūčio 23 d.

Kitą dieną, gavęs iš Stalino 
užtikrinimą, kad rusai laikysis 
neutraliai, Hitleris sušaukė ka
riuomenės viršininkus į Ober- 
salzbergą, pasakydamas jiems 
pamokslą apie savo didingumą, 
kaip jie turi vesti brutalų karą 
ir paskelbė, ir kad rugpiūčio 
26 d. duosiąs įsakymą pulti 
Lenkiją.

Du dideli Condor transporto 
lėktuvai, su vokiečių delegaci
ja, rugpiūčio 22 d. vidudienį, 
nusileido Maskvoje. Ribbentro
pas greitai papietavęs ambasa
doje, išskubėjo į Kremlių susi
tikti su sovietų diktatoriumi ir 
jo- užsienių reikalų ministeriu 
Molotovu. Pirmas posėdis tęsė
si 3 valandas Ribbentropas tele
grama Hitlerį painformavo, kad 
dalykai klojosi vokiečiams daug 
geriau, negu buvo tikėtasi.

Nepuolimo paktas ir slapta
sis priedas buvo pasirašyta 
Kremliuje vėlai vakare, per ant
rąjį pasimatymą.

Molotovas pakėlė stiklą už Vo
kietijos užsienių reikalųministe
rio Ribbentropo sveikatą... 
Paskui keletą kartų Stalinas ir 
Molotovas kėlė stiklus už ne
puolimą paktą ir naują erą, kuri 
pradedama vokiečių - sovie
tų santykiuose.

Ribbentropas pakėlė stiklą už 
Staliną, sovietų vyriausybę ir 
gražiai besivystančius sovietų-- 
vokiečių santykius.

Kokią sutartį pasirašė naujie- 
jie partneriai?

Paktas, kuris buvo viešai pa
skelbtas, skelbė, kad abi pusės 
pasižada nepulti viena kitos ir 
jei kita pusė bus puolama tre
čiojo, tai jokiu būdu nepalai
kys tos trečiosios jėgos ir pasi
žada nesidėti į jokias sąjungas, 
kurios būtų nukreiptos prieš vie
ną iš pakto narių.

Adolfas Hitleris gavo tai, ko 
norėjo: užtikrinimą, kad sovie
tai nesusijungs su Anglija ir

ŽVILGSNIS | PIETŲ AMERIKA
Chicagos vokiečiu, italų, 

lenkų ir net kitų tautybių 
futbolo komandos, savo ei
les lengvai sustiprina iš Eu
ropos atvykstančiais savo 
tautiečiais. Lietuviai, deja, 
šia galimybe negali pasi-

Irena ir Aloyzas Kuneckiai. Dešinėje brazilietė I. Padovan.

Prancūzija, jei jos pildys duotus 
pažadus Lenkijai.

Kaina už tai buvo išdėstyta 
slaptame priede.

Vokietija ir Rusija, kaip prū
sų karalių ir rusų imperatorių 
laikais, sutarė dėl Lenkijos pasi
dalinimo ir Hitleris paliko Sta
linui laisvas rankas veikti ryti
niame Pabaltyje.

Kitą dieną, rugpiūčio 24 d., 
kai Ribbentropas džiaugdama
sis su sutartimi kišenėje grį
žo Į Berlyną, anglų ir prancū
zų karinės misijos paprašė Vo- 
rošilovo pasimatymo. Anglų mi
sijos viršininkas adm. Drax laiš
ke užklausė Vorošilovo, ką šis 
galvojąs apie derybų atnaujini
mą.

Rugpiūčio 25 d. 1 vai. po pietų 
Vorošilovas anglams ir prancū
zams atsakė, kad pasikeitus po
litinei situacijai vesti toliau de
rybas nebėra jokio tikslo.

Savo tokiai politikos posūkiui, 
Stalinas rado tik po dviejų metų 
atsakymą, kai vokiečių kariuo
menė įsiveržė į Rusiją.

"Mes užtikrinome taiką savo 
kraštui pusantrų pietų, pareiškė 
jis per radiją 1941 m. liepos 
3 d., kad gavus galimybę su
rinkti jėgų tam atvejui, jei 
fašistinė Vokietija puls mūsų 
kraštą laužydama sutartį. Tai 
buvo aiški nauda mums ir nenau
da Vokietijai."

Ar tai tiesa? Dėl to kariškiai 
ir politikai dar ir šiandien nesu
taria.

naudoti. Vilniaus ir Kauno 
futbolininkai nepasiekiami. 
Mus ir juos skiria neįveikia
mos kliūtys. Tokia padėčiai 
esant, žvilgsnis krypsta į 
Pietų Ameriką. Argentino
je, Brazilijoje ir Urugvaju

je futbolas yra populiariau
sia sporto šaka. Ir tenykš
čiai lietuviai nevengia fut
bolo. Keletas jų net yra 
įkopę j pačias futbolo viršū
nes.

Na, o jei taip tokius lie
tuvius futbolininkus imti ir 
pakviesti į JAV? šia mintį 
jau senokai brandina Chi
cagos Lituanica. Reikia pa
stebėti, kad ten gimusiems 
lietuviams persikėlimo ga
limybės yra gana palankios. 
Tereikia atlikti tam tikrus 
formalumus ir kviečiamasis 
per porą mėnesių atsiranda 
JAV. žinia, su kvietimu ri- 
šasi ir kai kurie įsipareigo
jimai. Reikia buto, darbo 
garantijų ir pan. Tačiau šie 
reikalavimai netaip jau 
sunkiai išsprendžiami.

Lituanicos eilėse jau ku
ris laikas žaidžia keli Pietų 
Amerikos lietuviai. Vienas 
jų Albertas Glavinskas, ne
senai išvyko į Buenos Ai
res. Laikinai apleisdamas 
Chicagą, Albertas prižadėjo 
Argentinoje ir Urugvajuje 
pasidairyti ir prikalbinti 
kelis vietinius lietuvius lai
kinai arba visiškai persikel
ti j Chicagą. žinoma, nesiti
kima, kad A. Glavinskui 
tarp ininkaujant, pavyktų 
sudominti, sakysim, Dauk
šą ir Kulį, žaidžiančius Mon- 
tevideo mieste. Jiedu šiuo

Sao Paulo FC futbolininkai. Antroje eilėje antras iš dešinės Vy
tautas Rotautas, Chicagos LFK Lituanicoje žaidžiančio Aloyzo 
Kuneckio pusbrolis. Sao Paulo FC yra viena iš pirmaujančių Bra
zilijos futbolo komandų ir kelis kartus yra laimėjusi valstybinį 
meisterio vardą. Jų eilėse žaidžia keli rinktinės dalyviai.

metu priklauso iškiliausiom 
komandom, o Daukša yra 
net valstybinės rinktinės 
'dalyvis. Neatrodo, kad jie 
galėtų susižavėti JAV. 
Urugvajuje ir jie yra spor
to pažybos, jų vardus kas
dien linksniuoja spauda. Pa
sitenkintų Lituanica ir že
mesnės klasės futbolinin
kais. Tegu tik A. Glavins
kui pavyksta juos prikal
binti. Dabar chicagiečiai la
bai laukia žinios. Laukia ir 
jo pačio atgal sugrįžtančio. 
Alberto (taip populiariai jis 
Chicagoje vadinamas) yra 
nemažas Lituanicos puolimo 
ramstis ir jo nebuvimas bus 
aiškiai jaučiamas. Sėkmės 
Albertui Argentinoje!

Albertas Glavinskas

Vos tik A. Glavinskas pa
traukė Buenos Aires link, 
už poros dienų Chicagą pa
siekė brazilietis Aloyzas 
Kuneckis, kuris savo gimti
nėje viešėjo kelis mėnesius. 
Aloyzas Lituanicos koman- 
don Įsijungė 19G0 m. atvy
kęs iš Sao Paulo, A. Kunec
kio viešnagė Brazilijoje bai
gėsi vestuvėmis ir Į Chica
gą drauge atsivežė ir savo 
žmoną Ireną.

Irena, buvusi Adamavi- 
čiūtė, yra gerai žinoma Sao 
Paulo lietuvaitė. Ji gerai 
pažįstama ir lietuvių krep
šininkų išvykos dalyviams.

PRANCŪZIJOS 
-ALŽIRO...

(Atkelta iš 1 psl.)

ar europietis -- prancūzas, ku
riam apginti kariuomenė buvo čia 
atsiųsta ir kuris tapęs teroristu, 
žudo muzulmonus, bet ir nema
žą skaičių savųjų. Tačiau vienin
telis, bendras ir karštas noras 
visų kariškių, pašauktųjų ar ama
to, tai paskutiniame tos dramos 
akte likti nuošaliai. Ar tai jiems 
pasiseks?

Kitokios nuotaikos yra krašto 
gilumoje, kaime. Ten daug kur jau 
karas ir net jo prisiminimai 
nyksta. Žmonės ūkininkauja, ka
vinėse neretai matosi prie vie
no stalo lošiant, vietinius prancū
zus ir muzulmonus, populiarų 
Prancūzijoje kortų lošimą --be- 
lotte. Turgai pilni žmonių, vaka
rais moterys jau vienos eina 
vandens parsinešti Į už kaimo 
esančius fontanus — šulinius. 
Nejaučiama, kaip miestuose, nei 
neapykantos, nei baimės jaus
mo.

Prancūzai ūkininkai aiškina tą 
faktą tuo, kad dirbdami ūkiuose 
tą patį darbą, jie vieni kitus 
geriau pažįsta ir supranta, jie 
vieni kitiems reikalingi. Omies- 
tuose prancūzai ir muzulmonai 
nors arti vieni kitų gyvena, bet 
niekad nėra artimai bendradar-

Lankantis mūsų krepšinin
kams Sao Paulo mieste, jos 
šeimoje keli krepšininkai 
rado jaukų prieglobstį. Ire
na yra baigusi muzikos mo
kyklą, vedė vietos L. K. 
Bendruomenės ir jaunučių 
chorus, vargoninkavo vietos 
lietuvių R. katalikų bažny
čioje, akompanavo daininin
kams ir bendrai reiškėsi 
vietinėje lietuvių visuome
nėje.

Sveikiname Aloyzą ir Ire
ną Kuncckius, linkėdami 
pasisekimo šiame krašte. 
Aloyzas laukiamas įsijun
giant į futbolo žaidimą, o 
Irena, reikia manyti, tik
riausiai neatsisakys ir Chi
cagoje savo muzikinius ga
bumus pašvęsti lietuviškam 
veikimui. ptr. p.

GERIAUSIA DOVANA 
YRA R. SPALIO — 

"ALMA MATER"

VISAIS
APDRAUOOS 
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mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę 

PAULINA
MOZURAITISBENNETT 

Hl 2 4450
642 Meahv L»e Dr. 

Clevelari 24 

biavę. Prancūzų ūkininkai ne
nori apleisti savo ūkių, kuriuos 
jie sukūrė ir kur jau dirbo ir 
gyveno jų seneliai. Jie irgi su
tinka su neginčytinu būsimu fak
tu -- Alžirijos nepriklausomy
bė -- ir randa, kad reikia prie 
to istorinio įvykio prisitaikyti. 
Miestų prancūzai sudaro nepa
vojingą muzulmonams mažumą, 
ūkininkai — alžiriečiai tai irgi 
mato ir visai nėra prieš juos 
nusistatę. Reikalinga tik, kad bu
simoji Alžiro vyriausybė duotų 
garantijas prancūzų Ūkininkams 
darbo ir turto atžvilgiu.

Vietiniai prancūzai sako "mes 
norime likti čia, būti prancūzais, 
bet mes drauge esame ir alži<- 
riečiai, mes ir mūsų tėvai, jau 
čia gimę ir čia mūsų antroji 
Tėvynė".

Lietuvoje...
(Atkelta iš 1 psl.) 

(Garbės kąnd. — Leonid 
Brežniov, pats imperijos 
"prezidentas”).

4) Antanas Sniečkus 
(Lietuvos kvislingas Nr. 1), 
nuo Kauno apygardos. 
(Garbės kand. — Michail 
Suslov, ”stalinistas” iš mas- 
kvinio partijos CK).

5) Česlovas Levickas, uos
to kranininkas, nuo Klaipė
dos apygardos. (Garbės 
kand. — Aleksiej Kosygin, 
imperijos vicepremjeras).

6) Aldona Poškaitytė, 
kiaulių fermos vedėja iš 
"Draugo” kolchozo, Šedu
vos rajono, nuo Panevėžio 
apygardos. (Garbės kand.
— Nikolaj švernik, dabar 
visasąjungis profsojuzų pir
mininkas).

7) Juozas Matulis, profe
sorius, Mokslų akademijos 
prezidentas ir t.t., nuo Ra
seinių apygardos. (Garbės 
kand. — tas pats A. Kosy
gin, kaip Klaipėdoj pagerb
tasis).

8) Pavel Jefimov, Armi
jos ir laivyno politrukų val
dybos viršininko pirmasis 
pavaduotojas, nuo Telšių 
apygardos. (Garbės kand.
— tas pats Suslovas, kaip 
Kaune).

9) Paval Kuhvec (lietu
viškuose tekstuose kartais 
rašomas kaip Pavelas Kul- 
vecas, o paskutiniu laiku 
jau stengiasi būti vadina
mas ir kaip Povilas Kulvie
tis), Lietuvos "sovnarcho- 
zo” pirmininkas, tai yra, 
pramonės tvarkytojas, nuo 
Utenos apygardos. (Garbės 
kand. — Viktor Grišin, vi
sasąjunginis profsojuzų pir
mininkas).

10) Felicija Kasarauskie- 
nė, Kairių aštuonmetės mo
kyklos mokytoja, nuo Šiau
lių apygardos. (Garbės kan
didatas — Anastas Miko- 
jan).

Turime ir vadinamojo 
tautybių sovieto deputatų 
("išrinksimųjų”) pilną są
rašą. Paskelbsime jį kitą 
dieną, dar prieš rinkimus.

Šiame sąraše atkreiptinas 
dėmesys į Telšių apygardos 
"deputatą”. Telšių apygar
dai visada skiriamas toks 
vaidmuo — pasirodyti, kad 
jie "neturi ko pasiūlyti” į 
pastumdėlių vaidmenį iš 
savo "žemaitėlių” tarpo. Ir 
lig šiol Telšių apygardai vis 
"atstovavo” koks nors ge
nerolas iš armijos ar laivy
no, o šį kartą į "atstovus” 
žemaičiams davė beveik pa
tį vyriausi armijos ir laivy
no politr.uką, apie kurį že
maičiai, žinoma, tik dabar 
pirmą kartą išgirs, bet už 
kurį, aišku, kovo 11-tą 
"balsuos”, kaip už ”geriau- 
sį žemaičių reikalų gynė
ją”. . •

Ne daugiau ir su Utenos 
apygarda turi bendra Pa
velas Kuhvecas - Kulvietis. 
Nors ir visiems kitiems ne
bus nei progos, nei turbūt 
noro, nei drąsos pareikšti 
kokią nors kitokią valią, ne
gu iš Kremliaus pasakytoji, 
bet šiose apygardose "de
putatų” parinkimas vistiek 
jau ypatingai ryškiai rau
donais siūlais susiūtas.

(LNA)
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Iš laimėjimų ir pralaimėjimų 
pasimokius

Jeigu mus kas paklaustų, kuri Lietuvos valstybės 
istorinių datų yra pati reikšmingiausia, be abejo, mes jų 
paminėtume nė vieną, nes lietuvių tautos istorija, prade
dant gilia senove, nužymėta žinomais mūsų sentėvių žy
giais bei darbais. Lietuviai Didžiojo kunigaikščio Vytauto 
vedini sustabdė totorių veržimąsi į vakarus ir savo žirgus 
girdė Juodųjų jūrų vandeniu, o vakaruose keliems šimt
mečiams perbloškė prie Žalgirio kryžuočių galybę.

Istorija mums duoda daug pavyzdžių, kada lietuvis 
buvo stiprus ir neįveikiamas, kada jis aiškai žinojo, kas 
yra jo bendras ir kas yra jo priešas. Tačiau dėl jo tam 
tikrų charakterio savybių ir tiesaus būdo, kai kuriais 
atvejais, ne pilnai įvertino susidariusią aplinkumą ir tuo 
pačiu buvo perdaug nuolaidus tiems, kurie knisosi viduje 
po pačios valstybės suverenumo pagrindais. Todėl, šalia 
didelių pasiaukojimų, heroizmo, pergalių ir laimėjimų, 
versdami mūsų istorijos lapus, užtinkame liūdną vergijos 
laikotarpį, trukusį 123 metus.

Nors tai skaudu prisiminti, tačiau taip buvo. Paverg
tas lietuvis kentėjo ii' nepaliovė kovojęs, o kartu ugdė 
ryžtą, tam tikrais laikotarpiais plačiai išsiveržusį prieš 
pavergėją.

Tame ilgai užtrukusiame lietuvių tautos pavergimo 
laikotarpyje kelios kartos nuėjo į kapų ramybę. Tos kelios 
kartos mūsų tautiečių buvo žiauriai persekiojamos, kalė
jimuos kankinamos, į Sibirą tremiamos ir žudomos, bet 
nepalūžo. Jos apgynė ir išsaugojo brangiausią mums pali
kimą — gimtąją kalbą.

Su gimtąja kalba ir jos išlaikymu ėjo tautinis atbu
dimas ir spontaniškas veržimąsis į laisvę. O tai buvo pil
nas pavojų ir nelengvas kelias, kuriuo tauta ryžosi eiti 
ir laisvės siekti. Ir tik tvirtas ir nepalaužiamas tikėjimas 
laisvės atgavimu, mums yra davę daugelį dvasios galiūnų, 
pasiryžusių viską aukoti, kad tik Lietuva būtų laisva.

šalia spaudos atgavimo, Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo data 1918 m. vasario 16 dieną, yra viena reikš- 
miaugiausių datų XX-jo amžiaus Lietuvių tautos istorijos 
lapuose. <

Tautai laisvės idealo įgyvendinimas, o valstybei ne
priklausomybės atgavimas kaip tik sutapo ir visad su
taps su visų lietuvių karščiausiais troškimais. Vasario 16 
šventes švęsdami mes ne tik džiaugiamės, bet pasveriame 
laimėjimus ir pralaimėjimus. Ir visi vieningai sutariame, 
kad Vasario 16 aktas yra neišsenkamas mūsų tautos di
džiausių pastangų, ryžto ir gajumo šaltinis.

Lietuvos Nepriklausomybės šventės proga mes di
džiuojamės heroizmu ir džiaugiamės iš jo kilusiu laimė
jimu. Tačiau tai dar ne viskas. Ne vien džiaugsmas, bet 
ir gilus rūpestis šiandieną laiko suspaudęs mūsų širdis. 
Juk mes to brangiausio tautų turto — laisvės šiandien 
vėl neturime, šiandien, kaip ir anais Golgotos keliais žy
giuoja mūsų tauta. Ji už ta pati laisvės siekimą priversta 
eiti per kalėjimus, koncentracijos stovyklas, Kazachsta
no stepes ir Sibiro taigas.

Vasario 16-sios laimėjimas yra ilgos kovos vaisius už 
laisve, todėl ji savvie yra labai didinga ir brangi. Kurioj 
tik žemės rutulio šalyj lietuvis begyventu, jis tai gerai 

P. R.žino, supranta ir įvertina.

LABAI TIKSLIAI APTARTA

Dirva padarė gerą darbą, kad 
be savo vedamojo, liečiančio pri
ėmimą Baltuose Rūmuose, per
spausdino ir Draugo vedamąjį.

Reikia pasidžiaugti, kad pa
galiau Draugas įsitikino kas yra 
kas ir tvirtai, be vyniojimo Į 
vatą, pasisakė.

Dabar tik reikia laukti toli
mesnių pasitvarkymų, kad ALTe 
daug metų besitęsianti diktatūra 
užsibaigtų, kad iš ten visi, ne
tinką tam darbui, būtų iškrausty
ti.

Aš asmeniškai manyčiau, kad 
aptarimas pasakant, kad kai ku
rių tos organizacijos veikėjų 
"laikrodis yra sustojęs prieš ket
virtį šimtmečio”, yra labai kla
siškas. Bet į ALTą neturi atei
ti ir tokie, kurių politinis laik
rodis dar nepradėjęs suktis ir 
tokiam darbui neturi nei davinių
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nei pasiruošimo.
Tat ir reikia laukti, kad atei

ty tik taip ir bus susitvarkyta. 
AUG. PALIOKAS, 

Delfine

AR TIKRAI TAIP?
Skaičiau Keleivyjejtad pas pre

zidentą, JAV lietuvių delegacijoj.

NUNUOGINTA KOVA DĖL VADOVAVIMO
Amerikos lietuvių tarpe istori

jos bėgyje būta aštrių ginčų tarp 
vadinamų bedievių ir davatkų, 
šliuptarnių ir kuniginių, tarp tau
tiečių, klerikalų, socialistų. 
Šiandien vienos ginčų temos yra 
išnykusios, kitosaprimusios.su- 
švelnėjusios, žymiai kultūringiau 
išreiškiamos.

Seni ginčai tebėra likę tarp 
gerų katalikų ir ne tokių gerų 
katalikų, kurių yra visokių laips
nių. Iš tikrųjų, tos kovos ne
bėra religinio turinio, bet dau
giau už valdžią, už įtaką publi
koje, už vadovavimą visuomenė
je, už žmonių sielų, širdžių ir, 
kaip šiaudiniai katalikai kartais 
pasako, už tų žmonių piniginių 
kontrolę.

Amerikoje net ir šiaudiniai 
katalikai ir laisvamaniai dėl to 
nebelabai pyksta. Čia matome 
gausias ir turtingas parapijas, 
kurios, nors ir būdamos kita
taučių vyskupų valdžioje, dau
gelyje lietuviškų kolonijų vaidina 
svarbų vaidmenį, buria, jungia 
lietuvius ir daugiau ar mažiau 
prisideda prie tautinių reikalų 
tenkinimo. Turim gausias lie
tuvių katalikų organizacijas, se
nas draugijas, Susivienijimą, 
gausią spaudą, parapijų mo
kyklas ir t.t.

Katalikų draugijos ir organi
zacijas čia apjungia Amerikos 
Liet. Katalikų Federacija. Mes 
sutinkame, kad tokiai stambiai, 
gausiai ir turtingai srovei kar
tais dera perleisti vadovavimą. 
Kolkas taip čia ir buvo: ir Altui, 
ir Balfui, ir Vlikui, ir Bend
ruomenei čia vis dar vadovauja 
katalikiško sparno politikos žmo-1 
nės. Tai nėra koks įstatymas, 
nebūtinai taip visada privalėtų 
būti, bet kol tie vadovai sugeba 
žmoniškai bendradarbiauti su ki
tų srovių žmonėmis, nieko dėl 
to nebūtų bloga, nors šiaipjau 
gyvenime daugiau būna gyvybės, 
kai žmonės keičiasi, naujo krau
jo daugiau įsilieja iš visokių 
srovių.

Australijoje yra kitaip. Ten 
lietuviška kolonija nauja, jau
na, nelabai gausi. Parapijų ne
būta ir dar nėra (išskiriant 
liet. Koplyčią Adelaidėje), ir 
organizacijų dar nedaug, nors 
nestinga ir atsineštinio pamėg
džiojimo. Žodžiu, "katalikų sro
vė” ten neturi nei tokių tradi
cijų, nei svorio, nei rolės, nei 
žmonių, kaip Amerikoje. Ir gal
būt, kad jai dėl to labai skauda.

Ten visuomeninėj ir kultūri
nėj rolėj daugiau įsistiprino 
Australijos Lietuvių Bendruome
nė. Tad pernai pagaliau buvo nu
sistatyta ją suskaldyti, susilpnin- 

dalyvavęs ir to laikraščio redak
torius. Tat man kilo klausimas, 
kodėl nedalyvavo, sakysim, Dir
vos arba Darbininko redaktoriai, 
o dalyvavo Keleivio?

O gal, kartais, Keleivio redak
torius J. Sonda dalyvavo kuriuo 
kitu titulu. Žinoma, jei taip, 
tai mano klausimo nusistebėji
mas atpultų.

Visokiais atvejais, kada dabar 
aiškinamasi tos delegacijos su
darymo "stebuklai", labai bus 
visuomenei įdomu patirti, kaip 
sugebėjo Į delegaciją pakliūti abu 
socialistų laikraščių redak
toriai?

K. PETRUŠAITIS, 
Chicago

JUOZAS J. BACNUNAS,
HONOLULU

ti ir -- arba visai sugriauti, 
jei nepasiduos, arba perimti ją 
savo vadovybėm

Ši keista, liūdna ir labai nuo
ga kova buvo matyti vien pase
kant Australijos lietuvių spaudą, 
ypač katalikišką laikraštį "Tė
viškės Aidus".

KAIP "NUSIKALTO" 
AUSTRALUOS LIET. 

BENDRUOMENĖ?
Anąkart minėjau Austr. liet, 

kapelionių viešą pareiškimą, ku
ris buvo kaip ir trimitas kovos 
pradžiai. Vos mėnesiui praėjus 
nuo kapelionų sutrimitavimo, 1961 
m. rugsėjo 26 d. "Tėviškės Ai
dai" paskelbė Australijos Lietu
vių Katalikų Federacijos Val
dybos pareiškimą. Čia, priešo 
apkaltinimai, pasmerkimai ir 
reikalavimai buvo suskirstyti net 
į aštuonius punktus. Visa tai at
likta taip nelietuviškai šaltai, 
šiurkščiai, piktai, kad primena 
Hollywoodo kaubojiškų filmų 
duelį, kokio nors laukinių va
karų dykumos miestelio gatvėje, 
kada priešas išsišaukiamas į 
aikštę ir su revolveriu jam sa
koma: -- pasitrauk iš miesto, 
arba nušausiu!...

Norom nenorom turiu pa
minėti, kiek mano žinios siekia 
šio pareiškimo punktus.

"Australijos lietuviųbendruo- 
menės organizacijos veikla paro
dė daug netikslumų", bet jai "pa
sišovė atstovauti ir vadovauti" 
asmenys jų nesistengę pašalinti, 
jie nedirba Pasaulio Lietuvių 
Chartos nustatyta tvarka. Todėl 
daugumas lietuvių nebedalyvauja 
valdybose, atstovų rinkimuose, 
nevyksta į susirinkimus... (jei
gu taip Australijoje, tai ką tu
rėtume pasakyti apie Amerikos 
Liet. Bendruomenę, kuriai vado
vauja labai geri katalikai, bet 
daugumas Amerikos lietuvių tik
rai nedalyvauja net valdybų rin
kimuose, nei apylinkių susirin
kimuose? Ir tai daug, daug di
desniu daugumos procentu, o ta
čiau mes dar nešaukiame, kad 
katalikų partija sugriovė Bend
ruomenę ir jos Chartą)...

Pirmas karo punktas šauna į 
Austr. Bendruomenės laikraštį 
"Mūsų Pastogė". Ji --"skleidžia 
prieškrikščioniškas mintis, pro
paguoja pagonybę, koneveikia 
katalikų kunigus, katalikų orga
nizacijas ir deda visas pastangas 
pakenkti lietuvių katalikų bažny
čioms ir katalikiškiems židi
niams įsteigti".

Įrodymų pareiškime nepatei
kiama, tik taip iš peties kirviu 
kertama. Aš gaunu ir skaitau 
kiekvieną "Mūsų Pastogės" nu
merį, bet ten tokių dalykų nėra. 
Tas laikraštis tokių tikslų ne
turi, jų nepropaguoja, ir man 
visai nesuprantama, kaip Fede
racijos valdyba taip melagingai 
ir nekrikščioniškai gali tvirtin
ti. Jei Australijoje negalima į- 
steigti liet, katalikų parapijų ir 
bažnyčių, tai kaltinkit vyskupus, 
bet ne tą Bendruomenės laik
raštį. O jei čia kur yra "pa
gonybe", tai pagonybę daug dau
giau propaguoja Chicagos vie
nuolių marijonų dienraštis Drau
gas, kuris dabar spausdina pre
mijuota P. Kralikausko romaną 
apie pagonišką Lietuvą ir pats jo 
autorius per tą patį Draugą labai 
šiltai ir gražiai pasisako apie 
senąją lietuvių tikybą.

Man būtų sunku minėti kelis 
kitus šios karo deklaracijos 
punktus, kurie yra smulkmeniš
ki, trivialūs, liečiantis mažus 
dalykus, arba iš šipulio vežimą 
malkų priskaldant. Pvz., kad 
Adelaidės ir Melbourne apylin
kės "praktikuoja neteisėtas ir 
kiršinančias apkaltinimo rezo
liucijas". Kokias rezoliucijas, 
nepasakyta. O jei apylinkės įsi
gyja namus, tai sakoma, kad jos 
tai daro visų lietuvių sudėtais 
pinigais, o tie namai esą "vie
nos srovės nepakeičiamoje nuo
savybėje". Kokios srovės? 
Bendruomenėje yra visos sro
vės, ir Bendruomenės namai yra 
visų srovių nuosavybė, arba nuo
savybė tų, kurie sudėjo pinigus 
namams įsigyti.

Klatinimų daugybė. "Neuž
tenkamai kovojama su korupci
ja", kai kuriems miestams atsto
vų skaičius suteikiamas nepro
porcingai, įvesti mokesčiai, ku
rių dalis skiriama Bendruome
nės laikraščiui leisti. Matot, ko
kių randama nusikaltimų ir Pa
saulio Lietuvių Chartos laužy

mų: Bendruomenė stengiasi pa
remti savo laikraštį! O dar ir 
Tautos Fondo 700 svarų buvę 
panaudoti tam laikraščiui leisti.

JEI KAS NEREMIA "MŪSŲ"
FONDO - TAS LIETUVOS 

NEVADUOJA...
Vienas kaltinimų punktas 

(penktasis) yra toks, kurio joks 
pagonis nepanaudotų, nes tai jam 
atrodytų ne tik demagogiška, bet 
stačiai nepadoru. Punktas sure
daguotas labai savotiškai: "Iš
braukę iš statuto tautos vadova
vimo klausimą, tuo sąmonin
gai užgniauždami lėšų telkimą 
Lietuvos vadovavimo reikalams 
ir pažeisdami svarbiausią lietu
viško gyvastingumo veiklos sri
tį”<■{ •••

Nežinau, gal čia tik aš nesu
prantu tokios įmantrios moder
niškos kalbos. Kas ir kaip įvyko, 
kad iš statuto buvo išbrauktas 
"tautos vadavimo klausimas"? 
Kur ir kaip jis buvo išbrauktas? 
Ar tai reiškia, kad Australijos 
Liet. Bendruomenė nutarė Lietu
vos išlaisvinimu nebesirūpinti, 
atsisakė nuo kovos už laisvę ir 
tokį bendrą lietuvišką siekimą 
"Sąmoningai užgniaužė"? Argi 
taip iš tikrųjų įvyko? Mes dar 
niekas apie tai negirdėjome.

Bet Austr. Liet. Katalikų Fe
deracijos valdyba sako ir skel
bia, kad Bendruomenė"užgniau- 
žė lėšų telkimą Lietuvos va
dovavimo reikalams". Na, jei
gu užgniaužė Lietuvos vadovavi
mo reikalams, tai čia nieko blogo, 
nes Lietuvai vadovauti lėšų rei
kės tik žymiai vėliau, o tuo tar
pu dar reikia ilgai kovoti už 
Lietuvos laisvę. O gal tais keis
tais ir užgniaužiančiais lietu
višką sąžinę žodžiais buvo no
rėta pasakyti, kad Austr. Liet. 
Bendruomenė neranda reikalo 
būti tik kurio vieno fondo rė
mėja. Pvz., juk yra vilkinis Tau
tos Fondas, talkininkų Liet. Ne
priklausomybės Fondas, fronti
ninkų Kultūrinis Fondas, dabar 
Amerikoje atsiranda milijoninis 
Lietuvių Fondas. Be to, yra dar 
Varpininkų Fondas, socialistai 
turi savo Spaudos Fondą. Yra ir 
kitų fondų daugybė.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
MinUirCT MAISTO ir LIKERIŲ 
mlUnLOl KRAUTUVĘ

2515 West 69 St. Marąuette Parke
Telef. RE 7-1731

SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 
čia gėrimus pirksite tikrai pigiai!

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
1. ASBACH URALT ....................5th.4.79
2. MARTEL 3 star Cognac .... 5th. 5.39
3. WHITE HORSE

SCOTCH WHISKY ..................5th.4.98
4. MARTINI or

MANHATTAN KVORTA ... 5th. 2.98
5. CANADIAN WHISKY

8 metų senumo..........................5th. 3-98
6. DUJARDIN GERMAN

BRANDY  ..........................5th. 5-29
7. LONDON DRY GIN

80 proof KVORTA.......... . 5th. 3.59
8. KRON-BRANNVIN

AQUAVIT..................................5th. 3.98
9. IMPORT. PRANC. LIKERIAI 5th. 2-98

10. KIJAFA vynas..........................5th. 1.75
11. BORDEAUX pranc. vynai ... 5th. .98 
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai

didelis pasirinkimas!

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką dueną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
Kreipkitės j mus ir būsit patenkinti.

Gal tai negerai. Gal mums ne 
visiems patinka, kad yra ne tik 
"mūsų", bet dar ir kiti fondai. 
Gal būtų geriausia vienas fon
das kultūros ir politikos reika
lams. Tačiau tie fondai yra, jie 
kiekvienas nori savo būdu gero 
ir naudingo lietuvių tautai, ir mes 
neturime moralinės teisės saky
ti, kad jei tu neparemi "mano” 
fondo ar tokio, kuris man ge
riausiai patinka, tai tu "pažei- 
di svarbiausią lietuviško gyvas
tingumo sritį".

Žinoma, Bendruomene gali nu
tarti remti tik Tautos Fondą, 
bet tada ji apjungs tik vlikinin- 
kus. Gali nutarti remti Nepri
klausomybės ar Liet. Fronto fon
dus, bet tada iš jos ištos visi, 
kurie nėra talkininkai ar fronti
ninkai. Ji tada nebus Bendruo
menė, o vieno ar kito fondo 
valsčių savivaldybė.

Bendruomenė privalo jungti vi
sus. Kitaip ji nebebus Bendruo
menė. Ir Bendruomenė privalo 
bešališkai gerbti visų teisėtas 
lietuviškas aspiracijas vienu ar 
kitu būdu tarnauti lietuvybės rei
kalams.

Bet štai pareiškimo pabaigo
je mūsų australiečių Federaci
jos valdžia pareiškia, kad kol 
"netikslumai" nebus sutvarkyti 
ir nebus įvesta tvarka jos su
prastais "demokratiniais princi
pais", tol "visi tiesos pajautimą 
turintieji lietuviai negali būti 
saistomi Australijos lietuvių 
Bendruomenės organizacijos". 
Vadinasi, ji atleidžia visus to
kius lietuvius nuo moralinės pa
reigos priklausyti Bendruo
menei. Ir gal neperdėsiu pasa
kęs: Katalikų Federacija kviečia 
Liet. Bendruomenei nebepriklau
syti, siekia jos suskaldymo ir 
iš anksto duoda išrišimą, savo 
bendraminčius vadindama "tie
sos pajautimą turinčiais lietu
viais".

Man, sekančiam tenykštį gyve- 
nimą ir spaudą, buvo tvirtas 
įspūdis, kad ne tokie Australi
jos lietuvių gyvenimo faktai, kad 
čia dabar vyksta šiurkštus to gy
venimo klastojimas, kad pats 
pareiškimas parašytas kaip tik 
tiesos pajautimo stokojančių lie
tuvių.

Kitame numeryje pabaiga.
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Grupė svečių prie vaišių stalo. Iš kairės: Šileikienė, Bliudžius, Butkus, Baublienė, Svilas, Šostakas 
ir Šostakienė. J. Gaižučio nuotrauka

KAI DETROITE TALKA SUSITELKĖ TALKOS DARBUI
Vasario 17 d. Detroito, 

Talkos darbuotojų iniciaty
va, buvo surengtos tautinės 
minties ratelyje, Nepriklau
somybės šventės minėji

LB Detroito apyl. pirm. V. Pauža aiškina p. Tamulionienei, kas 
yra Talka.

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

[gyty MOKAME UŽ BONU 
W4A> TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS
DOVANOS TAPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, II). Te).
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
Blshop 21397

M O K A M E

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nito 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštų, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the Lnited Statės Government 
2202 W. CER.MAK ROAD • CHICAGO 8. ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

mas.
Minėjimą atidarė Detroi

to Tautinės S-gos pirminin
kas inž. Jonas Gaižutis.

Priminė dienos svarbą 

lietuvių išeivijos gyvenime 
ir pakvietė platesniam pra
nešimui buvusi Lietuvos 
seimo vicepirmininką agr. 
Alfonsą Gilvydj.

A. Gilvydis savo kalbos 
įžangoje pabrėžė, kad vasa
rio 16 dieną turi būti mini
ma ne tik didelėmis iškil
mėmis, bet turėtų būti šven
čiama atskirose šeimose ir 
mažesniuose rateliuose bei 
atskirose grupėse. Jei maži 
vienetai bus tautiniai susi
pratę ir stiprūs, nereikės 
galvų kvaršinti dėl didesnių 
parengimų sėkmės.

Agr. Alfonsas Gilvydis, buvęs 
Lietuvos seimo vicepirmininkas, 
minėjime pasakęs pagrindinę 
kalbą.

Toliau kalbėtojas primi
nė, apie mūsų tautos pa
siektus laimėjimus nepri
klausomo gyvenimo laiko
tarpyje. Girdi, mes jau tu
rėjom tokių dalykų, kokių 
Amerika dar ir šiandien ne
turi. Sakysim, kad ir nemo
kamas gydymas — ligonių 
kasą. Baigdamas pridūrė, 
kad visi šie atsiekti laimė
jimai Įrodo, kad Lietuva 
tvirtai sugebėjo nepriklau
somai gyventi ir yra visad 
verta laisvės.

Po Įžanginės kalbos pra
sidėjo vakarienė, kurios me
tu susirinkusius sveikino 
A. L. Bendruomenės pirmi
ninkas VI. Pauža. Rezisten
cinės Santarvės — Vincas 
Tamošiūnas ir Lietuvos At
gimimo Sąjūdžio — Af. žie
das.

Rašytoja Marija Sims 
paskaitė šiai dienai pritai
kytos savo kūrybos, o p. 
žiedienė padeklamavo iš 
Brazdžionio kūrybos.

Susirinkmo dalyviai, L.
T. S-gos kviečiami, pasvei
kino Lietuvos Nepriklauso-
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mybės akto gyvuosius sig- 
na torius: prof. Mykolą Bir
žišką, prof. St, Kairį ir pre
latą K. S. Šaulį.

Susirinkime, be kitų, da
lyvavo Vilniaus Krašto Lie
tuvių S-gos pirmininkas K. 
Veikutis, kuris šia proga 
įteikė vilniečių auką Lietu
vos Nepriklausomybės Fon
dui. Taip pat dalyvavo Lie
tuvių namų Detroite pirmi
ninkas ir Dirvos bendradar
bis K. Jurgutis ir kt.

Ta pačia proga buvo pra
dėtas Lietuvos Nepriklau
somybės Fondo vajus, kuris 
davė gerą pradžią. Surinkta 
virš 2C0 dol. Buvo apgailė
ta, kad laiku nepasirodė pa
žadėtos Rietuvių partizanų 
dainos.

Vaišėmis rūpinosi ir jas 
organizavo ALT S-gos na
rės : Gaižutienė, štasienė, 
Šimoliūnienė, šostakienė ir 
Vaičiūnienė.

Bendrai, minėjimo nuo
taika buvo gera ir pagei
dauta, kad sekančiais me-

Minėjimo dalyviai Patalauskienė, Petrauskienė, Petrauskas ir Bi
tinas atidžiai klausosi pranešimo. J. Gaižučio nuotraukos

Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos Clevelande mokiniai, minėję Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo sukaktį, su mokytojais ir tėvų komiteto nariais.

Šv. Jurgio parapijos mokyklos Clevelande mokinukai, vadovaujami seselių, per Lietuvos Nepriklau
somybės šventę, gražiai padainavę, nors tik dalis jų moka lietuviškai.

Vyskupo Valančiaus lituanistinės mokyklos Clevelande mokiniai su mokytojais, minėję Vasario 16 
,pnr. J, Garlos nuotraukos

Rašytoja MARIJA SIMS minė
jime paskaitė iš savo kūrybos.

tais būtų švenčiama plates
nėje aplinkoje.

A. L. Bendruomenė remia 
perkamus namus

A. L. Bendruomenė iš Sflr 
vo kasos paskyrė Lietuvių 
namų Sąjungai $1,200.

I. G.

AKRONE
VASARIO 16 
MINĖJIMAS

Š. m. vasario 18 d. Akrone 
{vyko Nepriklausomybės šventės 
paminėjimas, kurį rengė vietos 
ALTo skyrius. Minėjimas buvo 
pradėtas pamaldomis šv. Petro 
parapijos bažnyčioje. Dienai pri
taikyta pamokslą pasakė klebonas 
Kazimieras Petreikis. Pamaldų 
metu giedojo Clevelando vyrų ok
tetas.

Po pietų oficialioje minėjimo 
dalyje kalbėjo angliškai Wm. 
Wirth, kuris yra gerai susipaži
nęs su komunizmo planais ir jo 
grėsme JAV. Simonas Laniaus- 
kas trumpai apibudino lietuvių 
dabartinius uždavinius.

Meninėje programoje pasirodė 
Akrono vietinės pajėgos ir sve
čiai iš Clevelando. Janavičiūtė, 
Lukaitė ir Sviderskaitė padekla
mavo dienai pritaikytų eilė
raščių. Baldauskaitė paskambi
no pianinu keletą lietuviškų me
lodijų. Viešnios iš Clevelando 
sesutės Jokubaitytės pašoko 
klumpakoj}, Klaipėdos valsą, 
Valsą iš Coppelios ir Džažo 
šokį.

Clevelando vyrų oktetas pasi
rodęs praeitais metais Akrone, 
patraukė žiūrovus taip, jog ren
gėjai pakvietė oktetą ir šiais 
metais. Ir tikrai reikia pripa
žinti, jog oktetas auga savo prog
rama ir pajėgumu. Tai paliudijo 
šiltas publikos priėmimas. Ok
tetas padainavo dešimt dainų.

Iš negausios Akrono lietuvių 
kolonijos buvo susirinkę apie 150 
asmenų. Minėjimo proga ALTo 
reikalams buvo surinkta apie 
230 dol. Minėjimo programa tru
ko 1 vai ir 45 minutes.

Šiais metais ALTo skyriui va
dovauja P. Joga, O. Kirtiklienė 
ir N. Trumpickas.
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CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Lietuvių darželio drau
gijos narių ir tuo besido- 
maujančių susi rinkimas, 
kaip praneša J. Brazauskas, 
įvyksta šį antradienį, vasa
rio 27 d., 8 vai. vakaro, Lie
tuvių salėje. Kviečiama 
gausiai atsilankyti. Bus fo
tografuojamasi leidžiamam 
apie darželius leidiniui ir 
aptariami kiti svarbūs rei
kalai.

Clevelando Vyrų Okteto 
pažanga

Vasario 3 d. žaibo Spor
to Klubo Globos Komiteto 
vakare, po kelių metų per
traukos, vėl pasirodė Cleve
lando Vyrų Oktetas, vado
vaujamas Ryto Babicko. 
Oktetas išpildė apie 20 įvai
raus žanro dainų. Solistais 
buvo Algis Gylys įr F. Ka
minskas, kuris maloniai nu
stebino nepaprastai gražia 
balso medžiaga.

Vakaro svečiai su entu
ziazmu priėmė ir išklausė 
visų koncerto programą. 
Reikia pripažinti, kad ok
tetas yra nemažai padirbė
jęs. Jie dainas išpildė su 
labai švaria intonacija, mu
zikaliai, ir su nuotaika. 
Ypatingai reikia išskirti lie
tuviškų dainų ir promogi- 
nės šokių, muzikos dainų iš
pildymą. Operų ir kitose 
dainose galima būtų pri
kišti pasirinktiems tem
pams ir galima būtų pagei
dauti daugiau išryškintos 
muzikalinės linijos. Bet nė
ra ko stebėtis, Rytas Ba
bickas jau ilgą laiką dirbąs 
su Čiurlionio ansambliu, be 
abejojimo, yra stiprus lie
tuviškose dainose ir yra vi
siems žinomas jo pamėgi
mas ir nusimanymas pra
moginėje, ypač džiazo mu
zikoje.

Oktetui aukštą lygį leng
va buvo pasiekti, nes jo su
dėtyje mes matome patyru
sius ir gabius Čiurlionio 
ansamblio ii’ kitų chorų na
rius. Reikia džiaugtis, kad 
tiek chorvedys, tiek okteto 
dalyviai, suranda laiko me
niškam pasirodymui ir 
jiems už tai reikia dėkoti.

Oktetas yra gražus įna
šas mūsų parengimams, 
ypatingai pramoginėje dai
noje. šioje srityje mes ne
turime geriau sugebančių 
pasirodyti vienetų. Be abe
jo, oktetas visur bus malo
niai sutiktas ir turės pasi-

BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

GEORGE V. WOODLING

KĄ DAINAVOS ANSAMBLIS 

DUOS CLEVELANDE
Toklu šūkiu stiprinąs savo 

veržlumą visados ir kasdien Dai
navos meno ansamblis duoda di
deli koncertą Clevelande kovo 
3 d. Programoje daug kas nauja: 
Kūriniai, pobūdis, interpretaci
ja ir kaskart kitoks formų per
teikimas.

Įvykstančio koncerto reikalu 
teko kreiptis J ansamblio dirigen
tus Stepą Sodeiką ir Alg} Šimkų, 
kurie maloniai sutiko iš anksto 
atskleisti šitokių masinančių ži
nių.

TRUPUTĖLĮ IR ANSAMBLIO 
ISTORIJOS

Savaimingai gimęs 1945 metais 
vakarų Vokietijos Hanau stovyk-

sekimą, ypatingai jei iš
moks laisviau scenoje elgtis 
ir įnešti vaidybinio elemen
to. B. K.

• POC alaus gamykla sa
vo skelbimus perleido tvar
kyti Meldrun and Fewsmith, 
Ine. skelbimų agentūrai. Iki 
šiol jos skelbimus tvarkė 
viena skelbimų firma iš 
Chicagos.

POC alus tik retkarčiais 
buvo skelbiamas Dirvoje, 
nors pats šio alaus gamy
bos centras yra Clevelande. 
Reikia tikėti, kad ateity pa
siseks skelbimų daugiau 
gauti. Kiek žinia, daugelis 
lietuvių šeimų POC alų mie
lai vartoja.

POC alus gaminamas nuo 
1892 metų ir turi savo iš
dirbtą klijentūrą. Dabar 
gamykla ir pilstytuvė labai 
sumodernintos, o alaus rū
šis pastoviai gerinama.

• Naujausias EIectrolux 
valytuvo modelis automa
tiškai garantuoja švaresnį 
butą.

Tad pamatykite automa
tinį modelį ”G” ir jo nau
jausią. priedą elektrinį še
petį.

EIectrclux atstovas H. 
S t a s a s. Skambinkite 
telefonu: IV 6-2111. (26)

• Jonas Kazlauskas pa
jamų mokesčius (Income 
Tax) pildo Dirvos patalpose 
kiekvieną šeštadienį nuo 9 
vai. iki 1 vai. po pietų arba 
pagal susitarimą telefonu 
RE 1-7222,

• Gražus 9 kamb. vienos
šeimos namas. Saulės por
cini. Langinės. Kilimai. Dvi 
vonios. Įrengiamas trečias 
aukštas. Gali būti naudoja
mas, kaip pajamų nuosavy
bė. 7504 Myron Avė. Telef. 
EN 1-2642. X2Q 

loję. Persikėlęs ir atgijęs 1950 
metais Chicagoje. Vokietijojetu- 
rėjo 174 pasirodymus, Ameriko
je — 78. Sudėtyje būdavo kartais 
iki 100 asmenų, bet per visą lai
ką — apie 80. St. Sodeika vado
vauja nuo 1949 metų, o antra
sis dirigentas A. Šimkus -- nuo 
1959 metų. Dirigentų pagalbinin
kas ir šio koncerto šokių va
dovas Faustas Strolia. Kurį lai
ką buvo atliekama ir kitataučių 
dainų, bet St. Sodeikai iš pat 
pirmųjų dienų kitaip nusistačius, 
apsiribota tiktai lietuvišku re
pertuaru.

Tuo pačiu metu religinės mu
zikos srityje buvo atlikta: G. A. 
Bossini Stabat Mater, L. V. Beet- 
hoveno oratorija -- Kristus aly
vų darželyje, C. B. Adams Bet
liejaus žvaigždė, Br. Markaičio 
religinė poema — Kančios nak
tis, S. Mercadante oratorija -- 
Septyni paskutinieji Kristaus 
Žodžiai ir kt.

Iš kitos pusės, lietuvių muzi
koje neapsiribota vienu standar
tiniu "veidu", vengta nešti sce- 
non net ir fokloriškai vertingas, 
bet žalias, neapdirbtas liaudies 
melodijas. Be to, žengta ir vai
dybos link, statyta montažai, 
apeiginiai veikalai ir insceniza
cijos, kaip G. Veličkos — Ne
munas žydi, G. Veličkos -- Šv. 
Jono vabalėliai, G. Veličkos — 
Tėvynės aidai, M. Petrausko ir 
P. Sarpaliaus -- Šienapjūtė, A. 
Merkelio -- Vestuvės be piršly
bų, J. Ignatonio tekstu -- Vestu
vės ir kt.

Kad šitoks ansamblis galėtų 
progresuoti, reikia daugiau lie
tuviško jaunimo: dainininkų ir ga
linčių dainuoti šokėjų.

KOKIA PROGRAMA NUMATOMA
( CLEVELANDUI?

Pirmojoje koncerto dalyje -- 
J. Siniaus kantata -- Troškimas 
laisvės. Buvo atlikta Kaune, Klai
pėdoje ir vėliau Vilniuje, Ameri
koje gi pirmą kartą toji garbė 
teko dainaviečiams pernai an
samblio 15 metų veiklos sukak
ties koncerte.

Antroje dalyje -- ištrauka iŠ 
St. Šimkaus Pagirėnųoperos. So
listai -- M. Kripkauskienė ir J. 
Vaznelis. Antrojo veiksmo pra
džia, vaizduojama koncertine 
forma afektyvių V. Petravičiaus 
dekoracijų fone. Prologo dekla
maciją, derinančią nuotaiką, pa
rašė A. Rūkas.

Trečia dalis -- originalūs ir 
harmonizuoti kūriniai bei tauti
niai šokiai nauja scenine forma. 
Čia bus VI. Jakubėno. Mylėsi 
Lietuvą iš tolo -- dedikuota Dai
navai giesmė, (B. Brazdžionio 
žodžiais) St. Šimkaus -- šer- 
mukšnėlė -- svajinga parafra
zė solistei ir chorui, Vaidilos 
daina iš J. Karnavičiaus Gra
žinos operos, J. Kazėno -- 
clevelandiečio -- Nukirsiu ber
želi ir kiti dalykai.

Akompanuoja prof. Vladas Ja- 
kūbėnas.

Be minėtų solistų dar dalyvau
ja A. Brazis.

KIEK KARTŲ ESATE GAST
ROLIAVĘ CLEVELANDEIR KU
RIAS LIETUVIŲ KOLONIJAS 
ESATE APLANKĘ?

Clevelande -- 3 kartus: 1952 
m. -- Nemunas žydi, 1955 m. 
—J. Žilevičiaus Vytauto Didžio
jo kantrata ir 19G0 m. -- Ves
tuvės.

Iš kitų kolonijų, suprantama, 
dažniausiai Chicago. Kitos --re
čiau. Abėcėlių tvarka atrodytų 
šitaip: Detroit, Hamilton, Ke- 
nosha, Wis„ Kingston, Pa., Mi- 
chigan City, III., Milwaukee,

Skautininkai V. Kamantas 
reikalais.

SKAUTU ŠVENTĖ CLEVELANDE
Vasario 17 - 18 d. savaitgalis 

yra atmintinas Clevelando lietu
viškajai skautijai. Šeštadienį, 
vas. 17 d., buvo skautininkų dis
kusijų sueiga. Sekma dieni pras
mingai atžymėta Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 44-ji 
sukaktis.

Šeštadieni pas sktn. Juškėnus 
sueigon susirinko 30 Clevelando 
Neringos ir Pilėnų tuntų skauti
ninkų, sk. vadovų ir tėvų atsto
vų. Sueiga atidarė vyr. sktn. Pr. 
Karalius pristatydamas svečius 
iš Chicagos - LSS JAV Vidu
rio (Didžiųjų Ežerų) Rajono vadą 
sktn. VI. Vijeikj ir dail. A. Rakš
telę. Šiai sueigai pravesti buvo 
pakviesta psktn. A. Balašaitie- 
nė.

Sueigai paruoštos šešios te
mos. Jūrų vyr. sktn. VI. Petu- 
kauskas kalbėjo tema — Ko sk. 
vadovas pageidauja iš vadijos? 
Psktn. A. Balašaitienė kalbėjo 
--Kaip pritraukti 1 darbą jau
nus vadovus? Vyr. sktn. Pr. Ka
ralius -- Skautų dalyvavimas ki
tų organizacijų veikloje. Skaučių 
ir skautų tėvų vardu kalbėjo O. 
Jokūbaitienė ir B. Auginąs. Jied
viem rūpėjo -- Ko tėvai pagei
dauja iš sk. vadovų? Jų temai 
atsverti ir papildyti savo mintis 
išdėstė sktn. V. Kamantas -- Ko 
skautų vadovas pageidauja i§ tė
vų? Vasaros stovyklų aptarimas 
—sktn. M. Kižienėstema, paryš
kino stovyklų svarbą sk. jaunimo 
auklėjime.

Diskusijose dalyvavo visi suei
gos dalyviai. Čia su savo pasta
bomis iš skautiškos veiklos Chi
cagoje sktn. VI. Vijeikis pagili
no temų išgvildenimą.

Dail. A, Rūkštelė maloniai vi
sus nuteikė nukeldamas savo pri
siminimais 1918 m. Vilniuje, kur 
jis pradėjo skautauti brolių Jur- 
gėlų vadovaujamas. Anot jo anais 

laikais per skautybę išlavintas 
pastabumas jam vėliau labai pra- 
vertęs tapus dailininku.

Sueigos dalyviai sktn. dr. N. 
Juškėnienės buvo pavaišinti ka
va ir kepsniais. Netoli vidurnak
čio visi išsiskirstė poilsiui, kad 
vėl susitiktų sekmadienio šven
tėje.

NERINGOS IR PILĖNŲ TUNTŲ 
ŠVENTĖ

Sekmadieni, vas. 18 d. Nerin
gos ir Pilėnų tuntai su vėliavo
mis dalyvavo sumoje Šv. Jurgio 
bažnyčioje. Nuoširdi padėka kun. 
P. Dzegoraičiui, kuris taip jaut
riai pristatė ska'utiją skaitlingai 
pamaldose dalyvavusiems cleve- 
landiečiams. Jam prie altoriaus 
patarnavo uniformuoti skautai.

Po sumos Šv. Jurgio parapijos 
salėje abiejų tuntų vienetai tvar

ir V. Vijeikis Clevelande tariasi skautų
G. Juškėno nuotrauka

kingai išsirikiavo. Visas iš
kilmes gražiai pravedė sktn. V. 
Kamantas. Kaip vyr. iškilmių va
dovas jis davė progą pasireikšti 
tuntų vadovams, o taip pat infor
mavo sueigos svečius — tėvus ir 
sk. bičiulius.

Tuntininkų lydimas LSS JAV 
Vidurio (Didžiųjų Ežerų) Rajono 
vadas sktn. VI. Vijeikis buvo 
sutiktas atitinkamais raportais, 
pasveikino tuntus ir apžiūrėjo 
vienetus. Įnešus vėliavas sugie
dotas Tautos himnas. Tuntinin
kų Įsakymai pabrėžė Vasario 
16-sios prasmę. Trys sk. kandi
datės davė skautės Įžodi ir tryli
ka vilkiukų kandidatų davė vil
kiuko Įžodi. Žėrinčios akys, nau
ji kaklaryšiai su mamyčių ir va
dovų užrištais simboliniais maz
geliais bylojo apie jaunųjų ryžtą 
žengti lietuviškosios skautijos 
keliu. Tas dar labiau įprasmino 
šią šventę.

GARBĖS ŽENKLAI 
TUNTININKU1 IR 

SKAUTAMS
Už pavyzdingą skautavimą 

Brolijos Vyriausiojo Skautininko 
PAŽANGUMO ŽYMENIU buvo 
apdovanoti šie vytautėnai -i G. 
Lazdinis, R. Lipnevičius, P. Ma

Clevelando skaučių tuntininkė A. Balašaitienė puikiai pravedusi 
diskusijų sueigą. G. Juškėno nuotrauka

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPĘRIOR AVĖ.
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tulevičius ir L. Melsbakas.
Tačiau už vis mieliausia staig

mena visam Pilėnų tuntui buvo 
ilgamečio nepavargstančio tun- 
tininko vyresn. sktn. Prano Ka
raliaus apdovanojimas PADĖKOS 
ORDINU. LSS Tarybos Pirmi- 
jos vardu jam tą ordiną įteikė 
sktn. VI. Vijeikis.

Garbės ženklai ir trylika davu
sių įžodi vilkiukų šiai Vasario 
16-jai dar skaisčiau pakurstė Pi
lėnų skautybės laužą. Persi
tvarkymai Stp. Dariaus jūrų sk. 
laive vėl pakels bures geru vė
ju.

DŽIAMBORES FONDO PAŽY
MĖJIMAS TĖVAMS IR SK.

FILMAS
Užbaigus oficialiąją dalj, J su

sėdusius skautus-tes ir sueigos 
svečius prabylo rajono vadas 
sknt. VI. Vijeikis. Pilėnų tunto 
skautų tėvų k-to pirmininkui B. 
Auginui {teiktas Brolijos Džiam- 
borės Fondo RĖMĖJO pažymė
jimas. 1961 m. rudeni sk. tėvų 
k-tas dosniai parėmė Pilėnų 
tunte vestą DF rinkliavą. B. Au
ginąs ta proga tarė kelis žodžius.

Sueigos pabaigai buvo pa
rodytas iš Chicagos atvežtas R. 
Račiūno susuktas skautiškas fil
mas. Jame parodyti vaizdai iš 
chicagiškių skautiškųjų stovyk
lų, sk, suvažiavimų ir iš 1958 
m. IV Tautinės Stovyklos Mi- 
chigane. Tautinės Stovyklos 
vaizdai buvo sutikti su nepap
rastu entuziazmu, nes ten dauge
lis patys save matė. 1963 m. 
numatoma surengti 45 m. Jubi
liejinę Stovyklą. Tam tikslui Chi
cagoje sudarytas komitetas pir
mininkaujamas vyr. sktn. J. 
Vaišnio.

Parengimu kalendorius

KOVO 3 D, Dainavos Ansamb
lio koncertas -- Slovėnų Audito
rijoje. Rengia LB Clevelando I 
apylinkės valdybą.

KOVO 10 D. Šv. Jurgio par. 
salėje, p. Stasiūnaičiai rodys lie
tuvišką filmą. Rengia BALFas.

KOVO 11 D. Lietuvių salėje Ne
ringos Skaučių Tunto rengiama 
Kaziuko Mugė.

KOVO 25 D. 4 v. p.p. Čiurlio
nio ansamblio namuose studentų 
ateitininkų metinė Šventė.

SAVE BY MAEL 
POSTAGE PAID BOTH WAYS

J.N TOWA OFFJCE — 6712 SUl’ElUOR AT KIST 68 ST,

SHOW
MARCH3 
thru
MARCH 11

9 DAYS-INCLUDING TWO WEEK ENDS!

Show
Hours:

March 3..
Daily.........
March 11..

1 p.m. to 10:30 p m.
11 am to 10:30 p.m.
11 a m. to 8:30 p m «1

C~S .cco Bus Service to Show betvveen Termi
'Mumcipal Parking Lots until 11 p m

CLEVELAND PUBLIC AUDITORIUM

iais., New York, Rockford, III., 
Toronto ir dar viena kita.

KURIE POLINKIAI ATEIČIAI?

Nesustingti vietoje. Nepasi
duoti vieno tipo programos ruti
nai.

Kiek St. Šimkus savo Pagirė
nų opera nustebino Kauno ope
ros lankytojus, nuolat maitin
tus sentimentaliomis XIX am
žiaus pabaigos operų melodi
jomis, tiek ir mes, gal netarsi
me naujo žodžio, bet ieškome ir 
ieškosime naujų kūrinių ir jiems 
naujo ar bent naujoviško pavida
lo.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 Eaat 185 St.
EN 1-1763 KE 1*7770

VLADAS BRAZIULIS



B. Lungio nuotrauka

B. Lungio nuotrauka

PRADŽIA 8 VAL. VAK.

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania ir L.T.A. Sambūrio Valdybos

♦ A. Skardžius, iš Sault Ste 
Marie, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką.

Paraginki t savo pa 
žį stamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Grupė dalyvių giedrininkių suruoštame Vasario 16 minėjime 
Chicagoje, Jaunimo Centre.

Įvykstanti 1962 m. kovo 3 d.
B. Pakšto svetainėje, 
2801 West 38 Street.

Solistas B. Marijošius programos išpildymo metu. Prie pianino D. 
Skrinskaitė. S. Dabkaus nuotrauka

Mokesčių pareiškimų 
pildymas

• A. Vilėniškis, iš Dorches- 
ter, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką.

Įėjimas — $4.00
Studentams — $2.50,

Indrė Paliokaitė, giedrininkių 
suruoštame Vasario 16 minėjime 
deklamavusi Maironio poeziją. 

B. Lungio nuotrauka

Minėjime išpildžiusiai smuiku meninės programos dalĮ Rasai Ren- 
kauskaitei LNT moterų būrelio vardu Įteikė gėlių puokštę B. Abro- 
maitienė. S. Dabkaus nuotrauka

Income Tax pareiškimus 
greitai ir tvarkingai užpil
dyti, savą talką siūlo vi
siems, dipl. teisininkas, il
gametis buvęs notaras, Me
čys Šimkus, turįs savą real 
estate įstaigą, 4259 So. 
Maplewood Avė., Chicago 
31, III., telef. CL 4-7450 ar
ba YA 7-2046.

Minėjime dalyvavo lietuviai 
iš Santa Rosa, Petaluma, 
Oakland ir kitų San Fran- 
cisco apylinkių.

Kunigas Viktoras Pavi
lionis atidarė minėjimą. In
žinierius Antanas Vaitkus 
papasakojo apie dabartinę 
Lietuvos būklę. Kunigas 
Pranas Manelis savo kalbo
je ragino lietuvius skaityti 
ir platinti lietuvišką spau
dą.

Lenkų atstovas sveikino 
ir tarė trumpą žodį.

San Francisco lietuviai 
dar niekad nebuvo turėję 
tokio gausaus lietuvič su
sibūrimo.

svečiams užėmus 
vaišėmis parengtų 

stalų, minėjimą trumpu Įžangos 
žodžiu pradėjo LNT Toronto ko
miteto pirmininkas P. Bastys. 
Pagerbus žuvusius už Lietuvos 
laisvę, buvo paminėta džiugi 
naujiena, kad po ilgesnio laiko, 
mes vėl turime savo konsulą Ka
nadoje su rezidencine būstine 
Toronte.

Ypatingai yra malonu pažymė
ti, kad naujasis konsulas dr. J. 
Žmuidzinas, vos tik spėjęs at
vykti, mielai sutiko atsilankyti 
Į š{ minėjimą -- banketą. Svei
kinant jį susirinkusiųjų vardu 
ir nusakant atsakingas ir sun
kias pareigas buvo užtikrinta 
jam, mūsų nuoširdumas ir viso
keriopa parama.

Konsulas dr. J. Žmuidzinas 
savo žodyje gražiai prisiminė

Staliukai užsisakoma iki kovo mėn. 1 d 
imtinai pas J. žvynį, 
6428 So. Campbeil Avė.
Telef. PR 6-1349.

Ir seniems ir jauniems buvo ko pažiūrėti, kuo pasi
gėrėti linksmose Kaziuko mugėse Vilniuje. Šiuose 
vaizduose vilniečiai atpažins Kaziuko mugę Vilniuje. 
Kaziuko mugės tradiciją tęsia skautės ir skautai. 
Chicagoje Kaziuko mugė Įvyksta sekmadienį, kovo 4 
d. Jaunimo namuose. Iškilmingas atidarymas --llval. 
30 min. ryto. O paskui visą dieną --mugės nuotaikos, 
valgyklos, kavinės ir daugybė Įvairenybių.

• Edvardo šulaičio laiškas 
apie Vasario 16-ją buvo at
spaustas Chicago Daily 
News dienraščio laiškų sky
riuje. šiemet tik vienas 
Chicago Daily Netvs įdėjo 
priminimą apie Lietuvos 
N e p r iklausomybės šventę 
ir tik laiškų skyriuje. Anks
čiau tai padarydavo ir kiti 
didieji Chicagos laikraščiai.

mirus} konsulą Vytautą GylĮ, ku
ris buvo pagerbtas tylos minutės 
susikaupimu. Trumpai apžvelgęs 
mūsų lietuviškus reikalus ir pa
dėkojęs už žadamą paramą, kon
sulas dr. J. Žmuidžinas baigė 
savo žodĮ.

Po konsulo kalbos buvo papra
šytas skaityti paskaitą Lietuvių 
Rezistencinės Santarvės Toronto 
sk. pirmininkas Augustinas Kuo
las. Prelegentas išryškinęs mū
sų kai kuriuos istorinius epizo
dus, priminė ir pareigas tėvy
nei šiuo sunkiu metu.

Meninę programos dalĮ išpildė 
smuiku Rasa Renkauskaitė ir so
listas Bronius Marijošius. Jiems 
akomponavo muzikė Dalia 
Skrinskaitė.

Po padėkos žodžio, nuskam

bėjus paskutiniesiems Lietuvos 
himno garsams, sekė vaišės, 
kurių ceremonialmeisteriu buvo 
pakviestas Aug. Kuolas. Čia 
prisiminta Lietuvos nepriklau
somybės akto signatarai, pa
gerbti Į ŠĮ parengimą atsilankę 
savanoriai, iškelta didelis nuo
pelnas LNT Moterų Būrelio, ku
rios taip gražiai visa paruošė. 
Jos ir sudarė tas sąlygas pa
justi mūsų Nepriklausomybės 
šventės didingumą.

Reikia pažymėti, kadtikrai 
maloniai ir jaukiai praėjo mū
sų didžiosios šventės parengi
mas sustiprindamas ryžtą ne
paliaujamai kovai su lietuvių tau
tos pavergėju.

Bendrai visų Toronto lietuvių 
kolonijos Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas Įvyko Vasario 
18 d. International Institute pa
talpose.

Maloniai kviečiame at
silankyti į L.S.T. Korp! 
Neo-Lithuania ir L. T. A. 
Sambūrio rengiamą 
tradicini

kviestiniams 
vietas prie

Svečiai bus linksminami B. Pakš
to orkestro ir vaišinami, kaip 
įprasta, mūsų gamintais užkan
džiais ir Užgavėnių blynais bei 
kava be atskiro užmokesčio.

Veiks savas gėrimų bufetas.

Pageidaujama stalus užsisakyti grupėmis 
Korporantai kviečiami dalyvauti su 
spalvomis.

Solistė Roma Mastienė, dai
navusi giedrininkių parengime 
Chicagoje.

LNT Toronto komiteto Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo mi
nėjimo metu kalba Aug. Kuolas.- Prie garbės stalo sėdi iš kairės: 
Lietuvos konsulas dr. J. Žmuidzinas, A. Kuolas, Tėv. Placidas, OFM, 
S. Bastienė, K. Kalendra, S. Asevičius ir Baneliai.

S. Dabkaus nuotrauka

• Iš Washingtono mums 
praneša, kad Lietuvos pa
siuntinybėje vykęs Nepri
klausomybės šventės proga 
surengtas priėmimas visais 
požiūriais gerai pasisekė. 
Brangių svečių tarpe buvo 
ir ponia D. Rusk, Valstybės 
sekretoriaus žmona. Apie 
priėmimą iliustruotus pra
nešimus atspaudė The Wa- 
shington Post ii’ The Even- 
ing Star. ,
• Regina Leonaitė, prieš 
dviejus metus atvykusi iš 
Lietuvos pas tėvus, gyv. 
Chicagoje, išvyko atgal į 
Lietuvą. Ji Vilniuje paliku
si sužadėtinį muz. Stasį Bi- 
kulčių, su kuriuo ir susi
tuoksianti. Jei sovietai iš
leistų, su vyru grįšianti į 
JAV, bet jei neišleis — ten 
pasiliks.
• San Francisco lietuviai, 
kaip mums praneša Nelė 
Brazienė, paminėjo Lietu
vos Nepriklausomybės šven
tę vasario 18 d., 3 vai. p. p.

Toronto lietuviai Lietuvos ne
priklausomybės 44 metų sukak
ties minėjimus pradėjo vasa
rio 10 d. O tai Įvyko Lietuvių 
Namuose.

Minėjimą, banketo forma su 
vaišėmis, gražiai paruošė Lietu
vos Nepriklausomybės Talka. 
Vos tik Įėjus Į salę jautėsi ne
paprasta ir šventiška nuotaika. 
Kiekvienam Į minėjimą atsilan
kiusiam skirta rožė ir serve
tėlėse "Sveiki sulaukę Vasario 
16-sios" Įrašai, buvo nekas
dieniški dalykai.

į ŠĮ parengimą Įėjo kalbos ir 
trumpa meninė programa, ku
rios sudarė pirmąją dalį, o se
kančioji -- vaišės.

Konsului, dvasiškijos atsto
vams, savanoriams ir kitiems

DR. MARTYNAS KAVOLIS,bu
vęs Neprikl. Lietuvos Vyriausio
jo Tribunolo prokuroro padėjė
jas, dabar yra germanistikos 
profesorius ir moderniųjų kalbų 
sk. vedėjas Northland College, 
Ashland, Wisconsin. Jis priklau
so Amerikiečių Universiteto 
Profesorių Sąjungai (AAUP) 
Washington, D. C.

Dr. Kavolis gavo du pakvieti
mus ateinantiems metams. Vie
nas -- Nebraskos kolegija kvie
tė jj bibliotekos vedėju. North
land College kvietė jį likti atei
nantiems metams su padidinta 
alga. Jis pasirinko antrą pasiū
lymą.

Northland College yra vad. in- 
dependent liberal arts college, 
priskirta prie Wisconsin uni
versiteto ir duodanti B/\ ir BS 
laipsnius. Ashland skaitosi ku
rortinė vieta gražioj apylinkėj. 
Ten vasarą mažiau karšta.Todėl 
College skelbia vasaros mokyk
lą nuo birž. 18 d. iki liepos 26 
d. Ji teiks 5 universitetines kre
dito valandas už kiekvieną išei
tą dalyką. Studentais ten nu
matomi: Įvairių universitetų stu
dentai ir pasitobulinti norį moky
tojai.

Dr. M. Kavolis ten pakviestas 
dėstyti: 1) Pasaulio religijos 
ir 2) Religijos filosofiją. Infor
macijos ir registracijos rei
kalais kreiptis Į College Dean.

Dr. M. Kavolis neseniai buvo 
plačiai paminėtas amerikiečių 
spaudoj. Jis ten buvo iškeltas 
kaipo lietuvis, aukšto mokslinio 
lygio, didelio gyvenimiško paty
rimo, pedagoginių sugebėjimų, 
draugiško būdo ir papildomų so
cialinių Įsipareigojimų žmogus. 
Vienas amerikiečių filisterių 
žiniaraštis j{ pavadino "Vaikš- 
čiojančioji enciklopedija". Jis 
kalbėjo kaimyninio miesto ban
kete tema: "Koks yra mano gy
venimo uždavinys ir kiek aš su
gebu jį išpildyti?". Jis yra pa
kviestas vietos gimnazijos suei
goj kalbėti tema: "Vakariečių 
kultūra".

Kaikurie vietos gyventojai ir 
studentai, pasiskaitę ėmė Įdo
mautis, ar jie nesą lietuviškos 
kilmės.

KAS IR KUR?
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