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INDOKINIJOJE
KARO PRAPLĖTIMAS, KAD JĮ BAIGTI

Ketvirtadienį buvo at
šauktas 6i dienas trukęs 
draudimas bet ką prane
šinėti apie kariuomenės 
telkimą Pietų Vietnamo 
Šiaurės Vakarų kampe. 
Tai kas buvo uždraus
ta amerikiečių korespon
dentams, pranešė Mask
va: pats Kosyginas pa
kėlė triukšmą dėl ame
rikiečių invazijos (Lao
są. Draudimas turėjo, at
rodo, ne tik karinį, bet ir 
politinį tikslą. Kariškai 
geriau, jei priešas ne
žino kas daroma. Politi
nį tikslą paryškino Kosy

Posėdžiavo Pasaulio Lietuviue

Bendruomenės Valdyba
Š.m. sausio 30 d. Cle

velande, Lietuvių Namuo- 
s e, įvyko šiais metais 
pirmasis Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Val
dybos posėdis, užtrukęs 
penketą valandų. Pirmi
ninkavo PLB pirminin
kas Stasys Barzdukas, 
sekretoriavo Ant. Gailiu- 
šis. Be jų, posėdyje da
lyvavo vicepirm ininkai 
dr. H. Brazaitis, Al. Lai- 
kūnas, M. Lenkauskie
nė ir dr. V. Majauskas. 
PLB kultūros Tarybos 
pirm-kas dr. Alg. Nas- 
vytis ir PLB Švietimo 
Tarybos pirm-kas Ant. 
Rinkūnas. N edaly vavo
vykd. vicepirm. dr. Ant. 
Butkus.

Metus baigus ir prade
dant kitus, kiekvienas 
valdybos narys posėdy
je glausta forma patei
kė savo srities praėju
sių metų atliktų darbų 
apžvalgą, kartu išryš
kindamas šiems me
tams užsibrėžtos veik
los metmenis.

PLB valdybos finan
sinė būklė buvo skaitme
nimis pavaizduota jos iž
dininko Ant. Gailiušio. 
Pajamų turėta apie 4,500 
dol., išleista apie 4,000 
dol. Pajamas sudarė 
konstituciniai paskirų 
kraštų Bendruomenių 
įnašai, Pasaulio Lietu
vio prenumerata ir au
kos jam. JAV LB apylin
kių įnašai, kurie pagal 
nustatytas taisykles turė
tų būti 10% apylinkių 
surinkto solidarumo mo
kesčio, galėjo būti dides 
ni. Jų gauta 269 dol. 20 
c. Tai greičiausia, kad 
apylinkės solidarumo 
mokesčio neiš renka ar
ba išrinkusios su PLB 
valdyba nestropiai atsi
skaito.

Piniginių išteklių ri
botumas, kurį padidina 
gautinos, bet negautos lė - 
šos, stabdė PLB užsimo
jimus, ypatingai jos kul
tūrinėje veikloje, konkre
čiai Kultūros Taryboje. 
Švietimo Taryba, apie 
kurios darbus teks spau
doje atskirai prisiminti, 
galėtų ir sėkmingiau 
reikštis, jeigu ji galėtų 
disponuoti didesne sąma
ta. Pora tūkstančių dol., 
kuriuos Lietuvių Fon
das yra PLB paskyręs

VYTAUTAS MESKAUSKAS

gino išsišokimas. Turint 
galvoje amerikiečių nuo
taikas — 73% amerikie
čių pageidautų visiško pa 
sitraukimo iš Vietnamo 
dar šiais metais — savo 
visuomenę geriau pa
statyti prieš įvykusį fak
tą. Tiesa, žinių nutrau
kimas iš amerikiečių šal
tinių neizoliavo visai to 
Azijos kampo nuo pasau
lio akių, tačiau karo prie
šininkams namuose tru
putį nepatogu naudotis so

iš savo 1969 metų pelno, 
iki šiol negauta dėl for
malių sunkumų.

Viešuma apie PLB dar
bus ir planus informuo
jama Pasaulio Lietuvyje 
ir kitoje spaudoje, todėl , 
Pasaulio Lietuviui leisti 
atitenka didžioji PLB iš
laidų dalis.

Didelis dėmesys pra
ėjusiais metais buvo ir 
šiais metais bus skirtas 
Antrojo Jaunimo Kongre
so parengiamiesiems 
darbams? Anksčiau pri
ėmus atitinkamus statu
tus ir sudarius Kongre
so Komitetą, buvo likusi 
išspręsti viena pačių pa
grindinių Kongreso ren
gimo sąlygų — tai jo fi
nansavimo reikalas, tai 
jo Finansų Komisijos 
sudarymas. Po didesnių 
pastangų pagaliau tokia 
komisija pavyko sudary 
ti New Yorke ir ją šia
me posėdyje pristatė pa 
tvirtinti Finansų vicepir
mininkas dr. V. Majaus
kas, dr. Juozui Kazickui 
sutikus būti šios komisi
jos pirmininku ir pasirin 
kus kitus tos komisijos 
narius.

Tuo būdu Antrojo Pa
saulio Jaunimo Kongre
so Finansų Komisija 
šiame PLB valdybos po
sėdyje patvirtinta to
kios sudėties: Dr. Juo
zas Kazickas — pirmi
ninkas, nariai: Saulius 
Arūnas, Algirdas Bud
reckis, Rima Čerkeliū- 
nienė, Giedrė Kumpikai- 
tė, Jurgis Oniūnas, inž. 
Antanas Sabalis, Laima 
Šileikytė, Vytautas Vebe- 
liūnas, Vytautas Vygan
tas, Jonas Ulėnas. Dvy
liktasis komisijos narys 
bus parinktas artimoje 
ateityje.

Komisija savo tiesio
ginį uždavinį — Kongre
sui lėšų telkimą ir orga
nizavimą vykdys sava
rankiškai, kaip tatai nu
mato praėjusiais me
tais priimtas atitinka
mas statutas, glaudžiai 
bendradarbiaudama su 
PLB valdyba ir Jaunimo 
Kongreso komitetu.

Tolesnėje posėdžio ei
goje pirm. St. Barzdu
kas referavo gautus ir iš
siųstus raštus, iš kurių 
susidarė aktualiųjų PLB 
problemų vaizdas. Ne tik 

vietų šaltiniais — per
daug aiškiai dirbama kar 
tu su priešu.

Kas iš tikro atsitiko? 
Šiaurės vakarų pietinio 
Vietnamo kampe buvo su 
koncentruota per 20.000 
vietnamiečių ir 9.000 
amerikiečių. Ta pajėga 
sudaro grėsmę Ho Čimi- 
no kelių reizginiui, ku
riuo Šiaurės Vietnamas 
siunčia savo karius irka 
rinę medžiagą į pietus. 
Iki šiol tą tiekimą buvo 
bandoma nutraukti smar 
kiu aviacijos bombarda
vimu, kurio tikri rezul
tatai ne visai aiškūs — 
kiekvienu atveju tas tie
kimas nebuvo visai nu
trauktas .

Žygiu į Cambodiją ko-- 
munistams buvo atimta 
galimybė savo karius ir 
reikmenis siųsti jūros 
keliu ir tokiu būdu jie 
turėjo būti siunčiami Ho 
Čimino keliais per Lao
są — 600 mylių ilgumo 
linija. Jei vietnamiečiai 
iš tikro įžygiuotų į Lao
są, jie priverstų komu
nistus ten sutelkti dau
giau kariuom enės tai su
sisiekimo linijai atidary
ti ar saugoti. Ir jei taip, 
jų galimybes kitom ope
racijom Cambodijoje ir 
pačiame Pietų Vietname 
būtų dar daugiau a.pribc: 

tos, kas leistų atsikvėp
ti abiejų kraštų vyriausy
bėm ir su pergalės jaus
mu atitraukti JAV kariuo
menę iš Pietryčių Azi
jos.

Toks, atrodo,yraNixo- 
no planas ir kadangi ma
žai kas abejojo jo nuošir 
džiu noru galima grei
čiau atitraukti JAV ka
riuom. enę iš pietryčių 
Azijos, opozicijos veik
la yra gerokai suvaržy
ta — ji tegali kalbėti 
apie riziką, kurios nepa
bijojo prezidentas. Ki
taip sakant — jie gali tik 
rezervuoti sau teisę kri
tikuoti nepasisekimo at
veju. Bet jei nauja ope
racija Laose pasisektų, 
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bendrąjį susirašinėjimą 
vesdamas, bet ir beveik 
kiekvieną savaitgalį po
sėdžiams, suvažiavi
mams ir pasitarimams 
įvairiose vietovėse skir
damas, PLB pirm-kas 
St. Barzdukas lieka visu 
100% atsidėjęs bendruo
menės reikalams.

Ilgesnį laiką PLB val
dybos ryšininku Vlike iš 
buvęs V. Volertas, per
ėmęs JAV LBpirminin- 
kavimą, pareiškė pasi
traukiąs iš eitų ryšinin
ko pareigų. Tokiu ryši
ninku jo vietoje numaty
tas kviesti Balys Raugas 
iš Philadelphijos. Kaip 
žinoma, Vliko ryšininku 
prie PLB yra Jonas Dau
gėla Clevelande.

Pagal iš anksto surink
tus pasisakymus patai
sius PLB statutą, patvir
tinus apmokėtas sąskai
tas ir atlikus eilę kitų 
einamaisiais reikalais 
nutarimų, sutartakitąpo- 
sėdžį šaukti š.m. balan
džio mėnesį. (alns)

New Jersey gubernatorius William T. Cahill pasirašė Proklamaciją Vasario 16-tos minėjimo reikalu. 
Proklamaciją įteikė New Jersey Lietuvių Tarybos atstovams. Nuotraukoje iš kairės: Ieva Trečiokienė, 
gubernatorius William T. Cahill ir Pranas Vaškas. Stovi: Pranas Puronas, Albinas Trečiokas ir Elena 
Suzinskaitė. Minėjimas įvyks Newarke lietuvių parapijos salėje šį šeštadienį, vasario 13 d. 6:30 v.v. Pa
grindine kalbėtoja bus dr. adv. Armanienė iš Baltimorės.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
Prieš 53 metus Lie

tuvos taryba visam pa
sauliui iškilmingai pa
skelbė šią deklaraciją:

” Lietuvos Taryba, 
kaip vienintelė lietuvių 
tautos atstovybė, remda
mosi pripažintąja tautų 
apsisprendimo teise ir 
lietuvių Vilniaus konfe
rencijos nutarimu rug
sėjo mėn. 18-23 d. 1917 
m. skelbia atstatanti ne
priklausomą demokrati
niais pagrindais sutvar
kytą Lietuvos valstybę 
su sostine Vilniuje ir tą 
valstybę atskirianti nuo 
visų valstybinių ryšių, 
kurie yra buvę su kito
mis valstybėmis.

Drauge Lietuvos Ta
ryba pareiškia, kad Lie
tuvos valstybės pamatus 
ir jos santykius su kito
mis valstybėmis priva
lo galutinai nustatyti 
kiek galima greičiau su
šauktas Steigiamasis 
Seimas, demokratiniu 
būdu visų jos gyventojų 
išrinktas.”

Du sakiniai, 20 para
šų ir begalinė svarba. 
Minint neprikausomos 
Lietuvos valstybės at
statymo sukaktis, ši dek
laracija išklausoma at
sistojus, taip, kaip baž
nyčioje stovint klausoma
si Šv. Rašto žodžių. Iš 
tikro, kas krikščioniui 
yra Biblija, tas lietuviui 
Vasario 16 Aktas. Šv. 
Rašte nustatyti morali
niai žmogaus gyvenimo 
dėsniai, Vasario 16 Ak
tas nustatė teisinius mū
sų valstybės pagrindus.

Sunku įsivaizduoti, 
kad dviem sakiniais bū
tų galima tiek daug pa
sakyti. Juose sukaupta 
mūsų valstybės tragedi
ja praeityje ir ateities vi - 
zija. Kiekvienas žodis 
čia turi gilią prasmę.

Pirmiausia pabrėžia
ma, kad Lietuvos taryba 
čia kalba, kaip vieninte
lė lietuvių tautos atsto
vybė, turinti teisę kalbė
ti visos tautos vardu. Ji 
buvo išrinkta Vilniaus 
konferencijos, įvykusios 
1917 rugsėjo 18-23, kurio

je, kiek ano meto sąlygos 
leido, buvo atstovauja
mos visos tuometinės 
partijos, visi socialiniai 
sluoksniai. Viešų rinki
mų į Steigiamąjį seimą 
okupacinėmis sąlygomis 
nebuvo galima įvykdyti.

Taryba, skelbdama šį 
begalinės svarbos Aktą, 
rėmėsi ne tik lietuvių 
tautos valia, išreikšta 
Vilniaus konferencijoje, 
bet ir pripažintąja tautų 
apsisprendimo teise. Ši 

LIETUVIAI,
Nepriklausomybės paskelbimo sukaktį šiemet 

minėsime sujaudinti ir giliai sukrėsti. Trys, vie
nas po kito sekę, lygiai kaip anksčiau kiti pasisekę 
lietuvių bandymai išsiveržti iš sovietinio tautų ka
lėjimo įrodė mums ir pasauliui, kad Lietuva, ne
žiūrint priespaudos, tebėra gyva, o lietuviams lais
vė yra brangesnė už visa kita.

Jų žygiai ir aukos sukrėtė pasaulio sąžinę ir 
paskatino viešai prabilti, kad jau laikas sovietinei 
imperijai atverti savo sienas laisvam judėjimui. 
Mes tvirtai tikime, kad visų sovietų pavergtų tau
tų sustiprėjęs veržimasis į laisvę ir pasaulio vie
šosios opinijos spaudimas pagreitins komunistinės 
imperijos žlugimą ir priartins Lietuvai laisvės die
nas.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
turi malonią pareigą pareikšti, kad pastarųjų įvy
kių paveikti visi laisvojo pasaulio lietuviai, o ypa
tingai jaunimas, savo greita, išradinga ir darnia 
akcija bei gausiomis aukomis įrodė, kad Lietuva 
tebėra mumyse gyva ir kad į jos laisvinimo darbą 
ateina jaunoji karta. Mūsų nuoširdi padėka irpagar 
ba Jums visiems! Ta proga dėkojame ir visiems 
nepailstamai kurstantiems lietuviškumo ugnį savo
se šeimose, vargo mokyklose, organizacijose ir kul 
tūros baruose. Padėka taip pat skelbiantiems pa
sauliui Lietuvos nedalią ir savo aukomis remian
ti ems Lietuvos laisvinimo pastangas. Gili pagarba 
ir mūsų pasitikėjimas broliams ir sesėms paverg
toje tėvynėje bei tolimoje tremtyje.

Pastarieji įvykiai, o ypač tragiškas Simo Kudir
kos šuolis į laisvę, iškėlė Lietuvos klausimą viso 
pasaulio viešumai ir kartu mus įpareigojo savo 
darbais ir aukomis užtikrinti, kad ji nebūtų vėl už
miršta. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
derins visas mūsų pastangas ir darys visa, kad 
Lietuvos laisvės klausimas būtų gyvas visur, o ypač 
ten, kur bus svarstomi Europos likiminiai reika
lai.

Lietuviai! Minint šiemet Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo sukaktį, visų mūsų, nežiūrint 
kur begyventume, įkvepiančiu ir dėl Lietuvos gy
venti paskatinančiu šūkiu tebūnie mūsų brolių 
įprasminta gili mintis, kad už laisvę verta mirti.

Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse!

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

teisė buvo JAV-bių pre
zidento Wilso.no paskelb
ta pirm ajam pasauli
niam karui baigiantis. 
Ja skubėjo pasinaudoti 
visos per karą ir anks
čiau savo nepriklausomy
bes praradusios tautos, 
kaip Lenkija, Čekoslova
kija, Suomija ir kitos.

Taigi visos lietuvių 
tautos vardu Taryba pa
skelbė atstatanti nepri-

(Nukelta į 2 psl.)

Wilso.no
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

AUSTRALIJOS LIETUVIU DIENOS

Tautinių šokių šokėjai aikštėje.

Teturėdami vos 20.000 lietuvių visoje Austra
lijoje, iš kurių aktyviai reiškiasi gal tik pusė, mes 
čia kultūriniai dar net nemanome merdėti. Lietuvių 
Dienų metu tai galima buvo pilnai įsitikinti.

Patį pirmąjį savo kultūrinį pasirodymą turėjo 
Melbourno dramos mėgėjų teatras "Aušra”, suvai
dindamas Algirdo Landsbergio dramatinę poemą 
”Vėjas Gluosniuose”. Šis veikalas yra istorinis, 
nukeliantis į mūsų garbingąją praeitį. Šio veikalo 
aktoriai buvo daugumoje jau čia užaugę ir subren
dę, jaunieji, iš kurių dalis yra ir Amerikos jauni
mui pažįstami, nes jie buvo pirmajame Jaunimo Su-

Vasario 16
(Atkelta iš 1 psl.) 

klausomą Lietuvos vals
tybę. Nebuvo kuriama 
nauja, o tik atstatoma 
senoji, prieš 120 su vir
šum metų buvusi Lietu
vos didž. kunigaikščių 
valstybė. Didž, Lietuvos 
kunigaikštija buvo tvar
koma feodaliniais pagrin- 
dais. Ją valdė kilmingie
ji. Liaudis turėjo tik pa
reigas ir jokių teisių. 
Lietuvos taryba paskel
bė atstatanti demokrati
niais pagrindais sutvar
kytą Lietuvos valstybę, 
vadinasi, neapsunkintą 
jokia socialine nė kitokia 
praeities hipoteka. Nors 
antrame sakiny ir taria
ma, kad Lietuvos valsty
bės pamatus turės dar nu
statyti demokratiniu bū
du visų jos gyventojų iš
rinktas Steigiamasis Sei
mas, tačiau Taryba jau 
dabar drįso pareikšti, 
kad tie pamatai negalės 
būti kitokie, kaip demo
kratiniai. Apie grįžimą į 
feodalinius laikus ar 
pan. senatvarką negali 
būti jokios kalbos.

važiavime. Tikrai teko, gausiai atsilankiusiai pub
likai, gėrėtis jaunosios režisierės M. Gylytės pa
statytu šiuo veikalu, kai pačių aktorių ypatingai 
graži kalba, aiškūs žodžių ištarimai ir laisvai ža
vėtina laikysena, patiems veikėjams jau pridavė 
ne mėgėjų, bet prityrusių artistų vardą. Šiame 
veikale vaidino: G. Žemkalnis, A. Karazija, M. 
Didžys, V. Mikalauskas, B. Žiedas, A. Vyšniauskie
nė, A. Baltrukonienė, I. Didžytė ir P. Aras. Dekora
cijas paruošė dail. A. Vingis, garsų efektai — H. 
Kaladės ir šviesos — E. Šidlausko.

Literatūros vakaras Lietuvių Namuose atsispin
dėjo daugiau mūsų vyresniųjų lietuvių nuotaikoje. 
Gražiai pradėjusi ir vėliau per visą vakarą savo šil
tais žodžiais pranešinėjusi A. Karazijienė pakvie
tė Melbourno vyrų oktetą, gana puikiai išpildžius į 
Lis dainas. Savo kūrybas skaitė Australijos litera
tai: J.A. Jūragis, A. Prižgintaitė, V. Kazokas, M. 
Slavėnienė, A. Gasiūnas, J. Mikštas, J. Pusdešris, 
M. Malakūnienė ir sceninę mozaiką St. Santvaro, 
B. Brazdžionio ir B. Sruogos daina, deklamacija ir 
vaidyba išpildė mūsų Australijos Operos daininin
kas, lietuvių tarpe žinomas "Keliaujančio Vaidilos" 
vardu — Paulius Rūtenis.

Be literatūrinių pasirodymų, kurie buvo labai 
šiltai klausytojų sutikti, šiame vakare pasirodė su 
išraiškos šokiais E. Šilienė ir J. Klupšienė, solo 
dainomis G. Vasiliauskienė ir G. Kalpokas, pianinu 
juos palydint R. Kubiliūtei.

Nerašysiu čia nei kritikos, nei pagyros žo
džių, tačiau, klausydamas šių mūsų menininkų kū
rybos ir jų pasirodymų, kartu su visais kitais lie- . 
tuviais, galėjau tik džiaugtis ir didžiuotis šiuo ne 
eiliniu ir tikrai puikiu kultūriniu reiškiniu, iškelian
čiu žmogų iš kasdienybės ir duodančiu bent retkar
čiais to gyvojo lietuviško dvasinio peno.

Jeigu literatūros vakare dominavo vyresnieji, 
tai Jaunimo Koncerte, vykusiame didelėje Kew 
priemiesčio rotušės salėje, nepilnus du tūkstančius 
žiūrovų sudarė daugumoje pats jaunimas. Vakaro 
pranešėja jaunoji D. Juškaitė, gražia ir taisyklin
ga savo lietuvių kalba, pirmuosius iškviečia Geelon- 
go Jaunimo Chorą, vedamą M. Kymanto, atlikus į dai
nų pynę "Per laukelį jojau", kur be dainų buvo taip 
pat griežiama dūdelėmis (skudučiais). Alburymies
to atstovė R. Makaravičiūtė deklamuoja ir vėliau 
Mornington’o jaunimas, vedamas E.Šilienėspasiro
do su savo išraiškos šokiais. Sostinės Canberra’os 
trumpetininkas U. Žilinskas pagroja ir vėliau toli
mojo Perth’o jaunimas duoda dainos ir šokių pynę 
"Sekminių vainikas".

Antroje dalyje išėjo didžiųjų Melbourno ir Syd
nėjaus miestų jaunimas. Pirmieji, vadovaujami R. 
Tamošiūnaitės ir R. VaiČaitienės davė moderniškų
jų melodijų pasirodymą "Naujos Formos". Šis mo
derniųjų melodijų, kaip "Hair" ir kitų išpildymas sa
va kalba, puikus solistės R. Tamošiūnaitės dainavi
mas, efektingi moderniųjų muzikos instrumentų gar
sai, tam reikalui pritaikintas specialus apšvietimas 
ir G. Kaminsko gerai atliktos deklamacijos iš J. Me
ko rinkinio "Pavieni Žodžiai", gal būtpirmą kartą tą 
visą pastatant lietuvių visuomenei, jaunimo tarpe iš
šaukė tiesiog triumfalinį pasigėrėjim ą, kai bendrai 
paėmus, galima buvo matyti labai geras pasiruoši
mas, puikus išpildymas, su kuriuo ši grupė galėtų 
pasirodyti bent kur, patenkindama ir jaunuosius ir 
vyresniuosius.

Sydnėjaus grupei, vadovaujant J. Reizgytei, su 
savo irgi moderniu pasirodymu A. Saudargienės 
"Tėvynės Ilgesys" nepavyko taip gerai, kaip mel- 
bourniškiams, tačiau paskiri dalykai buvo geri ir 
bendrajame išpildyme atrodė, kad viskas buvo pa
daryta per daug skubotai.

Kitas iškilusis jaunimo pasirodymas buvo Tau

tinių Šokių Vakaras. Dėl tą dieną buvusio lietingo 
oro, turėjęs įvykti tautinių šokių festivalis gražioje 
Toorak Ovai" aikštėje, buvo perkeltas į sporto sta
dioną, kuriame 220 šokėjų negalėjo taip laisvai 
parodyti savo išpildomo šokių meno. Šiame festi
valyje dalyvavo sekančios grupės: Adelaidės "Žil
vinas", vadovas V. Straukas, akordeonistė I. Paš- 
kauskaitė; Brisbanės grupė, vadovė V. Mališaus
kienė, akordeonistas V. Lorencas; Canberra'os "Ra
telis" — vadovė L. Žilinskienė, akordeonistas A. 
Vaitas; Hobert'o "Venta", vadovas G. Statkus, Mel
bourne’o "Gintaras", vadovė H. Statkuvienė, akor
deonistė L. Baubinaitė; Melbourne’o "Klumpako
jis", vadovas A. Šimkus, akordeonistas P. Ara- 
nauskas; Perth’o "Šatrija", vadovės B. Kateivie- 
nė ir Miliauskienė, akordeonistas V. Baronas ir 
Sydney grupė vadovaujami M. Osinaitės-Cox, akor 
deonistas A. Plūkas.

Turėjusi šioje šventėje dalyvauti Chicagos 
tautinių šokių ansamblio grupė "Grandis", dėl su
sidariusių lėšų trūkumo neatvyko, tačiau čia daly
vavo jos vadovė Irena Smieliauskienė, kuri tūks
tantinei miniai žiūrovų perdavė Lietuvos Genera
linio Konsulo dr. P. Daužvardio sveikinimus. Sa
vo žodyje ši buvusi maloni mūsų viešnia, nustebu
siai pasakė: "Aš stebiuosi, kaip jūs taip gražiai 
Australijoje dirbate ir turite tiek daug gražaus jau
nimo. Pas mus Amerikoje daug kas galvoja, jog 
Australija yra užkampis ir nieko gero ten nėra, 
nes jūs patys mažai apie savo puikius darbus skel- 
biatės. Rašykite ir mums, nes labai daug kam yra 
labai malonu išgirsti apie tokius gražius jūsų dar
bus". Po savo žodžio p. Smeiliauskienė įteikė šio 
tautinių šokių festivalio vadovai H. Statkuvienei 
"Grandies" atsiųstą dovaną.

Bendras šio tautinių šokių vakaro vaizdas buvo 
tikrai žavėtinas tiek paskiruose grupių, teikirbend 
ruošė visų kartu atliktuose šokiuose, kas ne vienai 
vyresnei moteriai suvilgė akis džiaugsmo ašara.

Svarbiausiu šventės punktu reikia laikyti Dainų 
Šventę, kurioje dalyvavo šie chorai: Adelaidės "Li- 
tuania", dirigentė G. Vasiliauskienė, Melbourno D ai* 
nos Sambūris, dirigentas A. Čelna, Newcastle cho
ras, dirigentas S. Žukas, Sydney "Daina", dirigen
tas B. Kiveris, Sydney Meno Ansamblis, dirigentė 
M. Umbražiūnienė, Geelong’o choras, dirigentas J. 
Juška ir Canberra "Aušra" dirigentas P. Darius.

Dainų šventė buvo išpildyta puikioje, gal būt 
vienintelėje šiuo metu Australijoje tokio masto 
koncertinėje salėje, kas visam šiam didžiajam 
masiniam koncertui pridavė iškilmingą ir įspūdin
gą aplinką. Nekalbant apie paskirus chorus iš ku
rių vieni pasirodė geriau kiti silpniau, neužm irš- 
tamas vaizdas buvo visas bendrų chorų pasirody
mas, pamainomis diriguojant visiems dirigentams. 
Apie 300 dainorių jaudinančiai žavėjo savo puikio
mis dainomis netoli 3000 Australijos lietuvių, ku
rie be savojo lietuviško dailiojo žodžio, kaip ir jūs 
kaip ir visi pasaulio lietuviai,mėgsta ir myli savo 
gražiąją ir skambiąją dainą ir per savo chorus ir 
bendrus pasirodymus ne tik savųjų, bet ir užsienie
čių bei australų tarpe, atskleidžia tų gražiųjų lietu
viškų melodijų ir dainų grožį. Visą Dainų Šventę 
labai gražiai pravedė L. Baltrūnas, kuris šiuo me
tu daugiau atostogaudamas nuo lietuviškojo sporti
nio gyvenimo, visas savo jėgas sukaupia dainai ir 
Melbourno Dainos Sambūriui.

Su dainų koncertu pasibaigė ir visos Lietuvių 
Dienos. Naujųjų Metų sutikimai įvyko dviejose vie
tose — jaunimui virš 600 ir bendras virš 800 daly
vių. Pasigėrėję ir pasisėmę kultūrinio bei meninio 
dvasios peno, sekantį kartą mes ir vėl, gal dar pla
tesniu mastu susirinksime 72-sias metais Sydneju- 
je.

Vasario 16 Aktu visam 
pasauliui paskelbta, kad 
Lietuvos sostinė yra Vil
nius. Šis dėsnis vėliau 
buvo įrašytas į Lietuvos 
valstybės konstituciją. 
Nors netrukus Vilnius 
buvo lenkų okupuotas, 
bet visos per 22 nepri
klausomo mūsų valsty
bės gyvenimo metus bu
vusios vyriausybės jo 
tvirtai laikėsi. Sostinės 
Vilniaus neatsisakė net
gi okupuotosios Lietuvos 
vyriausybė.

Nuo Liublino unijos lai
kų Lietuva buvo susiri
šusi valstybiniais ry
šiais su Lenkija. Paskui 
per 120 metų abi kartu 
nešė Rusijos okupaciją. 
Ir skelbiant Vasario 16 
Aktą, Lietuva tebebuvo 
vokiečių okupuota. Ta
ryba pareiškė atskirian - 
ti atstatomą Lietuvą nuo 
visų valstybinių ryšių, 
kurie yra buvę su kito
mis valstybėmis. Tai rei
kia suprasti, kad nei ca
rinė ar sovietinė Rusi
ja, nei Lenkija, nei Vokie 
tija negali iš praeity bu
vusių santykių (ir net esa
mų, t.y. okupacijos fak
to) su Lietuva turėti jo

kių teisių. Antru sakiniu 
Taryba paskelbė, kad 
Lietuvos valstybės santy
kius su kitomis valstybė
mis privalo galutinai nu
statyti... Steigiamasis 
seimas, demokratiniu bū
du visų jos gyventojų iš
rinktas, taigi suverenės 
tautos valios reiškėjas, 
vadovaudamasis tautos 
gerovės sumetimais, o 
ne kokia praeities hipo
teka ar okupanto spau
džiamas.

Kad Vasario 16 Aktas 
išreiškė lietuvių tautos 
valią, parodė netolima 
ateitis. Už paskelbtų dės
nių įgyvendinimą pasisa 
kė visa tauta. Netgi Lie
tuvoje gyvenę svetimtau
čiai, kaip gudai ir žydai, 
buvo už nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atkū
rimą. O tikrieji lietuviai 
už Aktu paskelbtą nepri
klausomybės bei laisvės 
idėją buvo pasiryžę ir gy
vybę paaukoti. Savo ryž
tą jie įrodė gausiai sto
dami savanoriais į Lie
tuvos kariuomenę ir nar
siai kovodami su bolše
vikais , bermontininkais 
bei lenkais,bandžiusiais 
sutrukdyti nepriklauso
mos Lietuvos valstybės 
atstatymą. Jų auka ir pa
sišventimu Vasario 16 
Aktas tapo kūnu. (Inf.)

Indokinijoje...
(Atkelta iš 1 psl.) 

kritikai turėtų nesma
gių pergyvenimų. Už tat 
net tokie prezidentui ne
palankūs kolumnistai 
kaip Evans-Novak rašo: 
"Jo (prezidento) pastan
gos ir rizikavimas yra 
skirti tam, kad gautų dau
giau laiko pasitrauki
mui, kurį istpri j a apibū
dintų kaip garbingą. Šian
dien jis nesutiktų su kito
kiu pasitraukimu". Pa
našiai samprotavo ir 
"Newsweek: "Bent kol 
kas atrodo, kad prezi
dentas Nixonas turi lais
vą ranką išbandyti savo 
teoriją, kad karą gali
ma baigti jį — išple
čiant". Prie ko galima 
būtų pridurti, kad perga
lė siekiama tik su puse 
tiek amerikiečių karių, 
kiek jų ten buvo tam
siausiomis to karo valan
domis.

NEPAMIRŠKITE
ĮSIGYTI

(Uuiiifi fa#)
ODONTOLOGIJOS 
STUDENTUI 
PAKLAUSIMAS
Gerbiamasis studen

te, malonu, kad Jūs do
mitės ne tik odontologi
jos studijomis, bet ir jų 
pritaikymu plačiai vi
suomenei. Dirvos 6 nr. 
š.m. sausio 22 d. pasi
sakėte, kad fluorįdavi
mas vandens nekenks
mingas, bet naudingas. 
Nebūdamas tos rūšies 
specialistas norėčiau pa
klausti keletą klausimų, 
kurie būtų naudingi Dir
vos skaitytojams.

1. Ar fluoriduotas ge
riamas vanduo naudin
gas tik vaikam s ar ir su 
augusiems? Spaudojebu- 
vo plačiai rašyta, kad 
fluorido poveikis reika
lingas tik iki 14 metų 
vaikams. Suaugusiems 
jis nebegelbsti dantims.

2. Jūs rašote, kad 
"vartojant vieną dalį flu
oro per milijoną dalių 
vandens... nėra jokio kū 
nui kenksmingumo". O 
jei vasaros metu per 
karščius darbo žmogus 
išgeria fluoriduoto van
dens galioną ar daugiau 
vis tiek nekenkia?

3. Ar flouridas koncen
truojasi organizme, jei 
jis pervaro per savo kū
ną daug vandens?

Tikėdamas Jūsų ma
lonaus paaiškinimo.

Reiškiu pagarbą (a)

AR C VITAMINAS 
APSAUGO NUO SLOGOS

Pasirodžius biochemi
ko prof. Linus Pauling 
knygai, kurioje jis nuro
dė, kad C vitaminas ap
saugo žmogų nuo slogos 
jei jo paimama reikia
mas kiekis, tuo klausimu 
susidomėjo gydytojai. Vi- 
tamino C paskutiniu me
tu vaistinėse pritrukda
vę. Kai kurie medicinos 
daktarai pasisakė prieš, 
sakydami, kad didesnis 
ascorbic rūgšties kiekis 
daro žalos diabetikams 
ar inkstams, vaikams ir 
nėščioms moterims.

Kalbamu reikalu susi
domėjo* Maryland Univer 
siteto medicinos mokyk
la, kuri jau ateinančią sa
vaitę darys bandymus su 
40 kalinių savanorių C 
vitamino poveikio pasi
reiškimais. Pusė jų gaus 
dideles dozes C vitami
no (ascorbic rūgšties), o 
kita pusė (20 asmenų) 
negaus C, bet bus duoda 
mos neveiksmingos tab
letės, kad jų nė vienas 
nežinos, kurie ima C vi
taminą ir kurie ne.

Universitetas darys 
nuolatinį kraujo tyrimą 
norėdami sužinoti ar kū 
nas sudaro prieš slo
gos virusus atsparumą. 
Taip pat tirs nosies, 
gerklės kultūras. Kokie 
bus rezultatai, rasime 
spaudoje. (am)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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Lietuvos Operos 50 metų sukaktį minint Chicagoje, dalyviai gieda Lietuvos himną.
V.A. Račkausko nuotrauka

LIETUVOS OPEROS SUKAKTIES MINĖJIMAS

PAMINKLAS SIMUI 
KUDIRKAI

Viltis išleidžia knygę SIMAS
Dar taip neseniai, tik 

prieš tris nepilnus mė
nesius, Martha’s Vine- 
yard įlankoje vyko Simo 
Kudirkos išdavimo tra
gedija, įvykis, pripildęs 
šiurpu ir apmaudu Ame
rikos sąžinę, aitriu gai
lesčiu sukrėtęs kiekvie
ną lietuvį.

Po kelių dienų, seku
sių Simo Golgotą, tūks
tančiai protestuojančių 
lietuvių iškėlė eisenų 
plakatus žiemos šalčio 
ir žvarbaus vėjo pripil
dytose gatvėse, tūkstan
čiai protesto laiškų — 
lietuvių ir amerikiečių 
— užpildė redakcijas, 
Pakrančių Sargybą, Se
nato ir Atstovų rūmų at
stovų raštines, Valsty
bės departamentą ir Pre
zidento įstaigą. Trejo
pos investigacijos (Pa
krančių Sargybos, Vals
tybės departamento ir 
Kongreso) sekė Simo iš
davimą. Kongresmanas 
R. Pucinski, remdamas 
mūsų siūlymą, nori ko
voti dėl kuterio Vigilant 
pavadinimo Simo Kudir
kos vardu.

Tik trys nepilni mėne 
šiai praėjo nuo Simo Ku
dirkos Golgotos valan
dų. Dar neišdilo mūsų 
puikaus jaunimo šventas 
protesto prieš tironiją 
jausmas. Dar savo ran
kose jie jaučia neštų pla
katų svorį ir jų atlaiky- 
mą prieš žvarbius vėjus 
Clevelande, New Yorke, 
Bostone, Chicagoje, Det
roite, Philadelphijoje ir 
kitur. Dar atviros jų at
minčiai tos nemigo nak
tys, kada jie ruošė pla
katus, tarėsi, ieškojo 
demonstracijų būdų. Jie 
rodė savo skaistaus en
tuziazmo pavyzdįirtrau 
kė paskui save kitus tūks
tančius.

Tik trys nepilni mė
nesiai praėjo nuo Simo 
Kudirkos Golgotos valan
dų ir Vilties leidykla at
eina į lietuvių visuome
nę su nauju paminklu 
Simo Kudirkos atmin
čiai. Tai devynių litera
tūrinių premijų laurea
to rašytojo Jurgio Gliau- 
dos knyga SIMAS.

Šios knygos išleidi
mu Viltis ir stato pamink
lą Simui Kudirkai lietu
vių knygų lentynoje.

Tenelieka nė vieno lie
tuvio, demonstracijų da
lyvio, protesto laiškų ra
šytojo, palakatų piešėjo, 
apmaudo ašaromis ar 
protesto įkarščiu seku
sio tragišką Simo Kudir
kos laisvės siekį ir nuož 
mų jo išdavimą bude
liams prie pat Laisvės 
Statulos papėdės, be 
šios knygos.

Antroji Agonijos lai
da jau baigiama išpar
duoti, kai autorius at
skleidžia kitą laisvės 
siekusio lietuvio agoni
ją. Tai viskas dar taip 
šviežia, taip skaudžiai 
žeidžia mūsų jausmus. 
Valandą po valandos, net 
minutę po minutės, auto
rius veda skaitytoją per 
sovietinio žvejų laivo ir 
Vigilanto denius, per Pa
krančių Sargybos šta
bo būstinę Bostone, per 
Valstybės departamen
to kabinetus.... Lemtin 
gieji telefoniniai pasi
kalbėjimai pristatyti vi
su savo autentiškumu, 
kaip jie įrašyti į teleti- 
po kaspinus. Dešimtys 
dramos dalyvių veikia 
pilnais savo vardais: 
amerikiečiai ir sovieti
niai pareigūnai. Jūs ma
tote Simą Kudirką kupi
ną pasitikėjimo, tikrą, 
kad jo puoselėtojo per
bėgimo minutė suteikė 
jam laimę ir laisvę. Jūs 
matote šiurpulingas jo 
gaudymo scenas...

Dieviškoji, gerojo sa- 
maritėno, taisyklė buvo 
išduota rafinuotu ir bu
delišku šaltumu, teigia 
autorius. Tačiau, kaip ir 
savo Agonijoje, jis nie
ko neteisia, atranda kiek 
vienam jo elgesiui mo
tyvus ir, dramą išdės
tęs, p as tat ęs s kaityto - 
ją akistaton su įvykiu, 
palieka lietuviui, ame
rikiečiui ir pasauliui, 
apspręsti ar įmanoma 
suderinti vergija pa
remtą režimą su as
mens laisve atremta pa
saulėžiūra; ar įmanoma 
kompromisai ir sandė
riai su valstybiniu bru
talumu, kuris tokioje kon
densuotoje formoje ap
sireiškė Simo Kudirkos 
epizode. To epizodo fo
ne stovi esminė Lietuvos 
tragedija: pavergimas, 
asmens laisvių panieka, 
tautinis genocidas,rams
tomas fiziniu lietuvių tau
tos genocidu.

Tenelieka nė vieno lie
tuvio, kurio širdyje, kny 
gynė ir ant kasdieninės 
duonos stalo nebūtų šios 
knygos. SIMAS amžinai 
bylos lietuviui apie neiš
naikinamas vertybes lie
tuvio dvasioje: apie lais
vės siekį, apie pasiauko
jimą laisvei. Tas amži
nas siekis lietuvio dva
sioje glūdi senovės ūka
nose, moderniškais lai
kais, nuo seniausių lai
kų, nuo savanorių ir par
tizanų iki Bražinskų, Si- 
mokaičių, tūkstančių ne
žinomųjų kankinių ir did
vyrių, iki Simo Kudirkos 
dramos.

Ši knyga skirta kiekvie
nam lietuviui, ir kiekvie-

Laisvę pasirinkę Lie
tuvos valstybinės ope
ros darbuotojai sausio 
30 ir 31 dienomis, Chi
cagoje, iškilmingai mi
nėjo 5p metų sukaktįnuo 
pirmojo Traviatos spek
taklio Kaune. Mintis to
kį minėjimą suruošti, iš
kelta jau prieš pusmetį 
prof. J. Žilevičiaus, su
būrė aplink save veik
lesniųjų Lietuvos vals
tybinės operos darbuo
tojų būrį. Sudarytas or
ganizacinis komitetas 
pasiskirstė pareigomis: 
garbės pirm. prof. J. Ži
levičius, organizacinio 
komiteto pirm, solistas 
Antanas Sprindys, vice- 
pirm. solistė Sofija Ado
maitienė, sekretorius če- 
listas Petras Armonas, 
iždininkė solistė Alė Kal
vaitytė ir Chicagos Lie-

L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA 
VIEŠAS PAREIŠKIMAS

1972 m. numatytas ant
rasis laisvojo pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresas. 
Kongresą organizuoja ir 
globoja Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba.

Korp! Neo-Lithuania pri
taria jaunimo kongreso ren
gimui, supranta jo svarbą 
ir sveikina organizatorius. 
Korporacijos atstovas įeina 
ir į kongresui rengti komi
tetą.

Tačiau iš spaudos ir iš ki
tų šaltinių gauname patirti, 
kad jaunimo kongresui 
rengti komitete įkyriai bru
kamas ” b e n d radarbiavi- 
mas”: siūloma iš okupuotos 
Lietuvos kviesti jaunimo 
"atstovus” ir kongreso me
tu ruošti iš ten įvairias pa
rodas.

Korp! Neo - Lithu a n i a 
griežtai pasisako prieš to
kius pasiūlymus. Ji vado
vaujasi Lietuvos laisvini
mo veiksnių 1966 m. sausio 
mėn. 22-23 d.d. Clevelande 
sutartu ir priimtu nutari
mu ;

"Tautinė drausmė reika
lauja, kad tol, kol Sovietų 
Rusija laikys Lietuvą oku
puotą ir paverstą Sovietų 
Sąjungos dalimi, laisvieji 
lietuviai privalo ribotis pri
vačiu bendravimu”. Dar 
aiškiau šiuo reikalu pasisa
kė tuometinė JAV Lietuvių 
Bendruomenės Centro val
dyba: "Organizuotas ar as
meniškas okupanto siūlo
mas bendradarbiavimo pri
ėmimas daro žalą lietuvių 
išeivijos tautinei veiklai ir 
kenkia vedamai kovai už 
Lietuvos laisvę. JAV Lietu-

nas privalo ją turėti. 
Knygos kaina 3 doleriai.

V.A. RAČKAUSKAS 
tuvių operos atstovė, tos 
operos vicepirmininkė 
Sofija Džiugienė. Jie per 
spaudą kvietė po pasau
lį išblaškytus buvusius 
valstybinės operos bend
radarbius prisidėti prie 
minėjimo darbu ir me
džiaga.

Surinktoji medžiaga 
Irengos Eidrigevičiūtės 
- Sprindienės, Povilo' 
Kaupo, Adolfo Butkaus ir 
Simo Velbasio buvo vy
kusiai įrėminta ir išdės
tyta Čiurlionio galerijos 
patalpose. Šioji paroda 
buvo atidaryta sausio 30 
d. Atidarant kalbėjo 
pirm. A. Sprindys, prof. 
J. Žilevičius ir gen. kon
sulas dr. P. Daužvardis. 
Sekmadienį, sausio 31 d. 
12 vai. ryto vyko pamal-

vių Bendruomenės centro 
valdyba perspėja JAV lie
tuvius, kad nesusigundytų 
okupanto viliojimais ir 
smerkia tuos, kurie bendra
darbiauja su okupanto įstai
gomis ar atstovais, tuo tal
kininkaudami o k u p a ntui 
siekiančiam suskaldyti lie
tuvių išeivių bendruomenę 
ir palaužti kovingumo dva
sią”. (Tėvynės Sargas — 
1/27 — 1966 m.).

Jaunimo kongreso orga
nizatorė ir globėja Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės vai 
dyba skelbdama ”PLB vi
suomeninės veiklos gaires”, 
taip pat patvirtino minėtą 
veiksnių nutarimą:

"Santykiuose su gimtuo
ju kraštu PLB laikyseną 
apsprendžia Lietuvių Char- 
ta, lietuvių veiksnių Cleve- 
lando 1966 sausio 22-23 kon
ferencijos susitarimas, ir 
PLB III seimo nutarimai”. 
(Pasaulio Lietuvis — 7 '43 
— 1969 m.).

Todėl Korp! No-Lithua- 
nia vyr. valdyba pareiškia, 
kad jeigu jaunimo kongre
sui rengti komitete nebus 
laikomasi aukščiau paminė
tų Lietuvos laisvinimo veik
snių, JAV Lietuvių Bend
ruomenės centro valdybos 
ir pačios PLB valdybos pa
darytų nutarimų, korpora
cija bus priversta pasi
traukti iš jaunimo kongreso 
paruošiamųjų darbų ir jau
nimo kongrese nedalyvaus.
L.S.T. Korp! Neo-Lithunia 

valdyba
Algis Modestas 

pirmininkas
Dr. Leonas Kriaučeliūnas 

vicepirmininkas 
visuomeniniams reikalams

1791 m. vasario mėn. 1 d. 

dos Tėvų Jėzuitų koply
čioje, kur kompozitorius 
kun. B. Markaitis, S.J. 
pasakė momentui pritai
kytą pamokslą.

Po pamaldų Jaunimo 
Centro didžiojoje salė
je įvyko akademija - mi
nėjimas. Minėjimą pra
vedė pirm. A. Sprindys. 
Jėzuitų provincijolas 
kun. G. Ki j aus kas sukal
bėjo invokaciją. Gen. kon
sulas dr. P. Daužvardis 
pasveikino buvusius 
valst. operos darbuoto
jus žodžiu. Gauta daug 
sveikinimo telegramų iš 
kitur. Pagrindinę minė
jimo paskaitą paruošė ir 
skaitė operos solistas, 
rašytojas Stasys Santva
ras. Joje jis pradžioje, 
iš gausiai surinktos me
džiagos su gausybe datų 
supažindino klausytojus 
su operos atsiradimu, 
jos vystymusi ligi 1636 
metų, kai Vilniujepirmą 
kartą Lieuvoje buvo pa
statyta opera. Pasirodo 
nuo tada operos vykda
vo netik Vilniuje, bet ir 
didikų Radvilų, Sapiegų 
dvaruose. Iš prelegento 
sužinome, kad ir Moniuš- 
kos operos premjera 
"Halka" buvo 1854 me
tais pastatyta Vilniuje. 
Taip pat Vilniuje 1906 me
tais buvo pastatyta ope
ra "Birutė” komp. Miko 
Petrausko. Nuo 1920 ligi 
1944 metų Lietuvoje buvo 
pastatytos 66 operos. Vi
so buvo 2700 operos spėk 

LIETUVOS KANKINIŲ PAMINKLINĖ KOPLYČIA
ROMOJE

KALBA VISAM PASAULIUI APIE LIETUVĄ. 
KAD KALBĖTŲ IR JŪSŲ VARDU 
JI DAR LAUKIA JŪSŲ AUKOS. 

Nedelskite įrašyti savo ir 
savųjų vardus jos kūrėjais.

Lithuanian Martyrs’ Chapel Fund 
2701 W. 68th St., Chicago, III., 60629

Aukoms adresas:

taklių. Penkios savųjų 
kompozitorių sukurtos 
operos. Solistai, choras, 
orkestras ir kitos ope
ros meno šakos buvo pa 
siekusios labai aukštą 
meninį lygį. Finansiniai 
kaip uolus operos lanky
tojai, daug parėmė vals
tybinę operą Lietuvos žy
dai. Paskaita buvo išsa
mi, kruopščiai paruoš
ta ir įdomi.

Po paskaitos buvo de
monstruojamos skaid
rės, paruoštos iš parodo
je išstatytų eksponatų, 
palydimos juostelėje įra
šytų mūsų solistų daina
vimų.

Vakare toje pačioje 
salėje įvyko jubiliejinis 
operos balius. Prie gra
žiai gėlėmis ir žvakė
mis papuoštų stalų sutil
po per 300 dalyvių. Prie 
garbės stalo susėdo: so
listas Justinas Kudirka, 
buv. Vilniaus miesto ir 
apskr. viršininkas pulk. 
Karolis Dabulevičius, jė
zuitų provincijolas kun. 
G. Kijauskas, S.J., gen. 
konsul. dr. Petras Dauž_ 
vardis su ponia, prof. 
Juozas Žilevičius, An
tanas Rudis su ponia, 
viena iš pirmųjų vals. 
operos choro artisčių 
Ona Žilinskaitė-Daili- 
dienė, solistė J. Vence- 
vičaitė-Kutkienė ir dail. 
Adomas Varnas su po
nia. Baliaus programą 
pravedė kom. pirm. A. 
Sprindys ir vicepirm. S. 
Adomaitienė. Meninę 
programą išpildė bale
to artistės Guoda Gin- 
tautaitė ir Irena Ada- 
mavičiūtė-Gintautienė, 
bei solistė J. Krištolai- 
tytė, kuriai akompana
vo St. Gailevičius. Šo
kiams grojo Balio Pakš
to orkestras.

Visas balius praėjo ne
paprastai nuoširdžioje 
ir pakilioje nuotaikoje. 
Čia buvo susirinkęs vi
sas lietuviškosios išei
vijos meninis elitas. 
Daugelis nebuvo matęsi 
keliasdešimt metų. Po 
šio nuoširdaus gal pasku
tinio pasimatymo vėl vi
si išsiskirstė kas sau, 
nešti tremtinio dalią. 
Bet jie visi dėkingi ren
gėjams surengusiems šį 
minėjimą, susitikimą. 
Dėkingi už rengėjų pas
tangas sunkų darbą,pui
kiai paruoštą Toliušie- 
nės ir Matulevičienės va
karienę.
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LIETUVOJ MIRĖ MATAS GRIGONIS 
pedagogas, rašytojas ir vertėjas

Stapas
Senieji mūsų kultūros 

veteranai - stulpai vie
nas po kito griūva. Nese 
niai su šiuo pasauliu Vil
niuje atsiskyrė Marceli
nas Šikšnys, pedagogas, 
matematikas, rašytojas, 
o š.m. sausio pradžioje 
— Matas Grigonis, su
laukęs arti 82 m. Tai 
didelis nuostolis mūsų 
tautai.

Matas Grigonis gimė 
1889 m. spalio 3 d. Miš
kinių vienkiemyje, Ro
kiškio apskr. ir vis. Jo 
tėvai buvo šviesūs ūki
ninkai, kuriems anksti 
mirus, Mataušiukui teko 
pačiam skintis kelią į 
ateitį. Tačiau veržlus 
aukštaitukas aistringai 
kibo į mokslą. 1900-07 
m. mokėsi Mintaujos ir 
Vilniaus gimnazijose. 
Čia lietuvių veikėjų tar
pe subrendo tautiškai. 
Nuo 1908 m. jis mokyto
javo įvairiose mokyklo
se. Tremtyje, Rusijoje, 
dirbo Jaroslavlio Žibu
rio progimnazijoje. 1918 
-25 m. buvo Panevėžio 
berniukų g-jos moky
tojas ir inspektorius. 
1925-29 Rozalimo vidu
rinės mokyklos, o 1929— 
34 m. Anykščių viduri
nės mokyklos direkto
rius. Tenka prisiminti, 
kad Matas Grigonis iš 
mažens buvo silpnos 
sveikatos. Dėl sunkių gy 
venimo sąlygų jis gavo 
džiovą, kuri kelis kar-

Vykintas
tus pasireiškė gana pa
vojingai. Todėl anksti, 
jau 1934 m. jis išėjo į 
pensiją. Pastaruoju lai
ku jis gyveno netoli Pa
nevėžio, mažame skly
pelyje, ir vertėsi sodi
ninkyste bei daržininkys
te. Jo ūkelį dažnai lan
kė gamtininkai, moksli
ninkai ir rašytojai. Čia 
jie atsigaivindavo lietu
višku medumi ir vai
siais.

Rašyti M. Grigonis 
pradėjo gana anksti. Nuo 
1908 m. jis intensyviai 
dalyvauja mūsų literatu 
riniame gyvenime. Jis 
rašė "Viltyje”, ''Šalti
nėlyje”, "Švietimo dar
be", "Židinyje", "Žibu
rėlyje", "Žvaigždutėje" 
ir kt. Pasirašinėdavo 
Svirno Žvynės, Mato Go 
jelio, Dildės Mato ir kt. 
slapyvardžiais ir pavar
de. Jis parašė ar iš ki
tų kalbų išvertė apie 40 
knygų. Daugiausia rašė 
eilėraščius vaikams. 
Tai vienas iš produkty
viausių senosios kartos 
vaikų literatūros kūrė
jų. Jo plunksnai priklau 
so: "Kvietkelis", 1913m. 
"Į vaikučių širdis", "Vai
kų džiaugsmai", "Algi- 
mantėlio metai", "Pas 
vargą svečiuose". Mėgo 
ir rinko tautosaką, liau
dies žaidimus, garsiažo- 
džius. Paruošė jauni
mui "200 žaidimų", "Vai
kų žaidimai", "Žaidimų

Matas Grigonis

vainikas" etc. Nemaža 
išvertė ir išleisdino kny
gų iš rusų ir lenkų kal
bų: L, Tolstojaus, Tur
genevo, M. Konopnickos 
ir kt. veikalus. Taip pat 
sulietuvino Pero pasa
kas ir E. de Amičio "Šir
dį".

M. Grigonio vaikų li
teratūra pasižymėjo pe - 
dagoginėmis idėjomis. 
Jis ugdė jaunimo tėvy
nės meilę, dorybes,žmo
niškumą. Be abejo, bol
ševikiniams literatūros 
istorikams jis mažaver
tis: didžiojoje bolševiki
nėje literatūros istori
joje jo vardo nerasi su 
žiburiu. Tik mažojoje 
enciklopedijoje panieki
namai yra parašyta, kad 
kai kuriuose Grigonio 
buržuazinių metų eilė
raščiuose atsispindi kle
rikalinės arba buržuazi
nio filantropizmo idė
jos. Tačiau, reikia pa
brėžti, kad M. Grigonio 
raštai yra šimtą kartų 
vertingesni už gausybę 
bolševikinių grafoma

nų, kurie iš viso neturi 
nuovokos, kas yra lite
ratūrinis menas.

Matas Grigonis, kaip 
pedagogas, yra išauklė- 
jęs gausų būrį tautiškai 
subrendusios jaunuome
nės, kuri išsimėtė po vi
są laisvąjįpasaulįar ken- 
čia bolševikinę okupaci
ją Lietuvoje, ar tremtį 
Sibire. Jo nuopelnai, 
kaip rašytojo, jaunimo 
ugdytojo, liks neišdildo
mi. Širdies gilumoje jam 
didžiai skaudėjo visoki 
bolševikiniai garbės 
ženklo ordinai, mičiuri- 
niai medaliai ir kompar- 
tiniai garbės raštai. Jis 
mieliau būtų gyvenęs ir 
miręs be jų. Jo garbei pa
kako vienintelio žinoji
mo, kad Lietuvos vaikai 
mylės Lietuvą ir laisvę 
labiau, negu svetimus or 
dinus ir pagyrimus. To
dėl ir testamente jis už
rašė:
Atlikęs pareigą švietėjo 
Į kapą poilsio nuėjo...

Ilsėkis ramiai, bran
gus mūsų kultūros puo
selėtojau, mylimoje tė
vynės žemėje. Lietuvos 
vaikai Tavęs ir Tavo kil
nių idėjų neužmirš.

• Nek. Pr. M. Marijos se
serys jau paskirtos vasaros 
stovyklų darbams:

DAINAVA, Manchester, 
Michigan: seserys M. Pau
lė, M. Arkadija, M. Jonė.

NERINGA, M a r 1 b oro, 
Vermont: seserys M. Igne, 
Dalia Keblinskaitė, M. Oli- 
veta.

Visais stovyklų reikalais 
kreiptis šiuo adresu: Imma- 
culate Conception Convent, 
Putnam, Conn. 06260.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

J. GRAUDA

Nekasdienė ekskursija į Vilnių
Visi žino, kad Nemunas teka per Lietuvą ir 

įteka į Baltijos jūrą. Taip pat visi žino, kad abso
liučios daugumos atstovaujama Lietuva, gal kadai
se, buvo katalikiškas kraštas. Paskutinis kataliky
bės bulvaras į Rytus, skaitant tai nuo Europos vi
durio. Tai juk senos žinios.

Todėl, kas nustebs, kad Italijos kunigai (tokių 
apie šimtą) nutarė atlankyti paskutinįjį katalikybės 
bulvarą Europoje. Ir prieš Romą Vilnius nepasuos 
su savo auksabonėmis bažnyčiomis. Dar bus gali
ma užsukti Pažaisim, gal ir Kaunan. Dabar pats 
laikas, kol likusios bažnyčios dar nepavirto muzie
jais, knygynais ir šokių salėmis. Nekasdienės eks
kursijos tikslas, gal būt, yra pasigardžiuoti tylin
čios ir kenčiančios bažnyčios stoviu. Juk Romos ka
takombose jau netrykšta kraujais kankinių žaizdos. 
Gal būt tokias dar kas suskubs atrasti Lietuvoje? 
Tada ir tikėjimo atnaujinimo malonė ir martiro
logijos atšviežinimas. Jau perdėm apipelėjo jos pus
lapiai Europos demokratijose.

Taip galvojo geriausi kabinetiniai smegenys. Ir 
jie neklydo. Prieš save jie tikrai neklydo. Bet ar 
neklydo tie, kas tokią ekskursiją įleidžia ant sovie
tinio grunto? Tai mus intrigavo, ir ilgadistanciniu 
kabeliu, mums pavyko priartėti prie realybės. Te
gu kabinetiniai smegenys rūgsta. Mes jau atradome 
realybę.

— Kaip priimsite kunigas iš Romos? — rikte
lėjome į telefono ragą.

— Viskas paruošta, — mums atsakė iš Vilniaus.
— Kuriuose nors operuojančiuose dar kulto namuo
se bus puošnios kulto apeigos. Jau įpareigoti kom
jaunuoliai atstovėti pamaldas ir aprūpinti maldakny
gėmis. Tai daro jaunų besimeldžiančiųjų auditorijos 
įspūdį. Į varpinę įkėlėme varpą, kad skambėtų. Sku
biai išdažėme maldyklos sienas.

— O kaip su švento Kazimiero bažnyčia? — 
riktelėjome.

— Su antireliginiu muziejumi? — paklausė iš 
Vilniaus.

— Taip.
— Sakysime, ten vyksta remontas.
— O kaip su provincija. Tokiuose Batakiuose, 

juk turite retą medinę bažnytėlę. Ar Gaurėje?
— Ir Batakiuose, ir Gaurėje, jau sudeginome 

bažnyčias. Ten ekskursantų nevešime. Ir bendrai, 
ką tie ekskursantai supranta. Juk žinote iš istori
jos Potemkino kaimus? Tai buvo Ekaterinos lai
kais.

— Kas čia bendro? — riktelėjome — Juk tai 
istorija, o istorija negrįžta. ...._ __ —

— Tai pas jus, — mums atsakė. — Pas mus 
grįžta. Imame bažnytinius rūbus iš antireliginio mu
ziejaus, tam tikri pareigūnai apsirengia tais rūbais, 
ir pamaldžiai sutinka ekskursiją Vilniaus aerodro
me. Įspūdis! Kaip geriausiame filme. Pasibučiavi
mas, ašaros! Paskui, aišku, mėginsime ir vakarie
nę.

— Neaišku! — riktelėjome telefonan. — Tary
binė Lietuva, pro-ateistinė visuomenė, o čia Po
temkino kaimas su bažnytiniais rūbais? Neaišku! 
Over. Visai neaišku! Over, roger, over.

— Kad tu ir žioplas, —kirto piktai iš Vilniaus.
— Kada šimtas kunigų iš Romos pamatys, kad Vil
niuj klesti šventas jų tikėjimas, kokia gi propaganda!

SOVIETINIS ŠPIONAŽAS (3)

ŽUDYK IR NEKLAUSK
Belaukdamas palankaus momento padaryti kokį 

prasižengimą šnipo profesijoje, Chochlovas įvykdė 
keletą misijų su dideliu tikslumu ir įgudim u. Iš Vie
nos jis nuvyko į Zurichą, paskui įGenevą, kur leng
vai gavo turistinę vizą įPrancūzijąir dar lengviau į 
Daniją, su leidimu išbūti mėnesį "prekybiniais rei
kalais". Ten jam pavyko lengvai atidaryti banke ei
namąsias sąskaitas, kas tuo laiku, varžant valiutos 
įvežimą, buvo sunkiai padaroma. Šveicarijoje, Pran
cūzijoje, Belgijoje ir Danijoje jis viską stebėjo, kas 
jo viršininkams buvo įdomu, kaip tai vizų formas, 
antspaudų pavyzdžius, oficialių dokumentų blankus, 
muitų kontrolę, užsieniečių kontrolę ir jų santykius 
su policija, trumpai, visas informacijas kurios rei
kalingos palengvinimui sovietų agentų apgyvendini
mo tose valstybėse. Savo kelionę užbaigęs, be ma
žiausio incidento grįžo į Šveicariją.

Jis galvojo, kad dabar buvo pats laikas susi
kompromituoti viršininkų akyse. Betkokįprasįžen
gimą jis turėjo papildyti? Reikėjo, kad jis nebūtų 
didelis, nes norėjo grįžti Rusijon, ir ne labai pa
prastas, nes neatsiektų tikslo.

Tuo metu, kai sėdo traukinin, kuris turėjo vež
ti į Austriją, jis dar nebuvo radęs sprendimo. Bet 
netikėtumas davė auksinę progą.

Šveicarijoje jis nusipirko nemažai įvairių daik
tų — dovanų savo sužadėtinei ir sau akordeoną, ku
rių Maskvoje labai sunku gauti. Ir štai šveicarų - 
austrų pasieny austrų muitininkai susidomėjo jo 
akordeonu.

— Kur pirkote akordeoną?
— Vienoje, — atsakė Chochlovas-Hofbauer, ži" 

nodamas, kad įvežimas kai kurių dalykų Austrijon 

uždraustas.
Muitininkai būdami skeptiški paprašė įrodymų. 

Chochlovas negalėjo jų patiekti. Tada vienas muiti
ninkas tėviškai patarė:

— Klausykit, mes nedarysime dėl to tragedi
jos. Jūs mums melavote, bet ir kiti keliautojai pa
našiai daro bandydami įsigabenti uždraustus daik
tus. Pasakykit mums tiesą, sumokėkite muitą ir mes 
užmiršime šį dalyką.

Bet Chochlovas pamatė gerą progą susikompro
mituoti. Reikėjo skandalo, kad Hofbauer vardas būtų 
įveltas į kontrabandininkų sąrašus. Gi slaptas agen
tas niekad neturi patraukti į save kitų dėmesį ir jo 
viršininkai tokio dalyko jam nedovanos.

Chochlovas pasijuto "įžeistas" ir pakėlė bal
są prieš muitininkus. Šį kartą įsikišo ir pasienio 
policija, nes negalima buvo ilgiau traukinio sulai
kyti, tad jį nusitempė į Feldkirch arešto namus, 
laukiant kol teismas pasisakys dėl jo dalyko. Jis 
buvo patenkintas, kad Hofbauer bus sukompromi
tuotas. Tačiau likimas lėmė kitaip ir jam buvo leis
ta toliau keliauti. Atvykęs į Vieną, sovietų sekto
rium, jis tuoj susisiekė su savo viršininkais. Šie jį 
priėmė šaltai, bet dėl to nedarė didelės tragedijos 
ir išsiuntė į Maskvą. Ten, jis galvojo, būsiąs pada
rytas dėl jo sprendimas. Jis susitiko su savo būsi
ma žmona Jana ir optimistiškai pasidalino svajonė
mis, kad greit galės daryti ką norės.

Deja, tai buvo iliuzija. Akordeono reikalas MVD 
buvo ilgai svarstomas, bet dėl to dar nepaleidžia 
agento, ypač tokio kaip Chochlovas, inteligentiš
ko, kultūringo, gerai apmokinto ir ypač daug žinan
čio.

1952 m. vasario 1 jis iššaukiamas pas savo vir
šininką gen. Sudoplatovą, kuris tėviškai jam paaiš
kina naują misiją: jis turįs vykti į Paryžių ir "lik
viduoti" vieną rusų emigrantą, kuris savo veikla 
kenkiąs Sovietijai. Ir kaip Chochlovas dėjosi nesu
prantąs, viršininkas pastebėjo:

— Tai bus labai paprasta misija. Tu turėsi 

plunksnakotį, kuris tikrumoj yra mažas revolve
ris. Tu rasi kokį nors pretekstą su juo susitikti ir 
kai būsi priešais išsiimsi plunksnakotį ir paspau- 
si... po to ramiai grįši į Maskvą.

Bet Chochlovui nerodant entuziazmo, viršinin
kas suprato, kad eina klaidingu keliu. Patraukęs pe
čiais pasakė:

— Gerai. Tu gausi kitą misiją.
***

Po mėnesio jį pasiuntė į Rytų Berlyną. Ten jis 
buvo priskirtas sovietų žvalgybos tarnybai Karls- 
horste, kuri verbavo ir treniravo vokiečius skir
tus įvairioms misijoms Vakarų Vokietijoje. Archy
vuose buvo smulkiausi dokumentai apie V. Vokie
tijos pareigūnus, kaip juos galima būtų šantažuoti 
ir įvairios informacijos apie sąjungininkų karines 
bazes.

Ten Chochlovas ramiai leido dienas, kol vieną 
dieną į jo rankas pakliuvo laikraštis Posev, leidžia
mas rusų rezistentų grupės N.T.S., kurių tikslas 
buvo išlaisvinti rusų tautą iš po komunizmo jungo, 
sukeliant revoliuciją.

Jis pradėjo daugiau domėtis tuo laikraštėliu 
ir jam patiko jame dėstomos idėjos.

Už kelių mėnesių, gimus sūnui, gavo leidimą 
grįžti atostogų į Maskvą. Čia gen. Sudoplatov jam 
pasūlė pastovią vietą Šveicarijoje, kur jis būsiąs 
vieno šnipų tinklo viršininko. Šį kartą Chochlovas 
pasiūlymą priėmė, galvodamas, kad galės slaptai 
įsijungti į N.T.S. Tačiau jis paprašė kad būtų leis
ta ir jo žmonai kartu vykti. Sudoploatovas princi
pe sutiko. Bet Chochlovas buvo labai nustebintas, 
kai žmona pasirodė priešinga šiam projektui, pa
reikšdama, kad tai pasibaigs pabėgimu pas vaka
riečius. Nors ji buvo ir priešinga sovietiniam re
žimui, bet nenorėjo pasidaryti savo krašto išda
vike. Chochlovas iš atsargumo toliau nebedėstė jai 
savo planų, galvodamas, kad su laiku ji pakeis savo 
idėjas. (Bus daugiau)
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Prof. Jonas Kuprionis savo bityne.

SPALVINGOJI PRAEITIES SKEVELDRA

Prof. J. Kuprionio nuopelnai
JAV miškininkystės mokslui

Tais poeto B. Braz
džionio žodžiais galima 
apibūdinti kūrybingą, į 
mokslą ir gėrį besiver
žiančią, prof. J. Kuprio
nio asmenybę.

Prof. J. Kuprionis, — 
Lietuvos aukštaitis, ki
lęs nuo Anykščių. 1930 
m. baigęs aukštuosius 
miškų mokslus Dotnu
voje, Žemės Ūkio Aka
demijoje. Kelis metus 
-dirbo referentu miškų 
departamente. 1939 m. 
buvo pakviestas docen
tu į Dotnuvos Žemės 
Ūkio Akademijos miškų 
skyrių, kuriam persikė
lus į Vilnių ir įsijungus 
į Vilniaus universitetą, 
buvo docentu jame iki 
1944 m. Tais metais, 
vasarą, kaip ir daugumai 
lietuvių, kurie bėgo nuo 
raudonojo maro — ko
munizmo, jam teko pa
likti mylimus Lietuvos

Dipl. Miškininkas
Baltas baltas, kaip vyšnios viršūnė,
Žydro veido, kaip žydras dangus,
Kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė 
Per pasaulį keliauja žmogus.

miškus ir pasitraukti į 
Vokietiją, kurioje dir
bo miškininko pareigo
se.

1946 m. atvyko į JAV. 
Atvykęs, su trijų vaikų 
šeima ir žmona, tuojau 
turėjo ieškoti pragyve
nimo šaltinio — darbo. 
Čia gauti darbą miški
ninko profesijoje buvo 
labai sunku, nes Ameri 
kos miškų administraci
ja į miškininkus, moks
lus baigusius svetur, 
žiūrėjo su tam tikru re
zervu — be konkretaus 
noro padėti. Daugumai 
miškininkų, su keliomis 
išimtimis, teko pradėti 
dirbti fabrikuose, ar įsi
gyti naujas profesijas, 
giminingoje miškinin
kams profesijoje, suriš 
tas su daugiau fizinio 
darbo kaip "Landscape 
Service”, ”Tree servi
ce" bei darbais įvairio- 

ZIGMAS DAUTARTAS 
se dekoratyvinės sodi
ninkystės medelynuose, 
kurie JAV yra labai iš
plitę. Tokių medelynų ir 
”Landsacpe service”,ku. 
rie — privačių asmenų 
bei bendrovių nuosavy
bės, metinę apyvardą su
daro $25-30 bilijonų do
lerių suma. Tai — pel
ningos ir įdomios pro
fesijos.

Prof. J. Kuprionis iš 
studijavęs visas profe
sines galimybes, 1948 m. 
iš Chicagos persikėlė į 
Lansing, Mich. Tais me
tais, būdamas 48 m. am
žiaus, įstojo į Michigan 
valstybinį universitetą, 
kur gaudamas 11 dol. mė 
nėšiui stipendiją, kad ir 
nelengvose materialinė 
se sąlygose, 1950 m. bai
gė miškų mokslus JAV, 
gaudamas magistro 
laipsnį.

Apie 3 metus dirbo 
Dalias mieste, Texas, 
medelyno vedėju, o 1952 
m. buvo pakviestas dirb
ti į Louisianos Politech-

Tarp daugelio praei
ties liekanų, kurios at
skleidžia senųjų epochų 
dvasią ir turinį, atrodo,, 
mažiausiai žinoma pla
čiajai publikai yra karto - 
grafijos istorija, karto- 
logija ir senieji žemė
lapiai. Paviršutiniškam 
žvilgsniui senieji žemė 
lapiai atrodo, lyginant 
juos su moderniaisiais, 
tartum kūdikio pirmasis 
braižas, lyginamas su 
suaugusiojo raštu.

Tuo tarpu senieji že
mėlapiai, pranašiausiai 
už kitas antikines iš lie
kanas, plačiu žingsniu 
įeina į dabartį, tartum 
nugyventos eros ir gy
venamojo laiko ryšinin
kai.

Tiktai išrpususios ir 
kultūringos tautos dispo 
nuoja tą liuksusinę tei- 

nikos Institutą su asso- 
ciate profesoriaus titu
lu. Čia, jis išsiskleidė 
savo pilnu moksliškumu 
ir moksline iniciatyva. 
Institute, be jo dėstomų 
trijų miškininkystės kur
sų: bendros miškininkys
tės, praktinės miškin.ir 
miškų želdymo, ėmėsi 
organizuoti arboretumą 

botanikos sodą. To 
darbo ėmėsi savo inicia
tyva, nes tuomi norėjo 
padėti bestudijuojan
tiems studentams, kurie 
galėtų vietoje stebėti (ar- 
boretume) augalų eko
logines augimo sąlygas 
ir vykdyti mokslinius ste
bėjimus bei bandymus: 
miškininkystės, botani
kos, sodininkystės, zo
ologijos, entomologijos, 
augalų patalogijos, pla
navimo ir dekoratyvinės 
sodininkystės (landscap- 
ing) srityse. Turėdamas 
aiškią būsimo arboretu- 
mo viziją, kreipėsi į Po
litech. Instituto vadovy- 

(Nukelta į 6 psl.)

JURGIS GLIAUDĄ

sę turėti savo senus že
mėlapius, seną kartogra
fiją ir juo labiau šakotą 
kartolofiją.

Tarp tų privilegijuotų 
tuo didžiuotis tautų yra 
lietuviai. Ir nenuostabu, 
kad Algirdas Gustaitis, 
jau eilę metų susikau
pęs ties moderniuoju 
lietuviškųjų sričių turi
nio žemėlapiu, sustojo ir 
ties žemėlapio ištakais, 
ties senaisiais Lietuvos 
žemėlapiais. Jis ieškojo 
autentiškumo, lankė Vo
kietijos ir Švedijos mu
ziejus, nemažai išleido 
lėšų antikvaruose. Ir vis 
dėl to jis sako, kad Lie
tuvos kunigaikščio M.K. 
Radvilo (Našlaitėlio) 
1613 metų laidos žemė
lapis yra toks nepakar
tojamas unikumas, kad 
jo studijoms verta skir
ti tyrinėjimų tomus ir už 
to žemėlapio aiškinimus 
skirti mokslinius laips
nius.

Dabar, autoriaus tei
sėmis, Algirdas Gustai
tis išleido mažu tiražu 
atspaudą savo studijos, 
kuri tilpo žurnale Ka
rys Nr. 8 ir 9 1970 me
tais. Tiražas siekia tik 
100 egz.

Tai nėra jo pilnoji stu
dija. Bet ir šis studijos 
fragmentas skaitytoją pa
gauna temos pločiu. 
Radvilo-Našlaitėlio že
mėlapis pristatomas, 
studiją pavadinus ''Ku
nigaikščio M.K. Radvi
lo (Našlaitėlio) 1613 me
tų žemėlapis amžių per
spektyvoje”.

Studija vaizduoja, vi
sų pirma, aplinką kurio
je galėjo gimti tokios 
apimties vertybė. Rad
vilai ir Nesvyžius, Ku
nigaikščio patriotinis 
ryžtas ir ištvermė že
mėlapio leidyboje — tai 
buvo tos dorybės, kurio 

mis Radvila Našlaitėlis 
labiau įamžino savo var
dą, kaip karo ir diplo
matijos žygiais.

Panaudojęs labai gau
sią šiam darbui medžia
gą Algirdas Gustaitis su
rinko palyginamuosius 
šaltinius įvairių, dažnai 
besiginčijančių autorių, 
daugybe kalbų ir laidos 
metų. Jau vien tiktai me
džiagos gausa liudija, 
kad tai neišsemiamas 
studijinio dėmesio ob
jektas, tas 1613 metų Lie
tuvos žemėlapis.

Žemėlapio precizija, 
atatikmuo etnografinėm 
sienom, žemėlapį lydin
tieji tekstai lotynų kal
ba, aprašantieji ano pe
riodo lietuvius ir jų kul
tūrinį profilį, viskas tai 
kaž kaip kilniai išima 
tą žemėlapį iš paprastų
jų ir padaro jį šauniau
sia mūsų senovės ver
tybe. Dėl to žemėlapio 
tūrio, jis buvo kartotas 
daugybe laidų, visados 
išliekanti medžiaga, by
lojusi apie septyniolik
tojo amžiaus Lietuvą.

Studija (arba tik stu
dijos dalis) gausiai ilius
truota. Yra specifinių, 
kartografinių variantų, 
yra ir tos buities scenų, 
apie kurias žemėlapyje 
minima. Tai peržengia 
specifinius kartografi
nius davinius, bet įauga 
į kartologiją, t.y. apie 
žemėlapio vaizdą jo ap 
linkoje ir santykyje su 
jo aplinka.

Gustaitis plačiai at
pasakoja apie kunigaikš
tį Mikalojų Kristupą Rad
vilą Našlaitėlį ir jo tal
kininką grafą Makovs- 
kį, apie žemėlapio pa
ruošimo darbus Lietu
voje ir spausdinimą 
Olandijoje.

Tas darbas yra pui
kus įnašas į negausią 
lietuvių žemėlapių nag
rinėjimo literatūrą.

PASKUTINIS LIAUDIES SEIMO
POSĖDIS LIUDAS DOVYDĖNAS

Ištrauka iš knygos "Mes valdysim pasaulį”
(3) Visai gerai nusnūsti, nes į tribū

ną įkopia išvargęs finansų komisaras J. Vaišnoras 
skaityti 1941 metų respublikos biudžeto. Visi atsto
vai nuliūsta, nes mato, kokia stora byla. Per salę 
nuaidi sunkus atodūsis, atstovai pasitaiso sėdėse
nas, pasiremia ant stalų — miegui. Net darbo pre
zidiume sėdį Meskupas, Sniečkus vogčiomis skaito 
laikraščius, kai vargšas finansų komisaras skaito 
sausus skaitmenis, seniai komunistų partijos centre 
ir Maskvoje išblusinėtus ir išspaustus.

Svečių ložėse sėdįs Pozdniakovas mažu peiliu
ku valosi panages, nes biudžetą sustatant jam teko 
daug juodo darbo. Greta jo sėdįs vyriausias proku
roras, Maskvos neseniai atsiųstas, storas ir nusi
penėjęs mongolas ar totoris, žaidžia palaidinės sa
gomis ir pustančios žuvies akimis tingiai mirkčioja 
kovodamas su miegu ložos prieblandoje. Kiek toliau 
sėdįs generolas Morozovas, taipgi neliesas vyrukas, 
be jokios kariškos išvaizdos, daugiau primenąs 
miestelio mėsininką, ar alaus išvežiotoją, rūpestin 
gai valosi nosį mažuoju piršteliu. Kažin kaip suk
tai, delną išversdamas į viršų, grando nosies sky
les politinis generolas, pagarsėjęs Lietuvoje savo 
nešvankumu. Nosies krapštymu jis primena Pętrą 
Cvirką, kuris sėdėdamas prezidiumo kedėje, kalba
si su Vinickiu ir taip pat rūpestingai valo nosį. Tik 
Cvirka su smailyžiūm prištu, beveik iki pusės su- 
kišdamas, rakinėja nosį. Tai ne tiek valymas, kiek 
tam tikra ceremonija — užsiėmimas, kurį Cvir
ka praktikuoja, gal būt, nuo vaikystės metų, nes 

daug jo pažįstamų neatsim ena, kada Cvirka nesiver
tė šiuo amatu. ***

Paliksim ir mes valandėlei atstovus ir .jų už
siėmimus, nes finansų komisaras dar ilgai skaitys 
biudžetą, o Gira su Staškevičiūte net galvas surėmę, 
kaip arkliai kaitroje, miega trečiam suole, kaip mie
ga ir Paleckienė, ir Milančiūtė, ir Laucė, ir Paunks
nis, ir Zybertas ir visi.

Geriau ' pakalbėsim apie Liaudies Seimą šiek 
tiek rimčiau, jeigu iš viso galima rimčiau kalbėti 
apie politinius teatrus.

I L. Seimą pateko daug žmonių, kurie ne visai 
pritarė bolševikinei veiklai, arba bent ją suprato sa
vaip, pradžioje dar nesuprasdami kotrinališkos ko
munistų partijos linijos, arba tikėdamiesi rasti tau
tai ir kraštui tinkamesnįkompromisą. Daugiau negu 
aišku, jog Seimo atstovai buvo tik marionetės, pa
čia nuostabiausia ir juokingiausia šio žodžio pras
me. Ir pati partija, sudarydama Liaudies Seimą iš 
daugumos nepartinių, tur būt, savo partines jėgas 
tausodama svarbesniain darbui, rinko ir vertino 
Liaudies Seimą, kaip politinės Maskvos apgaulės ir 
propagandos skraistę. Kad komunistų partija į L. 
Seimą įsileido, jų terminais kalbant, negryno ele
mento, tai buvo dviejų įvairių sąlygų išdava. Pirma, 
kaip jau minėta L. Seimo vaidybinė veikla, o antra, 
gyvas reikalas surasti bent kiek populiarum o blan
kiai kompartijai. •
J Bolševikams okupavus Lietuvą, kai kas nuošir
džiai, iš reikalo reiškė net pasitenkinimą pabaiga 
ugrisusio netikrumo ir niukina apsauga didelės, 
jnėkariaujančios valstybės. Maskva ir komunistų 
partija visokiais būdais stengėsi kelti tą palankią 
nuotaiką, todėl ir L. Seimui ieškojo populiarių pa
vardžių, daugiau - mažiau krašte, ar apylinkėje ko
kia nors ypatybe išsiskyrusių asmenų. Nors viena 
proga, po kelių mėnesių L. Seimą išrinkus, priva
čioj kalboj Preikšas išsitarė: "Eh, tas mūsų Liau
dies Seimas primena fašistinį vinigretą, o ne liau

dies atstovybę”. Kai aš lyg juokaudamas atsakiau: 
"Taigi, teatrai linksmina, o liaudis darosi vis liūd
nesnė”, tasai pats Preikštas atsakė: "Apsirikta, mes 
manėm, kad tolyn eis linksmyn..."

Man regis, net tokie veikėjai, kaip Sniečkus, 
Preikšas, Adomas-Mes kūpąs ir kiti nesvyruoją ko
munistai, nejaukiai jautėsi Liaudies Seime, išsky
rus pirmosios sesijos posėdžius. O Paleckis, Gir
dzijauskas, net Gedvilą posėdžių metu tiesiog ven
gė pokalbio ar kokio nors klausimo. Išvargę, pri
slėgti, rūstūs. Antrosios ir trečiosios sesijos po
sėdžiai praėjo prislėgtoj ir apsiblaususioj nuotai
koj, Pozdniakovui, Morozovui ir NKVD aukštiesiems 
pareigūnams publikos ložėse skaitant laikraščius, 
ar dantimis kramtant nagus. Tik, pasibaigus posė
džiui, visi skubėjo bufetan užsikniaubti ant lėkštės 
ar bokalo, ir ėmėsi kalbėti apie kojinių spekulia
ciją, orą, bet gink Dieve, ne apie iš scenarijaus at
liktą darbotvarkę.

Liaudies Seimas yra atlikęs ir teigiamą vaid
menį. Tik pagalvojus, kad atstovai ir jų vaidyba pa 
dėjo žmonėms greičiau susivokti, jog vietos žmonės 
yra tik įrankiai beatodairiškai ir žiauriai Maskvos 
politikai. Padoresni lietuviai ėmė išsiaiškinti įmant
rių bolševikų kurstomą tą vadinamą "klasių kovą”, 
suprasdami josios žalingumą ir Maskvos tikslą: mū 
sų pačių piudymu ir neva mūsų pačių valia kuriamu 
bolševizmu palaužti vieningumą, sunaikinti ekono
mines ir kultūrines vertybes ir tuo nugramzdinti 
žmogų, nieku neberizikuojančio buitin, kur nebėra ką 
beprarasti.

Liaudies Seimas, kaip skraistė Maskvos impe
rializmui, pradžioje gal ir buvo bandymas mas
kuoti bolševikinės diktatūros priemones, tačiau pa
sirodžius blogiausioms minėtosios diktatūros iš
davoms, ir L. Seimo vaidyba tik paryškino bolše
vizmo tikruosius tikslus.

(Bus daugiau)
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bę tikslu, gauti pritari
mą ir žemę. Gavęs pri
tarimą ir žemę, savo 
kursų studentų padeda
mas, padarė būsimo ar- 
boretumo planus, žemę 
išlygino, išvalė ir pradė
jo įvairių augalų sodini
mą. Daugumą medžių ir 
krūmų augino pats iš sėk
lų Instituto medelyne, 
kitus pirko įvairiuose 
medelynuose bei botani
kos soduose ir sodino už
veistame arboretume. 
Oficialus arboretumo ati
darymas, kuris dabarti
niu metu sudaro apie 50 
akrų plotą, įvyko 1967 m. 
gegužės 12 d. Ta proga 
Instituto 5 profesoriai, 
vainiko formoje, arbore
tumo centre, pasodino 5 
ąžuolus, o tų ąžuolų vi
duryje, prof. L.P. Balck- 
well, pasodino magnoli
ją (Magnolia grandiflo- 
ra L.), kurią jis pasky
rė J. Kuprionio garbei 
ir prisminimui. Magno
lija — Louisianos vals 
tijos oficiali gėlė.

Prof. J. Kuprionio įs
teigtame arboretume au 
ga augalai iš penkių pa
saulio kontinentų: Ame
rikos , Afrikos, Azijos, 
Europos ir Australijos.

Išimtį arboretume su
daro JAV valstijų me
džių alėją (Ali Statės 
Tree Avė.), kurioje su 
sodinti tas valstijas at
stovaujantieji medžiai, 
nes JAV valstijos, kiek 
viena, turi savo medį ar 
valstijos gėlę. Pavyz
džiui Ohio valstiją atsto
vauja medis — Ohio 
Buckeye (Aesculus gla- 
bra F. Michaux 1818) — 
hipokaštano porūšis. 
Kaip, kurios valstijos 
turi krūmus bei vienme
čius augalus —kaip vals 
tijos gėlę. Tie visi auga
lai randami įkurtame ar 
boretume. Jie žydi įvai
riais metų laikais ir su
daro, atsilankiusiam gra
žų, gyvos gamtos vaiz
dą.

Moksliniams bandy
mams prof. J. Kuprio
nis įsteigė, arboretume, 
15 bandomųjų objektų. 
Pavyzdžiui 1954 m. bu
vo pasėta lablolly pine 
(Pinus taeda L.) — pu
šų rūšis, kurių sėkla iš 
Arkansas, Georgia, 
North Carolina ir Loui- 
siana buvo pasėta, tiks
lu stebėti tų sėklų sudy- 
gimą ir jauno daigo au
gimą iki pilno medžio,— 
skirtingose geografinė
se sąlygose.

Tie visi bandymai yra 
moksliniai prasmingi ir 
labai naudingi praktinia 
me miškininkystės moks - 
le.

įsteigtą arboretumą 
aprašė savo paties reda
guotame leidinyje pava
dintame "Louisiana 
Tech Arboretum” by 
John Kuprionis. Leidi
nys — spalvotu viršeliu 
Viduje — iliustruotas su 
įvairiomis iš arboretu
mo nuoraukomis daro 
save labai patraukliu ir 
lengvai suprantamu jį 
beskaitant.

Leidinio turinį sudaro 
arboretum planas, kūri
mosi istorija, geografi
nė arboretumo padėtis it 
ekologinės sąlygos. Ta
me skyriuje yra paliesta 
žemės tapografija, že
mės rūšys ir savybės, 
metinis kritulių kiekis ir

AMERIKOS LIETUVIU TARYBA
SUDĖTIS. VEIKLA. DARBAI IR FINANSAI

Dr. Kazio Bobelio, ALT-to pirmininko, kalba, pasakyta per Kalifornijos 
Lietuvių Radijo programą 1970 m. lapkričio 28 d. — Kalba nurašyta iš 
juostelės. Spausdinama praleidžiant pradžios ir pabaigos kurtuazinius sa
kinius.

Amerikos Lietuvių Taryba šiais 
metais (1970 — LAV red. pastaba) 
atšventė 30 metų nuo savo įsikūri
mo. Taigi, ji yra pati seniausia lie
tuviška politinė organizacija, vado
vaujanti Lietuvos laisvinimo kovai 
laisvajame pasaulyje. O taip pat ylra 
ir pati pirmoji organizacija, išėjusi Į 
laisvą pasaulį skelbti komunistinio 
imperializmo žiaurių tikslų ir So
vietų Sąjungos vedamo tautinio jų 
okupuotų valstybių genocido. Ko
munistai tai vykdo prisidengę gra
žiausiais laisvės ir lygybės šūkiais 
ir įvairiausiais kitais nekaltumo 
skraiste apdengtais metodais. Todėl 
vienas iš didžiausių Amerikos Lie
tuvių Tarybos tikslų ir yra Ameri
kos lietuviams ir kitiems laisvojo 
pasaulio piliečiams nuolat priminti, 
iškelti, pakartoti komunistinio im
perializmo kėslus, jų varomą Lietu
vos tautinį genocidą, kad žmonės 
nepasiduotų ir neužmigtų švelniai 
grojamos komunistinės lopšinės gar
suose. Taip pat Amerikos Lietuvių 
Taryba vadovauja ir koordinuoja 
visą Lietuvos laisvinimo darbą 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

Šiuo metu Amerikos Lietuvių Ta
rybą sudaro keturios pagrindinės 
lietuviškos politinės organizacijos 
su savo prieaugliais. Jos yra: Ame
rikos Lietuvių Katalikų Federacija, 
Amerikos Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjunga, Amerikos Lietuvių Tauti
nė Sąjunga ir Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sandara. Taip pat dvi lie
tuvių fraternalinės organizacijos: 
Amerikos Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienijimas ir Amerikos Lietu
vių Susivienijimas. Toliau seka trys 
nepolitinės ideologinės organizaci
jos: Amerikos Lietuvių Vyčių orga
nizacija, Šviesos - Santaros Federa
cija, Amerikos Lietuvių Katalikių 
Moterų organizacija. Ir pati pasku
tinė organizacija, įeinanti į Ameri
kos Lietuvių Tarybą, yra Amerikos 
Lietuvių Studentų Sąjunga.

Taigi matome, kad Amerikos 
Lietuvių Taryba yra sudaryta iš de
šimties ideologinių, politinių ir fra- 
ternalinių organizacijų. Šių organi
zacijų siunčiami atstovai sudaro A- 
merikos Lietuvių Tarybą, o taryba 
renka valdybą. Taigi, visiškai aiškiai 
matome, kad Amerikos Lietuvių 
Taryba yra sudaryta demokratišku

ir tolerantišku principu ir turi pilną 
mandatą atstovauti visiems Ameri
kos lietuviams jų kovoje dėl Lietu
vos laisvės ir tą kovą koordinuoti. 
Kiekvienas viešas išėjimas prieš A- 
merikos Lietuvių Tarybos veiklą ir 
bandymas jos pasiaukojantį darbą 
nužeminti, negali būti kitaip trak
tuojamas, tik kaip nesąmoningas 
patarnavimas bendram priešui ir 
nesiorientavimas Lietuvos laisvės 
reikaluose. Ypatingai dabar visų 
mūsų darbų pasisekimas priklauso 
nuo stiprios mūsų vienybės ir visų 
paramos, pagelbos ir įsijungimo į 
bendrą, gerai koordinuotą, laisvini
mo darbą. Kiekviena pozityvi kri
tika ylra priimtina ir tikrai laukia
ma.

Nuo pat Vliko įsikūrimo Ameri
kos Lietuvių Tarybos santykiai su 
Vliku yra labai geri, vieni kitus pa
pildanti, vieni kitiems padedanti. 
Bendrai aptariama ir nustatoma 
veiklos linija ir atitinkamai pasida
linant darbo barais. Tikrai yra ma
lonu konstatuoti, kuomet bendras 
Lietuvos laisvės reikalų supratimas, 
jų rimtumas, veda prie nuoširdžios 
ir artimos kooperacijos. Gerai būtų 
priminti, kad Vlikas vadovauja ir 
tvarko viso pasaulio lietuvių laisvės 
kovai, gi Altas tą uždavinį atlieka 
Amerikos Jungtinėse Valstybėse. 
Taip pat svarbu yra žinoti, kad Al
to tarybos ir valdybos nariai yra 
Amerikos Jungtinių Valstybių pilie
čiai. Ir kaip tokie piliečiai lietuvių 
kilmės, yra pirmieji susibūrę ginti 
savo tėvų, senelių ir prosenelių tau
tinio valstybinio išlaikymo reikalų. 
Gi Vliko valdybos nariai yTa Lietu

vos piliečiai, todėl ir atstovauja lie
tuviškiems reikalams visame pasau
lyje.

Dėl santykių su Bendruomene, tai 
galima būtų palyginti santykius vai
kų ir tėvų. Vaikai dažnai šiaušiasi 
prieš tėvus. Bendruomenė — rezul
tatas, vaikas, Vliko ir Alto pastangų 
ir susitarimas. Altas ir Vlikas yra 
politinės lietuvių organizacijos ir to
dėl jų veikla koncentruojasi grynai 
politinėje platformoje. Bet Altas ir 
Vlikas suprato, pamatė svarbą, 
reikšmę ir reikalingumą organizaci
jos, kuri galėtų lietuvybės išlaikymą 
vesti kultūrinėje, lituanistinėje ir 
švietimo srityje. Ir tam darbui atlik
ti Vlikas ir Altas, vadovaujamas

mūsų didelių tautinių patriarchų: 
Stepono Kairio, prelato Krupavi
čiaus, prelato Balkūno, daktaro 
Grigaičio, Leongirdo Šimučio, Anta
no Olio ir kitų, įkūrė Lietuvių 
Bendruomenę. Kai Lietuvių Bend
ruomenė pradėjo augti, tai kai ku
rie jos vadovai pradėjo interpretuo
ti Lietuvių Bendruomenės' tikslus 
kitaip, negu jos įkūrimo čarteryje 
buvo nustatyta. Kai kurių jos va
dovų ambicijos ir noras iš Lietuvių 
Bendiruomenės padaryti politinę or
ganizaciją prisidėjo prie santykių 
atšalimo tarp Alto ir Vliko.

Jo Ekscelencija vyskupas Vincen
tas Brizgys šių metų lapkričio mėn. 
14 d. įvykusiame Amerikos Lietu
vių Tarybos suvažiavime tą atšali
mą apibūdino, cituoju: “Gaila, kad 
kai kurie Lietuvių Bendruomenės 
vadovų žingsniai Alto atžvilgiu yra 
visai nesuprantami”. Aš asmeniškai 
esu giliai įsitikinęs, kad naujoji A- 
merikos Lietuvių Bendruomenės ta
ryba suprast glaudaus bendradar
biavimo trimtumą ir svarbą ir užims 
stiprią poziciją darbe, kuriam y 
buvo įkurta.

Dabar labai dažnai yra taip pat 
Alto klausiama, ką Altas yra at
likęs per savo 30 metų veiklos pe
riodą. Pats svarbiausias Alto atlik
tas darbas, tai yra Lietuvos okupa
cijos nepripažinimas Amerikos 
Jungtinių Valstybių. Tai užėmė 
daug darbo, daug pasišventimo ir 
pasiaukojimo buvusių Altos tary
bos narių, kol jie tą, tokį rimtą už
davinį pilnai atsiekė. Bet yra dar 
daug ir kitų darbų, kuriuos Altas 
atliko. Vienas iš svarbiausių tai yra 
tiesiog monumentalinis Alto darbas, 
yra Kersteno rezoliucijos pravedi- 
mas. Tai yra pravedimas rezoliuci
jos, kuri įgalioja laisvąjį pasaulį tir
ti komunistų padarytus žiaurumus 
ir Įvairių valstybių okupacijas. Tas 
buvo pravesta grynai Alto darbu 
ir pasišventimu. Toliau Altas labai 
stipriai prisidėjo prie imigracinio 
įstatymo pravedimo, kurio dėka ir 
daugelis iš mūsų yra čia Amerikoje. 
Jeigu tas imigracijos įstatymas ne
būtų buvęs pravestas, tai tik gal 
mažytė dalis mūsų laimingųjų, ku
rie tulri artimus gimines Amerikoje, 
galėtų būti šiame krašte. O dabar 
kiekvienam buvo galimybė atvykti 
i šį kraštą. Taip pat Altas buvo pa
grindinis skatintojas įkuriant Bal
fą. Ir, kaip anksčiau minėjau, labai 
st.pnai su Vliku prisidėjo įkuriant 
Amerikos Lietuvių Bendruomene.

Yra ir daug, daug kitų darbų Alto 
atliktų, bet turime perdaug trumpą 
laiką, kad būtų galima juos visus 
išvalrdinti. Tik dar norėčiau pami
nėti šiais metais surengtą genocido 
parodą, kuri buvo pristatyta lietu
viška) visuomenei birželioo mėn., 
kurios pristatyme dalyvavo sena
torius Šmitas, kongresmanas For
das, kongresmanas Pucinski, kong
resmanas Dervinski ir daug kitų A- 
merikos pareigūnų. Aš manau, kid 
šią parodą pavyks atvežti į Los An
geles, ir taip pat jūs visi galėsite 
ją pamatyti.

Amerikos Lietuvių Tarybos vie
nintelis lėšų šaltinis yra Vasario 16- 
tos minėjimai. Tai daroma jau per 
30 metų. Kitų lėšų Altas neturi. Iš 
surinktų lėšų Altas atiduoda apie 
30-35%, o kartais ir daugiau, Vli
ko veiklai paremti. Likusias aukas 
sunaudoja informacinei, propagan
dinei ir Lietuvos reprezentacinei 
veiklai. Pavyzdžiui, šiais metais 
daug pinigų buvo sunaudota ren
giant genocido parodą. Nei vienas 
Alto tarybos, nei valdybos narys už 
savo darbą nėira apmokamas, o daž
niausiai net dar ir iš savo pusės turi 
finansiškai prisidėti prie Alto veik
los. Bendruomenė gi turi nario mo
kestį, įvairius vajų mėnesius ir taip 
pat gauna apie 20,000 dol. į metus 
iš Lietuvių Fondo kaip kultūrinė 
organzacija. Altas iš Lietuvių Fon
do paramos negali gauti, nes yra 
politinė organizacija ir pagal Ame
rikos taksų įstatymą fondai negali 
remti politinių organizacijų, bet tik 
kultūrines ir švietimo organizaci
jas. Todėl Lietuvių Bendruomenės 
kėsinimas į Vasario 16-tos surinktas 
aukas, kurios yra vienintelis Alto 
egzistencijos šaltinis, yra tikrai ne
suprantamas ir skaudus.

Šių metų rugsėjo 19 d. įvykusia
me Tabor farmoje, Mičigane. A- 
merikos lietuvių veikėjų, Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės atstovų, Al
to, Vliko atstovų, spaudos dairbuo- 
tojų, radijo darbuotojų suvažiavime 
buvo priimta Kanados atstovo pa
siūlyta rezoliucija, kad visos Vasa
rio 16-tos dienos proga surinktos 
aukos būtų skiriamos Lietuvos lais
vinimo darbui. Ta rezoliucija buvo 
visiškai vieningai priimta. Ir aš tik
rai tikiu, kad dabartinės Lietuvių 
Bendruomenės vadovybė irgi pa
suks šia linkme.

Kiekviena organizacija yra tiek 
stipri, kiek ylra taip pat ir finansiš
kai pajėgi. Todėl ir kiekvienai or
ganizacijai yra ypatingai lėšos svar
bios. Ir aš prašyčiau jūsų visų Va
sario 16-tos dienos proga neužmirš
ti Alto. Ypatingai dabar, kada jūs 
žinote, kam tos lėšos skiriamos ir 
kam jos eina.

(Lietuviai Amerikos Vakaruose)

Louisiana Tech 
ARBORETUM byJUHN KUPRIOMjJ

LOUiSIANA POLYTECHNIC INSTITUTE

Rurtmh Ūmi Mana

vidutinė metinė tempe
ratūra. Toliau seka ar
boretumo tikslai, visų 50 
valstijų medžių alėja su 
tos alėjos aprašymu. 
Moksliniai bandymai ir 
egzotiniai medžiai. Me
džių veislių kilmė ir au
gančių augalų arboretu
me sąrašas su papras
tais ir botaniškais var
dais ir prie tų vardų pa 
žymėta skaitlinė, kuri pa
rodo, kuriame skyriuje 
tie augalai randasi. Lei
dinys — tvarkingas ir 
moksliniai tikslus.

Prof. J. Kuprionis La. 
Politechnikos Institute 
profesoriavo 18 metų. 
Tame laikotarpyje su
konstravo, specialų, jau
niems daigams sodinti 
sodiklį, kuris yra pava
dintas (K.B.C. planting 
bar). JAV iki 1954 m. 
buvo galvojama, kad miš
kai gali būti želdomi tik 
diegais, išaugintais me- 
delynuoe (daigynuose), 
bet ne tiesioginiu sėklų

sėjimu miškams skirtuo
se plotuose, nes pasėtas 
sėklas paukščiai ir pe
lės sunaikindavo. Prof. 
J. Kuprionip iš Vokieti
jos išrašė ”bird repel- 
lent” — Morkit. Federa
linė miškų tyrimo stotis 
šį cehmikalą išbandė ir 
rado, kad jis labai pade
da. Nuo to meto, t.y. nuo 
1954 metų visoje Ameri
koje pradėtas naudoti ma
siniai, sėklomis, miškų 
želdymo būdas, nes jis 
yra pigesnis.

Be savo tiesioginių pa 
reigų, jis redagavo Lie
tuvos miškininkų išeivi
joje leidžiamą "Girios 
Aidą" ir bendradarbiavo 
kitoje lietuvių spaudoje 
JAV.

Pažvelgus į jo per tą 
laikotarpį nuveiktus dar 
bus, ypač kuriantarbore
tumą, mokslinius bandy
mo objektus ir tuo reika 
lu išleistą leidinį, kuris 
ateities kartoms bylos 
jo prasmingo darbo pa
skirtį, norisi viešai pa
reikšti, kad tais darbais 
prof. J. Kuprionis įstojo 
į pasaulinio masto miški - 
ninku - mokslininkų ei
les. Profesoriaus dar
bais naudosis ne tik stu
dijuojantieji Institute stu
dentai bei jo personalas, 
bet ir įvairios kitos gam
tos mokslo institucijos, 
o reikalui esant ir kitų 
kontinentų gamtininkai.

Praėjusiais (1970) me, 
tais prof. J. Kuprionis 
išėjo į pensiją. Politech
nikos Instituto profeso

riai ir studentai, ta pro 
ga, suruošė jam pager
bimą, kurio metu buvo 
įteiktas padėkos diplo
mas ir daug dovanų.

Dabartiniu metu prof. 
J. Kuprionis gyvena Ro- 
seda, Californijoje.

Iš savo pusės linkime 
didžiajam Lietuvos miš
kininkui - mokslininkui 
ilgiausių, laimingų ir 
saulėtų metų.’...

I Spaudoje 
'pasidairius

G. ZYMANAS 
PAGYRE T .REMEIKŲ

"Vienybės" bendradar
bis E. Sulaitis, kuris lan
kėsi praeitą vasarą Lie
tuvoje, plačiai aprašinė
ja savo įspūdžius ir ap
mąstymus. Paskutinia
me "Vienybės" numery
je (1970 sausio 8, nr. 1), 
jis aprašo savo pasikal
bėjimą su Genriku Zi
manu. Jis ršo:

"Kaip iš pokalbio atrodė, Zi
manas gerai pažįsta Amerikos 
lietuvius, žino jų veiklą... Su
minėjo kai kuriuos išeivių jau
nuosius politikus (dr. T. Remei- 
kį ir kt.), kurių raštus skaito ir 
kurie jam daro neblogą įspūdį. 
Tačiau pats Zimanas, kaip atro
dė, yra užkietėjęs komunistas ir 
savo idėjomis, atrodo, nuošir
džiai tikintis. Jeigu dauguma su
tiktųjų jaunųjų komunistų atro
dė lankstūs ir diplomatiški, tai

Zimane nedaug lankstumo bebu
vo galima pastebėti".

Mes irgi žinome, kas 
yra G. Zimanas. Jo bū
rio partizanai, baigian
tis II pas. karui, išpro
vokavo vokiečius, nušau 
darni jų penkis kelyje ne
toli lituviško Pirčiupio 
kaimo (Valkininko v.) Ta, 
da vokiečiai 1944.VI.3-4 
apsupę sudegino kaimą 
su visais jo gyventojais. 
Žuvo 119 žmonių, neišski' 
riant senių, moterų ir 
vaikų. Mat, tame lietuviš
kame kaime bolševikai 
nerado sau šalininkų,tai 
taip atsikeršijo vokiečių 
rankomis (žr. Liet. En- 
cikl. 23, psl. 36). Daug 
metų Zimanas buvo "Tie„ 
sos" laikraščio vyr. re
daktorius ir ėdė lietu
vius kiekviena proga.

Tas "užkietėjęs komu
nistas" dažnokai para
šo straipsnius ir mask- 
vinei "Pravdai" kuriuo
se šlykščiai užsipuola 
lietuvius dėl jų naciona
listinių nuotaikų ir siun
do prieš juos rusų šovi
nistus.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• Laiškai Lietuviams. Nr, 
1 1971 m. sausio mėn. Tėvų 
Jėzuitų leidžiamas religinės 
ir tautinės kultūors mėnesi
nis žurnalas. Redaktorius J. 
Vaišnys, S. J. 2345 W. 56th 
St., Chicago, 111. 60636. Šis 
pirmasis numeris pasipuo
šė naujų dail. A. Kurausko 
viršeliu ir skyrių vinjetėm, 
bet tikslas.ir pagrindinė li
nija, kaip sako redaktorius 
vedamajame lieka nepasi
keitę.

Saugus ir pelningas santaupų 
investavimas į nekilnojamąjį turtą

Jūs gaunate Kalifornijos 
valstybės įstaigose įregis
truotą nuosavybės lakštą, 
be Jūsų sutikimo ar su Ju
mis neatsiskaičius niekam 
neperleidžiamą. Dėl smul
kesnių informacijų kreip
kitės į mus, lietuvių įkur
tą ir vadovaujamą inves
tavimo Bendrovę

ROTA Ine., 3002 Santa Monica Blvd. 
Santa Monica, Calif. 90404 
Tel.: (213) 828-7525



1971 m. vasario 10 d

L. .
CIEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMAS 

CLEVELANDE
Lietuvos Nepriklausomy

bės atstatymo 53 metų su
kakties minėjimas įvyksta 
sekmadienį, vasario mėn. 
14 d. sekančia tvarka:

šv. Mišios: 10 vai. Pane
lės šv. Nesiliaujančios Pa
galbos liet, parapijos baž
nyčioje. Prieš Mišias, vėlia
vų .pakėlimas parapijos 
aikštėje.

10:30 vai. šv. Jurgio liet, 
parapijos bažnyčioje. Mišių 
metu giedos LTM Čiurlionio 
Ansamblis vadov. muziko 
A. Mikulskio.

Iškilmingas minėjimas: 4
vai. Panelės šv. Nesiliau
jančios Pagalbos liet, para
pijos salėje.

Kalbas pasakys kongres- 
manas Wayne L. Hays ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas dr. Kazys Bo
belis.

Meninę dalį atliks Cleve
lando lituanistinių mokyklų 
Aukuro Ansamblis vado
vaujamas muziko Alfonso 
Mikulskio su kanklių orkes
tru vadovaujamu p. Onos 
Mikulskienės ir Clevelando 
Vyrų Oktetas vadovauja
mas Ryto Babicko.

Visos lietuvių organizaci- 
j os prašomos dalyvauti pa
maldose ir minėjime su vė
liavomis ir visi Clevelando 
ir apylinkių lietuviai kvie
čiami gausiai atsilankyti, 
Minėjimo metu bus renka
mos aukos Lietuvos laisvi
nimo reikalams.

VAĖT Clevelando 
Skyriaus Valdyba

SUPERIOR 
SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Už įvairius taupymo certifikatus moka 

5 ’/4% Uei 6 %
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
798 EAST 185th STREET 

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE

At Superior — (Near Rapid)
Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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 Street
361-1763 531-7770

FEBRUARY 2Oth thru 28th
PUBLIC AUDITORIUM

HOURS: Feb. 20 11 a.m.’til 9:30 p.m.
Weekdays 10 a.m.’til 9:30 p.m. 
Sundays 10 a.m.’til 8:00 p.m.

visitors admitted 'til 8 p.m. daily, 6:30 p.m. Sundays

ADVANCE SALE TICKETS $1.50
Available at Flower Shops

DIRVA

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 53 metų sukakties minėjime CIevelande šį sekmadienį vasario 
14 d,, meninę programą išpildys Clevelando lituanistinių mokyklų Aukuro ansamblis ir Clevelando vyrų 
oktetas. Nuotraukoje Clevelando vyrų oktetas su savo vadovu Rytu Babicku. Iš kairės: M. Motiejūnas, R. 
Bublys, D. Staniškis, V. Žiedonis, vadovas R. Babickas, R. Butkus, A. Gylys, G. Motiejūnas ir M. Aukš
tuolis. J. Garlos nuotrauka

• Viktoras Laniauskas, 
baigęs žurnalizmą Ohio 
Valst. universitete ir nuo 
1969 m. savanoriškai, kaip 
Taikos korpo narys, moky
tojaująs Filipinuose, šią va
sarą grįžta namo į Cleve- 
landą ir rudenį išvyks į 
Turkiją, kur Instambule, 
amerikiečių u n i v e rsitete 
dėstys anglų kalbą ir žur
nalistiką.

• Lietuvių Salės bendro
vės direktoriais išrinkti: I. 
Gatautis. J. Apanavičius, S. 
Mačys, Z. Dučmanas, P. 
Stempužis, J. Švarcas, S. 
Lukas, J. Duleba ir S. Gu- 
žauskas.

Lietuvių salė, kuri yra 
Dirvos kaimynystėje, perei
tais metais davė 1000 dol. 
nuostolio, tad numatoma 
pastatą parduoti, kai atsi
ras pirkėjas ir bendromis 
jėgomis su Lithuanian Vil
lage statyti lietuvių namus 
prie E. 185 gatvės.

• Staiga ir vėl pavasaris 
tokiu vardu rengiama pa
vasarinė madų paroda su 
pietumis Higbee’s auditori
joje mieste antradienį, va
sario 16 d. nuo 12 v. Bilie
tai į parodą su pietumis 5 
dol. asmeniui. Parodą ren
gia Tautybių Tarybos Cent
ras. Pietų metu svečiams 
patarnaus merginos tauti
niuose rūbuose.

• Arenoje šį ketvirtadie
nį, vasario 11 d. 8 v. v. įvyks 
įdomios wrestling imtynės 
tarp Bulldog Brower ir The 
Sheik. Be to, bus ir kitų 
imtininkų, kaip italas Do
mime Denucci, broliai Far- 
go ir kt.

Bilietai nuo 4 iki 2 dol. 
gaunami Arenoje ir Rich- 
man’s krautuvėje mieste.

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _  KALENDORIUS _ _

VASARIO 14 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo su
kakties minėjimas Nauj. para
pijos salėje. Rengia ALT Cle
velando skyrius.

VASARIO 20 D. Pilėnų tunto 
tėvų komiteto tradicinis blynų 
balius.

KOVO 7 D. BALFo vakarienė 
ir dr. E. Armanienės praneši
mas apie Bražinskų bylos eigą. 
Naujos parap.’ apat. salėje.

KOVO 14 D. Clevelando šau
liai rengia Putvio minėjimą.

KOVO 20 D. Kaziuko mugė 
Nauj. parapijos salėje.

BLANDŽIO 17 D. Tradici
nis Vysk. M. Valančiaus lit. 
mokyklos balius.

GEGUŽES 2 D. šv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos kon
certas Naujosios Parapijos sa
lėje.

GEGUŽES 8 D. Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokyklos va
karas. Programoje Toronto jau 
nimo ansamblis "Birbynė".

GEGUŽES 22 D. Čiurlionio 
ansamblio išvykos P. Amerikon 
koncertas Nauj. parapijos salė
je.

A. SMETONOS

KONCERTAS

DETROITE
Nepaprasta proga dėt- 

roitiečiams ir apskritai 
michiganiečiams bei kai
mynams iš Kanados iš
girsti lietuvį pianistą 
Antaną Smetoną, kuris 
š.m. vasario mėn. 12 d. 
koncertuos Eastern Mi
chigan University Peace 
Auditorium, Ypsilanti, 
Mich.

Nepraleiskime progos 
pasigėrėti reta proga 
aukštosios muzikos me
nu. Malonūs prisimini
mai iš jo koncerto prieš 
porą metų meno muzie
juje ir Chicagoje per 
Ateitininkų Kongresą, 
kur jis skambino kaip so
listas su simfoninu Chi- 
cagos orkestrų.

A. Smetona per šį pa
vasarinį sezoną daly
vaus prie orkestro ar 
kaip koncertantas net aš- 
tuoniose vietose. Svar
biausias jo pasirodymas 
New Yorke vasario 22 d. 
Lincoln Centre, Tully 
Hali.

Pianistui visada yra 
smagiau, jei jis jaučia 
jog salėje yra savųjų, 
lietuvių. Tad užpildyki- 
me Ypsilanti salę vasa
rio 12 d. A.M.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

GEGUŽES 23 D. Šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
los mokslo metų užbaigimas.

RUGSĖJO 25 D. tradicinis 
Dirvos vakaras.

SPALIO 23 D. Grandinėlės 
balius šv. Jurgio parapi
jos salėje.

a filatelijos kampelis
(2) ANTANAS BERNOTAS

JAV sausio 19 d. išleido 6 
c. pašto ženklą su amerikine 
avimi: avis su ėriuku. Įrašas: 
America’s Wool (Amerikos viL 
na).

Sakoma, kad avis į Amerikos 
kontinentą atgabenęs Kristupas 
Kolumbas 1496 m. Tačiau, fakti- 
nai, keliautojas ir atradėjas Her- 
nando Cortez jų visą būrį 1521 
m. atsigabeno iš Santo Domin
go salos į dabartinę Meksiką, 
tada karaliaus Karolio V nuo
savybę. Pats Cortez buvęs tik
ras ranchero ir turėjęs avių 
neaprėpiamus būrius. Iš Mek
sikos avis paplito į šiaurinę ir 
pietinę Ameriką ir yra naudo
jama mėsai ir vilnai. Be to, ir 
pirmieji piligrimai į Massa- 
shusetts ir į Jamestown, Vir- 
gina, taip pat buvo atsigabenę 
avių.

*>!<#

ALŽIRUA pakartotinai išlėk 
do pašto ženklų su emiro Ab- 
del Kadero atvaizdu.

Abd-el-Kader (1807-1883) gi
mė Mascaroje, Alžirijoje. Kai 
prancūzai 1830 m. užėmė Alži- 
riją, jis sukurstė arabus ir pra 
dėjo su okupantais karą. 1832 
m. buvo išrinktas Masearos emi- 
ru. Per sekančius du metus sėk - 
mingai kovėsi su prancūzais, 
o 1835 m. prie Maktos juos 
smarkiai sukūlė. Tačiau per 
vėlesnius karus arabai pralai
mėjo ir 1847 m. emiras Kader 
buvo priverstas pasiduoti. Iki 
1852 m. buvo laikomas prancūzų 
nelaisvėje, paskui paleistas iš
vyko į Damaską, Sirijoje, kur ir 
baigė savo gyvenimą. 1966 m. jo 
pelenai buvo parvežti iš Damas 
ko ir iškilmingai palaidoti Alži- 
re.

DANUA išleido 2 kronų paš- 
to ženklą, kuriuo pagerbiamas 
jos žymus skulptorius Thor- 
valdsenas. Piešiny parodytas 
skulptorius jauname amžiuje 
prie vienos savo statulų.

Bertel Thorvaldsen (1770- 
1844) gimė Kopenhagoje ir buvo 
islandų kilmės. 1781 m. pradėjo 
mokytis Danijos meno akademi
joje piešimo pas Abilgaardą. Jau 
bestudijuodamas pasižymėjo di
deliais skulptoriaus gabumais, 
sukūrė įvairių skulptūrų ir bu
vo apdovanotas medaliais. 1797 
m. išvyko į Romą, kur studija
vo klasikinį meną ir kartu kūrė 

’ klasikiniais ir bibliniais moty
vais skulptūras. Čia ypatingai 
pasižymėjo ir daugelis anų lai
kų meno mėgėjų užsisakinėjo 
pas jį statulas. 1819 m. trumpai 
apsilanko tėvynėje, bet kitais 
metais vėl grįžta į Romą ir ten 
sukuria pačius geriausius savo 
meno kūrinius. Išpuošė Kviri- 
nalo rūmus, jo statulų įsigijo 
Varšuva, Mainzas, Miunche
nas, Stuttgartas, Neapolis. Gim - 
tojoje Kopenhagoje buvo specia - 
liai jo kūrinių muziejus. Sulau
kęs 70 metų sugrįžo Kopenha
goj kur ir pasimirė. Vilniaus 
universitetas jį buvo išsirinkęs 
savo garbės nariu.

Nr. 11 — 7

♦♦♦
V. VOKIETUA išleido 20 pfe- 

nigių pašto ženklą su Frei- 
burg im Breisgau miesto vaiz
du.

Freiburg im Breisgau mies
tas yra pietinėje Vokietijoje, 
Badene, kalnuotoje apylinkėje 
prie Dreisam upės. Mieste su
telkta daug meno ir mokslo įs
taigų, muziejų, leidyklų. Ypa
tingai garsus savo apie 1200 m. 
statyta gotikinio stiliaus kated - 
ra su 115 metų aukščio bokštu, 
kurioje randasi daugelio garsių 
menininkų darbai. Per karą 
miestas buvo smarkiai apnai
kintas, bet katedra nebuvo pa
liesta. Universitetas buvo įs
teigtas 1457 m. ir jį lankė ir ne 
maža anų laikų lietuvių jaunuo
lių. Per antrąjį karą čia irgi 
susispietė daug lietuvių meni
ninkų, čia ruošė meno paro
das, leido knygas, turėjo savo 
ansamblį, o dailininkas V.K. Jo
nynas čia įsteigė ir per kelis 
metus sėkingai vadovavo Tai
komojo Meno Mokyklai.

VVORCESTER

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Minėjimas įvyks vasario 

mėn. 14 dieną ir prasidės 
abiejose parapijose šv. Mi- 
šiomis lietuvių kalba:

Vilniaus Aušros Vartų 
parapijoj — 7 vai. ryto.

Šv. Kazimiero, parapijoj 
— 10 vai. ryto.

Visos organizacijos kvie
čiamos dalyvauti su savo 
vėliavomis šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje — 10 
vai. Mišiose.

Antroji minėjimo dalis su 
prakalbomis ir menine pro
grama įvyks tą pat dieną 3 
v. v. Lietuvių Piliečių Klu
be — 67 Vermont St. Ir čia 
o r g a n izacijos kviečiamos 
dalyvauti su vėliavomis.

Į minėjimą yra pakviesta 
valdžios pareigūnų, o pa
grindinę paskaitą skaitys 
didis lietuvybės puoselėto
jas — šv. Kazimiero para
pijos klebonas kun. Jutke- 
vičius-Jutt.

Esant blogam orui minė
jimas bus perkeltas į vasa
rio mėn. 21 dieną.

• Perkant ir parduodant 
namus kreipkitės į Ed. ča- 
pą — Capas Realty So., tel. 
732-8242.

• Income Tax pareiški
mus pildo Ed. čapas — tel. 
732-8242.

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

GAUNAMA DIRVOJE

• REZISTENCIJA. R.
Spalis, Romanas. 430 psl.
Išleido Viltis. Kaina $6.00.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

New Yorke Įvyks š. m. vasario 14 d., 3 vai. p. p., sekmadieni,
FRANKLIN K. LANE MOKYKLOS SALĖJE,

Dexter Ct. ir Jamaica Avė. kampas, Woodhaven, N. Y.

ALT S-gos Valdybos pareiškimas
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga yra viena iš 

pagrindinių organizacijų, sudarančių Amerikos Lietuvių 
Tarybą — Altą, šiuo metu į Altą įeina dešimt įvairių 
centrinių organizacijų.

Nuo pat savo įsisteigimo dienų Altas rūpinasi Lie
tuvos laisvės reikalais: siekia nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atstatymo. Įvairių pažiūrų ir nusistatymų or
ganizacijų atstovai sutartinai'ir vieningai dirba Lietuvos 
labui.

Alto darbams remti pagrindinis šaltinis — dosnių 
lietuvių aukos, ypač surenkamos Vasario 16 dienos mi
nėjimuose.

ALT S-gos Valdyba ragina S-gos narius šios Tautos 
šventės proga aukoti Lietuvos laisvinimo reikalams ir 
aukifs skirti Amerikos Lietuvių Tarybai.

S-gos nariai taip pat yra prašomi atkreipti dėmesį 
ir siekti, kad būtų laikomasi Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto (Vliko) ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
(Alto) š. m. sausio mėn. 9 d. susitarimas.

Pagrindiniai šio susitarimo nuostatai yra:
Pirma — ”Vlikas planuoja Lietuvos laisvinimo dar

bą ir jam vadovauja. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse lietuvių politinei veiklai vado
vauja Amerikos Lietuvių Taryba” ir

Antra — ”Jungtinėse Amerikos Valstybėse Vasario 
16-sios proga renkamos aukos yra skiria
mos Lietuvos laisvinimui ir siunčiamos 
ALTai. Iš surinktų pinigų ALTas skiria 
Vlikui sutartą sumą”.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Valdyba

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO SUKAKTIES

VASARIO 16 DIENOS
MINĖJIMAS

Kalbės JAV senatorius JIM BUCKLEY, 
dr. RIMAS VAIČAITIS ir Lietuvos Genera
linis Konsulas New Yorke ANICETAS SI
MUTIS.

Meninę programą atliks Operetės choras, 
vadovaujamas muz. M. CIBO ir tautinių šokių 
grupė, vadovaujama J. MATULAITIENĖS.

11 vai. ryto bus iškilmingos pamaldos 
Maspetho lietuvių bažnyčioje.

Maloniai kviečiame atsilankyti visus lie
tuvius.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
NEW YORKO SKYRIUS

NEWARK

• Dr. adv. Elena Arma
nienė, atvykus iš Baltimo
rės pasakys pagrindinę kal
bą New Jersey lietuvių ben
drame Lietuvos nepriklau
somybės 53 metų sukakties 
minėjime, kuris įvyks va
sario 13 dieną, šeštadienio 
vakare Newarko lietuvių 
parapijos salėje, 207 Adams 
Street, kampe New York 
Avenue. Minėjimas pradė
damas 5 vai. vak. Newarko 
lietuvių parapijos bažnyčio
je, iškilmingos pamaldos už 
žuvusius dėl Lietuvos lais
vės. Po pamaldų 6:30 vai. 
vak. minėjimas lietuvių pa
rapijos salėje.

Rengia ir visus kviečia — 
New Jersey Lietuvių Tary
ba.

LOS ANGELES

• Los Angeles vyresnių 
skaučių kunigaikš t i e n ė s 
Gražinos vardo būrelis iš
kilmingą sueiga atšventė 
savo 7 metų įsikūrimą. Su
eigą atidarė malda kun. R. 
Kasponis. Sueigos metu pa
gerbtos viešnios: v. s. E. 
Gimbutienė vyriausia am
žiumi sesė, švenčianti tą 
dieną savo gimtadienį ir v. 
s. s. V. Barmienė, vyriausia 
savo skautiška patirtimi.

Nuoširdžiai pašnekėjo da
bartinė būrelio vadovė ps. 
J. Varnienė, kuriai teko va
dovauti gana sunkiu laiko
tarpiu, bet savo lygsvara ir 
šviesiu galvojimu išvengė 
skaldymosi ir būreliui to
liau vadovauja.

Būrelio įkūrėjos ir suma
nytojos: s. A. Palukaitienė, 
L. Vilimienė, s. D. Gustai- 
tė-Janutienė. Būrelio narių 
tikslas padėti tuntui visose 
srityse, vietose ir atvejuo
se, nes kiekviena narė yra 
vyresnė skautė nusimanan
ti ne tik gyvenimo keliuose, 
bet ir turinti gerą patyri
mą skautybės darbuose,

Pranešu giminėms, draugams ir pažįsta
miems, kad 1971 m. sausio mėn. 21 d. Lietuvoje, 
po sunkios ligos, mirė mano sesuo

A. A.
ONA VAIČAITYTĖ

ir sausio mėn. 23 d. buvo palaidota Krekenavos 
parap. kapinėse. Panevėžio aps.

Nuliūdęs
brolis .Jonas P. Vaičaitis

Akron, Ohio

kiekvienu momentu gali 
teikti pagalba bet kokioje 
padėtyje. Be darbų Kaziu
ko mugės metu, šįmet su
rengė ir dideles bendras 
skautiškas kūčias. Dabar 
turi numačiusios paskaitas 
skautėms įvairių įvairiau
siose srityse ir įvairių pre
legentų pagalba nori duoti 
skautėms daug platesnį gy
venimo akiratį. (vi)

• Los Angeles skautai 
prieš 5 metus įsigijo sto
vyklavietę (11 akrų) dos
nių tėvų ir tikrai susipratu
sių lietuvių pagalba. Bet 
stovykla dar nėra pilnai, 
pagal valdžios reikalavimus, 
įrengta. Darbams baigti, 
kad praeitų inspekciją rei
kia virš 80C0 dolerių. Skau
tai bando visokiausiais bū
dais tą sumą sukelti: ruo
šia balius, gegužines, Kaziu
ko muges. Bet tos pajamos 
tepadengia skolų nuošim
čius.

Ir vėl reikia kreiptis į tė
vus ir lietuviškai susipratu
sius lietuvius prašant aukų. 
Tikėkit, yra labai nemalonu 
skambinti žmonėms, ar va
žinėti į namus ir prašyti pi
nigų, bet kitos išeities nė
ra. Skautija tikisi, kad Ka
lifornijos lietuviai atvers 
širdis ir piniginę šiam kil
niam jaunimo auklėjimo- 
darbui.

Mieli Los Angeles ir vi
sos Kalifornijos lietuviai, 
savo dosniomis aukomis pa
remkite jaunuosius, kurie 
nori likti Lietuvos žiedais.

Los Angeles skautai pra
deda savo vajų sausio mė
nesio pabaigoje. Užbaigs 
koncertu kovo mėn. 6 d. 
Koncertą duos mūsų pačių 
užaugintos meno pažibos 
muzikos ir balso srityse: 
skautės B. Dabšienė, sopra
nas ir pianistė R. Apeikytė.

Penkių metų stovyklavie
tės įsigijimo proga ruošia
mas didelis skautiškai nuo
širdus balius gegužės mėn. 
15 d. (vi)

Illinois Lietuvių prekybos rūmų direktoriai. Sėdi iš kairės: Pagelbinio komiteto pirm. Stanley Balze- 
kas, ižd. A. Balionas, Narių komiteto pirm. John Evans, prezidentas Casimir Oksas, Soc. bendradar
biavimo komiteto pirm. William Kareiva, direktorius VytoShukis,l-sis viceprezidentas Peter Vilkelis. 
Stovi iš kairės: II viceprezidentas Bruno Klemka, III viceprezidentas Juozas Bacevičius, naujas direkto
rius A. Kerelis, Stipendijų komiteto pirmininkas dr. Joseph Jerome, sekretorius Bruno Gramont, Pro
gramos komiteto pirm. Stanley Balzekas, Jr., direktorius Ronald Gregg, Trūksta direktoriaus Felix 
Raudonio.

CHICAGO

PREKYBOS RŪMAI 
ĮSTOJO l LIETUVIŲ 

FONDĄ
Lietuvių Prekybos Rūmų 

metiniame susirinkime, ku
rį atidarė pirm. Oksas, sekr. 
Gramant paskaitė praeitų 
metų protokolą, kuris buvo 
priimtas be pataisų. Vėliau 
darė pranešimus įvairios 
komisijos: Baliūnas prane
šė kasos stovį, kur paaiškė
jo, kad iš 1970 gryno pel
no liko 2567 dol. Pelnas gau
tas iš įvairių parengimų. 
Dabar kasoje Lietuvių Pre
kybos Rūmai turi 42324 
dol. Dr. Jerome, buvęs pro
gramų rengimo pirminin
kas, pasidžiaugė visų metų 
gražią veiklą. J. Evans pa
skelbė, kad Prekybos Rū
mams priklauso 265 nariai, 
iš jų 10 garbės nariai.

Po pranešimų vyko dis
kusijos. A. Kerelis paste
bėjo, kad per praeitus me
tus. nei cento nepaskyrė au
kų dėl Bražinskų ir S. Ku
dirkos reikalų. Bal. Braz
džionis paprašė, kad direk
torių valdyba tą reikalą iš
spręstų, susirinkimas tam 
pritarė. Dr. Kaunas iškėlė 
pasiūlymą, kad Lietuvių 
Prekybos Rūmai taptų Lie
tuvių Fondo nariu su 1000 
dol. įnašu. Pasiūlymas na
rių buvo paremtas, bet dėl 
jo užtrūko ilgesnės diskusi
jos. čia kalbėjo p. Jerome, 
Al. Kumskis, J. Evans, St. 
Balzekas, VI. Vijeikis ir ki
ti. Galų gale p. J. Evans iš
nešė pasiūlymą, kad Lietu
vių Fondas priimtų gautus 
prašymus dėl stipendijų į 
savo komisiją. Nariai pasiū
lymą priėmė ir nubalsavo. 
Po to jau įvyko viešas bal
savimas ir daugumą suti
ko 1000 dol. įnešti į Lietu
vių Fondą, tapti nariu.

Po diskusijų įvyko 5 val
dybos narių rihkimai. Slap

tu balsavimu išrinkti: K. 
Oksas, St. Balzekas (tėvas), 
J. Greg, A. Baliūnas ir Alb. 
Kerelis. Susirinkimas pa
sveikino visus direktorius ir 
linkėjo geros veiklos, (bs)

• Casimir G. Oksas, gyv. 
Chicagoje, vėl perrinktas į 
Lietuvių Prekybos Rūmų 
prezidentus per metinį di
rektorių susirinkimą. Kiti 
pareigūnai buvo išrinkti: 
Peter — Vilkelis, 1-sis vice
prezidentas; Bruno Klem

DAR GALIMA ĮSIGYTI
ŠIAS VILTIES KNYGAS

S. RŪkienė. GRĮŽIMAS Į LAISVŲ. Sibiro tremtinės atsi
minimai. Kietais viršeliais. 526 psl......... $6.00

J. Gliaudą. AGONIJA. Romanas iš Lietuvos respublikos 
žlugimo. 408 psl..........................................$5.00

R. Spalis. REZISTENCIJA. Romanas iš pirmosios sovietų 
okupacijos Lietuvoje. 430 psl. Kietais virš. $6.00

Giovannino Guareschi. DRAUGAS DON CAMILLO. Įdo- 
domi satyra iš gyvenimo Sovietijoje.
216 psl........................................................ $3.00

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu .................  dol. ir prašau atsiųsti man:
...............egz. GRĮŽIMAS Į LAISVĘ $....................

.............. egz. AGONIJA $....................

...............egz. REZISTENCIJA $....................

...............egz. DRAUGAS DON CAMILLO $.......................

Mano adresas: ..................................................................
(pavardė ir vardas)

(namo numeris ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)

ka — 2-sis viceprezidentas 
ir Juozas Bacevičius, 3-sis 
viceprezidentas. Perrinkti į 
sekretorius — Bruno Gra
mont ir iždininku — Adolph 
Baliūnas.

Stipendijų Komitetą ir 
toliau vadovaus dr. Joseph 
B. Jerome, 6720 So. Camp- 
bell Avenue. Stipendijos yra 
paskirtomos per Prekybos 
Rūmų metinį banketą — ge
gužės mėnesį. Sekantį mė
nesį jau galima bus gauti 
visas informacijas liečian
čias stipendijų prašymus.

AUKOS DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:

P. Januška, Mindsor.......... 5,00
I. Bumelis, Lakeside........ 4.00
A. Sinkus, Rochester.......... 2.00
A. Zatkus, HermosaBeach 10.00
A. Palaitis, Racine.............2.00
W. Diehl, Wickliffe............. 5.00
A. Meilus, Parma ......... 10.00
C. Bogušas, Waterbury .. 2.00
P. Pečiulis, Elkhart........ 5.00
M. Petrulis, Toronto.......2.00
A. Trečiokas, Orange..... 2.00
A. Kukučionis, Warren .... 5.00 
A. Juška, Sterling Hts. ... 2.00
L. Mathews, Brooklyn .... 2.00 
A. Baltrukonis, Cleveland 2.00
J. Vasaitis, Cicero ........ 2.00
JAV LB Detroito Apyl. .. 25.00 
V. Butėnas, Chicago ...... 5.00
A. Malakauskas, Waterbury 5.00 
P, Guobys, Toronto......... 2.00
K. Kazlauskas, Cornwells

Hts...................
J. Sirusas, VVoodhaven......2.00
J. Pilkauskienė, Hamilton 2.00 
A. Ignaitis, Brooklyn.......2.00
A. Patalauskas, Detroit... 2.00
E. Venclovas, Chicago ..... 2.00
M. Selivončikas, Boston .. 7.00
J. Vedegys, Chicago........ 2.00
K. Gražys, Chicago...........2.00
T. Kavaliauskas, Detroit.. 2.00
F. Mackus, Cleveland......2.00
J. Veblaitis, Union...........4.00
V. Satkus, St. Catharines 2.00 
P. Švarcas, Mascoutah ... 7.00
A. Vasis, Parma ............. 2.00
SLA 200-ji kuopa Detroite 10.00 
X.Y., Chicago........ ............7.00
K. Siliūnas, Flushing...... 7.00
J. Kijauskas, Chicago .... 2.00
J. Valaitis, Great Neck .. 2.00 
P. Milašius, Cleveland ... 2.00
K. Jurgutis, Detroit ........ 1.00
B. Oniūnas, Maspeth ........ 2.00
F. Juras, Cleveland ..........2.00
R. Raisys, W. Germany .. 7.45
B. Dūda, Los Angeles..... 5.00
P. šlepetis, Elizabeth......2.00
N. Miškinis, Detroit........2.00
P. Kašiuba, Cicero ........... 2.00
V. Misiūnas, Elizabeth .... 4.00 
A. Tamošaitis, Kingston .. 2.00 
J. Turčinskas, Chicago ... 2.00
A. Griauzdė, Boston ...... 5.00
M. Gegevičius, Chicago ... 1.00 
J. Pročkys, Chicago........ 5.00
Č. šadeika, Farmington ... 7.00 
J. Jurkus, Rochester.......2.00
B. Gražulis, Cleveland .. 60.00 
V. Janušauskas, Longuenil 1.00 
Long Beach Liet. K-bas 10.00 
J. Vidunas, Morcester .... 5.00 
B. Grincius, Cleveland ... 2.00 
B. Vembrė, Springfield ... 4.00 
T. Penikas, VVoodhaven ... 2.00
J. Laškus, Chicago ...........2.00
K. Valužis, Elizabeth ....... 2.00
B. Makaitis, Norwood.......5.00
T. Blinstrubas, Chicago ... 5.00
G. Kastys, Chicago ...........2.00
L. Kronas, Lyons ........... 2.00
V, Sutkus, W. Germany .. 5.00
S. Vilinskas, Windsor .... 2.00 
A. Daugelavičius, Cote

St.Luc ..................... 2.00
D. Kikas, Venezuela ...... 2.00
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