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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Toronte Vasario 16 proga prie žuvusiųjų paminklo lietuvių visuomenė padėjo vainiką. Nuotraukoje iš 
kairės: Lietuvos gen. konsulas Kanadoje dr. J. Žmuidzinas, J.R. Simanavičius, miesto kontrolierius 
Arclier ir D. Girčiūtė. M- Pranevičiaus nuotrauka
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TRECIASIS PASAULIS IR LIETUVA
Algirdas J. Greimas iškėlė klausimą, ką Lie

tuvai žada Trečiasis Pasaulis, kuriam vadovau
ti pasišovė de Gaulle ? - Kol kas tas Pasaulis dar 
neturi ryškaus veido, faktinai jis dar negimęs kū
dikis. - Pastangos jį pagimdyti gali nutęsti esamą 
būklę ilgesniam laikui, bet gali ir sužadinti Ame
rikos kovingumą.

Vytautas Meškauskas

1ŠSINEŠKIME ŠVIESIA LIETUVIO SĄŽINE
Ištrauka Dr. Balio Matulionio kalbos, pasakytos Lietuvos Nepriklausomybės 

atstatymo sukakties proga New Yorke vasario 16 d. Webster salėje.

Savo kalboje dr. B. Matulionis, metęs žvilgsnį į 123 metus 
trukusią Rusijos carų okupaciją, jos atliktus žiaurumus Lie
tuvoje, išveda paraleles tarp carų, Hitlerio ir dabartinių ko
munistinių okupantų užmačių išnaikinti tautinius pradus. Kai 
Hitleris savo politinę programą (Ein Reich, ein Fuehrer, ein 
Volk, eine Sprache) skelbė atvirai, Kremliaus tironas garsiai 
neprasitaria ką jis ruošia pavergtoms tautoms. Grįždamas prie 
dabartinės padėties, dr. B. Matulionis kalbėjo:

pos rašytojų. Jo didysis veika
las "Metai" išverstas į daug 
svetimų kalbų. O rusai Maskvoje 
dabar net vieną gatvę nori pava
dinti Donelaičio vardu! Bet jei
gu dabar rūskių okupuotos Lie
tuvos jaunimas norėtų sužinoti, 

tuva; net Vokiečių kaizeriai ją Lie- kur tasai Didysis Rašytojas gi- 
tuva vadino. O šiandien ten -- 
Kaliningradskaja oblastj (Kali
ningrado sritis). Lietuviai gyven
tojai vieni išnaikinti vietoje, ki
ti į Sibirą ištremti, o į jų sody
bas privežta ruskių ir net mon
golų. Mažojoje Lietuvoje už Ne
muno dabar ne tik neliko lietu
vių, bet tame nuo amžių lietuviš' 
kame krašte nebeliko nė vieno 
lietuviško pavadinimo: miestai ir 
miesteliai, kaimai, upės, upeliai, 
net kalniukai ir lankos gavo nau
jus, maskoliškus pavadinimus, ir 
okupantas lietuviams didelėmis 
bausmėmis grąso, jeigu kas iš
drįstų savo kalbose ar raštuose 
paminėti anuos nuo amžių lietuviš
kus pavadinimus. Savo knygose, 
enciklopedijose okupantas barba
riškai klastoja Lietuvos istoriją 
ir be jokios gėdos tvirtina, kad 
mūsų Mažoji Lietuva nuo amžių 
buvusi slavų apgyvendinta.

Čia tenka paminėti vieną juo
kingą, o kartu ir liūdną įvykį Lie
tuvoje. Prieš kelerius metus pro
fesorius Pakarklis, tikras komu
nistas, bet lietuviškai, ne mas
koliškai galvojantis komunistas, 
parašė svarbų istorinį veikalą, 
kaip vokiečių kryžiuočių ordinas 
kitąsyk valdė užkariautus lietu
vius Mažojoje Lietuvoje, mūsų 
brolių prūsų žemėje. Tą knygą 
išspausdino ir paleido J skaity
tojus Lietuvos komunistinė įs«. 
taiga. Tiktai Kremliaus agentai 
Lietuvoje, matyt, susigriebė. Jie 
samprotavo: "Kaip tai gali būti? 
Kaliningradskaja oblastj, tokia 
jau maskoliškose knygose pa
skelbta, o čia štai -- lietuvių nuo 
amžių gyventa žemė. Ką čia da
bar tas lietuves komunistas Pa
karklis skelbia ir savo teigi
mus dar dokumentais remia". 
Ir tuojau prof. Pakarklio kny
ga dingo iš knygynų ir bibliote
kų; niekur jos Lietuvoje negau
su Tai klasiškas pavyzdys, kaip 
raudonasis okupantas įžūliai fal
sifikuoja Lietuvos istoriją, toly
džio ištrindamas lietuvių tautos 
vardą iš istorijos lapų.

Kitas pavyzdys. Šiais metais 
laisvojo pasaulio lietuviai ir net 
okupuotos Lietuvos komunistai 
iškilmingai mini rašytojo Done
laičio pustrečio šimto metų gi
mimo sukaktį. Donelaitis ne tik 
didis lietuvių rašytojas, bet ir 
vienas iš didžiųjų ano meto Euro •

Hitleris skelbė, kad valstybė
je turi bttti tik viena tauta ir vie
na kalba. Kremlius nuo Hitlerio 
neatsilieka. Pažiūrėkime dabar, 
kas dedasi mūsų Lietuvoje. Va
karuose, pietinėje Nemuno pusė
je, nuo amžių buvo Mažoji Lie-

kalbama. Yra tikrų žinių, kad 
tuose susirinkimuose ar suva
žiavimuose nedažnai tepasiro
do drąsuolis, kuris savo praneši
mą išdrįsta skelbti lietuvių kal
ba. Jokio svarbaus susirinkimo 
ar suvažiavimo Lietuvoje ne
būna be okupanto žvalgų, nemo
kančių lietuviškai, ir susirinku
sieji pasijunta esą priversti kal
bėti okupanto kalba.

Protarpiais mus pasiekia šiur
pi žinia, kad raudonasis okupan
tas patylomis ruošia Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai maskolišką 
raidyną, vadinamąją graždanką. 
Apsaugok Aukščiausias. Tegu tas 
šėtoniškas sumanymas nepa
vyksta, kaip nepavyko raudonojo 
okupanto pirmatakul Muravjovui 
Korikui.

Prieš mėnesį turėjau progos 
susitikti ir išsikalbėti su estu, 
kuriam prieš tris mėnesius pa
vyko pabėgti nuo ruskių. Tasai 
estas buvo žvejys rusų laive. Lai
ve buvę estų, lietuvių, latvių, 
bet daugumas — ruskių. Man pa
klausus, ar tie pabaltiečiai pasi
kalba savo tarpe gimtąja kalba, 
jis atsakė, kad kalbamasi tik rus
kių kalba, nes ruskiai labai ne
mėgstą, kai kas kalbasi jiems 
nesuprantama kalba.

Pačioje Estijoje esą labai daug 
apgyvendinta ruskių. Jieestųkal- 
bos nesimoką -- nesą reikalo. 
Girdi, po kokių 50 metų Estijoje 
nebebūsią estų kalbą mokančio 
žmogaus. Tą pat galima pasaky
ti ir apie Lietuvos bei Latvijos 
šalis tūkstančiais užplūdusius 
raudonųjų ruskių.

Taigi, Hitlerio svajone -- ein 
Volk, eine Sprache -- raudona
jam okupantui taip pat sava ir 
vykdoma.

Apie kolchozininkų baudžiau
ninkų vargus ir skurdą visi žino
me, kieno akys neužmerktos ir 
ausys neužkimštos. O ir miestuo
se ten daug vargo ir skurdo. Pav., 
mūsų jaunimas miestuose suku
ria šeimas, bet dažnais atvejais 
žmona, net vaikų susilaukusi, 
ne mėnesiais, o ištisais metais

Algirdas Julius Greimas, ra
šydamas apie Big Charite, tre
čiąjį pasaulį ir Lietuvą sužadi
na diskusijas: "Aš pareiškiu sa
vo nuomonę, o jinai tokia: de Gaul
le politika man neatrodo kenks
minga Lietuvai, gal net atvirkš
čiai. Ir Vlikas, jeigu jis iš tiesų 
yra lietuviško politinio galvoji
mo smegenų centras, turėtų 
užuot tylėjęs, pareikšti savo nuo
monę šiuo anaiptol ne antraeiliu 
klausimu... Gera būtų, kad lie
tuviškoji spauda kiek užmiršus 
savo parapines 'politikas", ap
svarstytų karts nuo karto ir Lie
tuvos politiką, ir Lietuvos vie
tą ir galimybes įvairiuose tarp
tautinės politikos kontekstuose. ” dabar John Dos Passos rašo,kad

Kiek abejoju, ar tokia 'provo
kacija’ iššauks rimtesnes disku
sijas, tačiau pats būdamas jų ša
lininkas, prie tos sugestijos pri
sidedu savo trigrašiu.

AJG visai teisingai prieina iš
vados, kad de Gaulle ėmėsi ini
ciatyvos vadovauti 'trečiajam pa
sauliui’, kuris priešinasi Jaltos 
susitarimui, t.y. JAV ir Sovietų 
Sąjungos dominavimui. Jei iš to 
kas nors konkretaus išeitų, 
VLIK turėtų visų pirma persi-

kraustyti J Paryžių. Dabar jis 
yra, galima sakyti, JAV piliečių 
organizacija, kitos tokios orga
nizacijos — ALT — išlaikoma. 
Pagal VLIK reformos planą, ja
me ateityje turėtų dominuoti Bend
ruomenės atstovai, kas jj dar 
daugiau "suamerikonintų", nes 
dabar "amerikonai” atstovauja 
bent buvusių Lietuvos politinių 
partijų dvasias ir manieras, o 
po reformos atstovautų save. 
Vasario 7 d. Dirvoje rašiau: 
"Didžiausias pavojus ir nelai
mė, kuri galėtų iš tokios (de 
Gaulle) politinės iniciatyvos iš
eiti, būtų glaudesni JAV ir So
vietų Sąjungos santykiai". Jei jau

lietuvių ir kitų tautų atidavimas 
Stalinui yra žilos senovės isto
rija, kurią net negražu viešai 
minėti (is ancient history and 
that it is considered bad taste 
to bring it up); išimtis tik da
roma rinkiminės propagandos su
metimais, — tai kas būtų tada, 
jei abi atominės galybės rastų 
daugiau bendrų interesų glaudes
nei bendrai politikai? Ar tada 
Amerikos lietuvius nekamuotų 
'interesų konfliktas* tarp išti-

BRAZILUOS LIETUVIAI GRIAUNA
mė, gyveno, dirbo ir mirė, vel
tui ieškotų: okupanto uždrausta 
apie tai kalbėti ir rašyti, nes juk 
ten dabar tas kraštas, Donelaičio 
tėviškė — Kaliningradskaja ob- 
lastj. Netoli Nemuno ta vieta, kur 
Donelaitis gimė--Lazdynėliai — 
dabar sumaskolintu pavadinimu 
-- Krasnoznamensk; Stalupėnai, 
kur jis dirbo, dabar — Nesto- 
rovo, o Tolminkiemis, kur Done
laitis gyveno, klebonavo, rašė 
savo didįjį veikalą "Metus” ir mi
rė, - dabar nebe Tolminkiemis, 
o — Iljinskoje. Taigi supranta
ma, kodėl Lietuvos okupantas ne
leidžia minėti, kur gimė, gyve
no, dirbo ir mirė mūsų didysis 
rašytojas Kristijonas Donelai
tis.

Dar prisiminkime kitas Lie
tuvos žemes jos pietinėje ir ry
tinėje dalyje. Ištisi plotai su 
lietuviškais kaimais ir mies
tais atplėšyti nuo Lietuvos ir ati
duoti vieni Lenkijai, kiti Gudi
jai. Taip Lietuvos žemelė dras
koma, parceliuojama; vienur jos 
gyventojai išnaikinti, kitur de
portuojami ir palaipsniui rusi
nami, kaip Muravjovo Koriko lai
kais. Lietuvių kalba visur pama
ži išstumiama savame krašte. 
Vis daugiau ir daugiau Lietuvos 
įstaigos prisipildo atėjūnais rus- 
kiais tarnautojais, kurie nemoka 
ar nenori lietuviškai kalbėti ir tuo 
būdu verčia Lietuvos gyventojus 
kalbėti maskoliškai.

Lietuvoje vyksta nesibaigiantie- vargsta menkame kambarėlyje 
ji susirinkimai, suvažiavimai, drauge su-keletą savo brolių ar 
Kuri gi kalba vartojama tuose seserų, o tuo tarpu vyras gyve- 
suvažiavimuose? Labai klystų, na kur nors bendrabutyje. O rus ■ 
kas manytų, kad ten lietuviškai kiai kolonistai plūsta ir plūsta įkas manytų, kad ten lietuviškai

kimybės naujai tėvynei ir senti
mento senajai? Tokios galimybės 
pasitikimui reiktų turbūt tikrai 
turėti jei ne patį VLIK, tai bent 
jo surogatą Paryžiuje.

New York TimesC.L. Sulzber- 
ger, irgi rašydamas iš Paryžiaus, 
tarptautinę situaciją lygina su 
upės ižu. Ledas, sukaustęs 1945 
metais pasaulį J du ideologiniu 
bloku, pradėjo^skilti ir jo aplai- 
šos sudarančios naujas kombi
nacijas. NATO skyla, CENTO 
merdi ir SEATO jau mirė, tačiau 
JAV, tų trijų koalicijų lyderis, 
siekia susitarimo su Sovietų Są
junga, kaip išvengti didesnio kon
flikto!

Grįžtant prie Prancūzijos 
vaidmens tame pavasariniame 
ledų plaukime į nežinios oke
aną, noriu paminėti prof. James 
Burnham pažiūrą paskutiniame 
jo serijos *The ThirdWorldWar' 
straipsnyje National Review 
žurnale. Anot jo, de Gaulle prieš 
kelis metus paskelbęs tris euro
pinės politikos alternatyvas: Di- 
rectorie -- direktorija, kurią su
darytų JAV, D. Britanija ir Pran
cūzija kaip lygūs partneriai. Toji 
'troika' praktiškai valdytų pasau
lį ir rūpintųsi tokiais reikalais, 
kaip dekolonizacija, Jungtinės 
Tautos ir pan. Antroji alternaty
va būtų 'europiečių Europa’ ir 
trečioji — sąjungų peržiūrėji
mas, pertvarkymas (reinverse- 
ment).

Dabar atrodo, kad pirmoji 
alternatyva batų buvusi nebloga, 
tačiau amerikiečiai, atmesdami 
tokią galimybę, turėjo gana svar
bių argumentų. Prancūzija buvo 
Wehrmachto paguldyta ant men
čių ir ją atstatė tie prancūzų par
tizanai ar de Gaulle, bet Eisen- 
howerio divizijos. Prancūzija pra
lošė karus Indokinijoje ir Alžire. 
Paskutinysis pralaimėjimas pri
vedė prie karininkų korpogeroko 
apnaikinimo. 25% Prancūzijos 
gyventojų balsavo už komunis
tus. Kompartijos narys Frederic 
Joliot - Curie buvo prancūzų ato
minės komisijos pirmininkas, 
kuriai amerikiečiai turėtų pati
kėti savo atomines paslaptis. Už 
tat VVashingtonui neatrodė, kad 
Prancūzija būtų rimtas partne
ris.

"Direktorijai" nepraėjus, de 
Gaulle ėmėsi antros alternatyvos 
-- 'europiečių Europos'. Tas ter
minas nėra visai aiškus. Jis ta
čiau aiškiai išskiria anglo-saksų 
įtaką ir vilioja Rusiją (de Gaulle 
žodyne nėra vietosSovietųSąjun- 
gai) iki Uralo. Neįsileisdamas 
britų J Bendrąją Rinką, de Gaul
le Europą išlaikė "tyrą", bet 
Maskvos Ir Washingtono bend
radarbiavimas sulaikė jos plė
timąsi iki Uralo. Po to de Gaulle 
perėjo prie trečios alternatyvos 
-- sąjungų pervertinimo.

De Gaulle, kaip ir kiekvienas 
galvojantis žmogus, laikosi tos 
pažiūros, kad karas Vietname 
gali būti laimėtas tik Išplėtus 
karo veiksmus į Šiaurės Viet
namą ir Kiniją, ir kad JAV to 
padaryti nesiryš. Jei taip, neiš
vengiamas JAV pasitraukimas iš 
to pasaulio kampo. Kiniją paliks 
dominuojančia jėga visoje piet
ryčių Azijoje. O jei karo laimė
ti negalima, reikia žiūrėti, ką ga
lima dar išgelbėti diplomatijos bū- 
du.

De Gaulle, anot Burnham, duo
da JAV suprasti, kad jei jūs ne
galite ar nenorite laimėti karo, 
pasitraukite ir leiskite kitampa
bandyti. Tą patį jis sako ir Ku
bos atveju, susitardamas su ja 
dėl traktorių ir mašinų tiekimo: 
put up or shut up. Pasaulis nega
li sustoti vietoje kol Washingto- 
nas apsispręs.

Tačiau sekant JAV spaudą, sun. 
ku rasti ženklų, bylojančių už pa
sikeitimą ir pasiryžimą. Jungti
nėm Valstybėm išjudinti rei
kalinga krizė, ir nemaža. Cituo
jant paskutinį Time numerį:

"Not that crisis is to be re- 
commended, būt there is nothing 
likę a real, fullblown, to-the 
-brink flap to clear the air of 
confusion."

Žodis priklauso Paryžiui.

TYLOS SUOKALBĮ
liau bus viliojami Į komunizmo 
tinklą.

Vasario 14 d. apie 12 vaL prieš 
Sov. S-gos pasiuntinybės rūmus, 
D, Mariana 41 susirinko apie 100 
lietuvių iš Sao Paulo, miesto, 
Minas Gerais valstijos, Rio de 
Janeiro, Niteroi miesto bei Rio 
de Janeiro valstijos; jie nešė apie 
15 įvairaus didumo plakatų, ku
riuose buvo smerkiamas smur
tas įvykdytas prieš Lietuvą i r ki
tas nepriklausomas valstybes. 
Visa nelaimė, kad propaganda, 
kurios buvo iš šio pasirodymo ti
kėtasi, buvo šiek tiek sukliudyta 
lietaus. Mat 24 vai. prieš de
monstracijos pradžią, Rio de Ja
neiro ir apylinkę nusiautė ato
grąžų audra, sutrukdydama nor
malų susisiekimą miesto gatvė
mis. Dėl lietaus susisiekimui 
sutrikus nebuvo tiek daug spau
dos ir televizijos atstovų, kaip 
kad būtų turėję būti esant nor
malioms sąlygoms. Tačiau nežlfl> 
rint nepalankios gamtos,demons
tracija prieš sovietus buvo pami
nėta nepartyvių O Globo, Diario 
de Noticias --socialistų, bei vie- 
nintėlio anglų kalba išeinančio 
dienraščio Brazil Herald. OGlo- 
bo savo vasario 17 d. numeryje 
11 588 pirmame puslapyje įsidėjo 
demonstracijos nuotrauką užvar
dindamas "Lietuviai prieš Komu
nizmą”. Po nuotrauka yra šis pa
aiškinimas: "Vakar lietuviai mi
nėjo savo • nepriklausomybės 
šventę, demonstruodami Rio 
mieste prieš Sov. S-gos atstovy
bę, protestuodami prieš Lietuvos 
pagrobimą. Demonstracijos tiks
las buvo priminti laisvajam pa
sauliui, kas jam gresia iš sovietų 
režimo, jeigu leisis užliūliuojami 
komunistų propagandos."

Nėra jokios abejonės, kad šis 
protestas bus komentuojamas pri
vačiai, aukštųjų sferų. Apie lie
tuvius bus kalbama kaip apie su
sipratusią tautinę grupę, kuri 
nesiliauja kovojusi už savo kraš
to išlaisvinimą.

Pagarba ir padėka šios demons - 
t racijos organizatoriams. Tai 
pavyzdys kaip lietuviams reikia 
kovoti už savo krašto išlaisvini
mą. P. Amerikos lietuviai pra
deda atbusti!

Šiais metais Brazilijos lietu
viai, vedami energingos tautiš
kai nusistačiusios vadovybės,la
bai įspūdingai paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės 46 metų su
kaktį. T am paminėjimui buvo įdė
ta daug energijos, pasiaukojimo 
ir lėšų, ypač kad šis pasirody
mas būtų paminėtas keleto didžių
jų Rlo de Janeiro dienraščių.

Kadangi Nepriklausomybės su
kaktis, kaiptaisyklė, visada ir vi
sur yra minima tik uždarytose 
salėse, pasikvietus vieną kitą už
sienio pareigūnų, šį kartą Brazi
lijos lietuviai nutarė išeiti į gat
vę ir parodyti brazilų visuome
nei, kas yra tikras Lietuvos užgro
bėjas, didysis vergų stovyklų kū
rėjas, pati didžioji žmonijos pa
baisa, Sovietų Rusija. Kaip gi tai 
įspūdingiau atlikti? Buvo priei
ta išvados, kad prieš Vasario 
16 d. reikia įvykdyti didžiulę 
demonstraciją - piketavimą prieš 
Sovietų S-gos pasiuntinybę Riode 
Janeiro mieste. Šios demonstra
cijos tikslas: priminti brazilams 
kas jų gali laukti, jeigu jie ir to-

Lietuvą su šeimomis, ir butų 
jiems netrūksta. Taip okupan
tas pamaži stumia lietuvius iš 
Tėvynės į Sibirą, Kazakstaną ir 
kitas toliausias Rusijos sritis, J 
vadinamąją "plačiąją tėvynę".

(Pabaiga kitame numeryje)

Lituanos Contra o Comunismo

Brazilų dienraštis O Globo pirmame puslapyje įsidėjo iš lietuvių demonstracijos šią nuotrauką su 
antrašte -- Lituanos Contra o Comunismo.

J. ŠATORIUS



23 Nr. - 2 DIRVA
1964 m. vasario 24 d

KA STUDIIUOJA VOKIETIJOJE LIETUVIU JAUNIMAS?
Heidelberge studijuojantieji 

Vasario 16 gimnazijos auklėtiniai 
pasakojo apie jų studijas ir tai 
kiek atskleidžia daugelio rūpimą 
klausimą: ko galime tikėtis iš 
gimnazijos buv. moksleivių, ir 
ar galima tikėtis, kad jie Įsi
jungs Į lietuvių visuomenės vei
kėjų ar bent talkininkų eiles?

Jau buvo minėta, kad jie mo
kosi Įvairiuose Vokietijos mies- * 
tuose, jų dalis - JAV-se ir la
bai Įvairios jų pasirinktos moks
lo šakos. Salia medikų, chemikų, 
sociologų, dar rasime ir busimų
jų inžinierių ir mokytojų. O da
bar pradėkime nuo Heidelberge 
sutiktųjų -- paties jauniausio Če- 
pulevičiaus ir vyriausiojo Lener- 
to.

Bronius Čepulevičius pasakoja 
studijuojąs matematiką, fiziką 
(nuo 1963 m. pavasario). Ateityje 
noris būti mokytoju gimnazijoje. 
Čepulevičius vienintėlis pasisako 
rašinėjąs bent keliems JAV lie
tuvių laikraščiams — tai malonus 
reiškinys ir tektų laukti kad pa
našiai reikštųsi dar kiti Heidel
berge studijuoją. Daugiausia vei
kia lietuvių skautų eilėse.

Wilius Lenertas gimnaziją bai
gęs 1957 m. joje dėstė matema
tiką ir šioje srityje, chemiją Įs
kaitant, laikomas ypatingai stip
ria pajėga. 1962 m. Įgijęs chemi
jos diplomą, šiuo metu ruošiasi 
chemijos doktoratui. Galimas da
lykas, kad kaip chemijos d r. jis 
liktų universitete, nors kaip ir 
kitur jis viliojamas darbui pra
monėje. Vilius--ilgametisskau' 
tas, daug važinėjęs, kaip vadovas, 
su Vasario 16 gimnazijos skau
tais - moksleiviais ir daba r susi
rūpinęs Heidelberge steigti lietu
vių skautų korporaciją. Būtų gra
žu, kad lietuviai skautai JAV-se 
susidomėtų Heidelberge steigia
ma korporacija ir šiaip palaiky

tų kontaktą su tenykščiais skau
tais. (V. Lėnerto adr.: 69 Hei- 
delberg, Uferstr. 24), Nuo 1962 
m. Lėnertas yra PLB Vokietijos 
Kr. Tarybos narys.

Henrikas Dičpetris, gimnaziją 
baigęs 1961 m., jau antri metai 
studijuoja mediciną — iš viso 
teks čia mokytis 6-7 metus. Jis 
vienintelis negaunąs vokiečių sti 
pendijos, nes atvykęs iš Angli
jos. Jis vienintelis pagal savo do
kumentus Lietuvos pilietis, o ki
ti turi vokiečių pilietybę, laiko
mi vokiečių tautybės ir pan. Jis 
papasakoja apie būdingą reiški
nį -- Vak. Vokietijoje studijuoja 
tik 2% darbininkų vaikų ir dau
giausia studentų -- vidutinių val
dininkų vaikai.

V. ALSEIKA

Juozas Naujokas, 1958 m. Lie
tuvoje baigęs gimnaziją. Vasa
rio 16 brandos atestatą gavęs 
1960 m., siekia gauti diplomą ir 
Įsigyti doktoratą iš fizinės che
mijos ir pripažĮsta, kad jam ma
žiau laiko kaip kitiems, tenka pirk
tis (daugiausia -antikvariatuose) 
nemaža knygų, Įrankių ir kt. 
Prieš Naujoką ilgas studijų lai
kas — iš viso apie 20 semestrų 
arba 10 metų. O kas toliau? — 
"norėčiau studijas gilinti atomi
nės fizikos srityje" — teigia Nau
jokas. Tai jau Įdomu ir tektų lin
kėti, kad jis sėkmingai baigtų stu
dijas, neapviltų lietuvių visuome
nės ir pasiektų laimėjimų moks
le. Naujokas dar pastebi, kad 
kaip tik Heidelbergas pasižymi 
geru chemijos institutu, be to, 
net šeši Nobelio premijos laimė
tojai yra Heidleberge dirbę che
mijos, fizikos ir medicinos sri
tyse.

Gerhardą Baurą teko sutikti 
kelis kartus ir šis jaunuolis, ant
ri metai studijuojąs sociologiją, 
iš tikrųjų teikia nemaža vilčių. 
Jis domisi politiniais mokslais, 
antropoligija, istorine - religi
ne pasaulėžiūra, kalbotyros klau
simais, padavimais - pasakomis, 
ir kt. Renka medžiagą doktora
tui (pasaulėžiūros ir kalbos san
tykiai). Šių metų ruden} teks ra
šyti diplomą, apie 1965-196 m. 
bus egzaminai ir po to -- dok
toratas. Įgijęs diplomą jis norė
tų dėstyti sociologiją Vasario 16 
gimnazijoje ir drauge rašytų dok
toratą.

Bauras stebina apsiskaitymu, 
orientacija, dėmesiu lietuvių 
mokslininkų darbams. Jis norė
tų turėti ryšį (kad ir doktorato 
labui) su kai kuriais mokslo žmo
nėmis JAV-se, pvz. su J. Baliu, 
dr. V. Kavolių, dr. Gimbutiene, 
prašė jam prisiųsti kai kuriuos 
dr. V. Kavolio straipsnius. Jis, 
kaip ir kiti, labai domisi bei ver
tina "Lituanus" žurnalą ir norėtų 
jį gauti. Žinoma, šio leidėjams 
reikėtų "Lituanus" žurnalą siųsti 
ne tik Į Heidelbergo univ. biblio- 

'teką, bet ir Į visų užsieniečių 
studentų lankomą klubą (adr.: 
Internat. Stud. Club, Hauptstr. 
231, 69 Heidelberg, Germany ar
ba lietuviams ten pat, bet pri
rašant: Litausiche Stud. Gruppe 
"Gintaras").

Bauras, tas tartume lietuviš
kasis iš išvaizdos Paul Newman, 
klaipėdiškis, turi ir sumanymų, 
kaip tobulinti mokymą Vasario 16
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Dail. Nijolė Adomaitė-Banienė prie savo paveikslo "nujautimas", kuris drauge su kitų menininkų ka
riniais bus išstatytas religinio meno parodoje Chicagoje kovo 7-15 d. Šv. Kryžiaus parapijos salėje. 
Į parodos globos komitetą sutiko Įeiti Chicagos burmistras Paul Douglas ir Illinois vyr. prokuroras 
Wailliam G. Clark.

PARYZIETISKI MĄSTYMAI

GALVOSŪKIS 17 Nr.
Tarp šių dviejų piešinių yrą septyni skirtumai. Pabandykite su

rasti. Atsakymas bus kitame numeryje.

GALVOSŪKIO 16 NR. SPRENDIMAS

gimnazijoje, siekti, kad ir 6 kla
ses baigę galėtų turėti naudingas 
profesijas (pvz. merginos - -sek
retorėmis, žinoma, gerai mokan
čiomis svetimas kalbas). Štai, 
gavęs JAV išleistą "Studentų Gai
rių 40 nr., stebisi ir man parodo, 
kaip silpnoka kai kurių studentų 
lietuvių kalba ir net viešai at
spausdinta. Užtenka pažvelgti Į 
korespondenciją iš Clevelando, 
kur studentai pasižymi "perliu
kais", rašydami "vaišiai" vietoje 
vaišės ar "klausymas” vietoje 
klausimas, "pasiūsti” vietoje pa
siųsti ir pan.

Iš Heidelbergo persikelkime Į 
kitą universitetinĮ miestą ties 
Nekaro aukštupiu — Į Tuebinge- 
ną. Čia studijuoja Vincas Bartu
sevičius. Jo pasirinkti dalykai 
sociologija, istorija ir psicholo
gija. Jis numato dirbti ateityje 
mokslinĮ darbą arba pereiti Į 
pramonę. Bartusevičius aktyviai 
reiškiasi visuomenės veikloje. 
Ir jis lietuvišką spaudą pasiskai
to tik per atostogas nuvykęs pas 
tėvus.

Įdomi jo pažiūra apie Vasario 
16 gimnaziją. Jis sako: ji jam tu
rėjusi didelės Įtakos lietuvišku
mą perteikiant ir bręstant pašau -
lėžiūriniu atžvilgiu. Mokslinių ži- _ 
nių perdavimas buvo vidutinis, 
bet pozityvūs gimnazijos darbo 
vaisiai yra persvaroje ir jie pa
teisina Į ją sudėtas bei dedamas 
aukas. Ar visos Į ją sudėtos vil
tys išsipildys, tegalės parodyti 
ateitis.

Ten pat Tuebingene studijuoja 
Lietuvoje baigusi gimnaziją ir 
1959 m. atvykusi Į Vakarus Ona 
Hermanaitė. Studijuoja tautos 
ūkĮ. Gyva, linksmo būdo Herma
naitė patenkinta gyvenimu Vaka
ruose, domisi lietuvių spauda, 
pažĮsta beveik visus JAV ir ki
tur leidžiamus laikraščius.

Dar padarykime šuolĮ Į Heidel
bergą. Minėtame Klube išsikal
bėjome su dviem virbalietėmis: 
Erika Hameraite ir KlaraHakai- 
te. Hameraitė iš Virbalio Į Vaka
rus atvyko 1960 m. ir dabar Hei
delberge, vertėjų institute,studi
juoja anglų ir rusų kalbas, o Kla
ra Hakaitė, 1958 m. iš Virbalio, 
dabar studijuoja slavistiką bei 
germanistiką, dar norėtų trečiuo
ju dalyku pasirinkti lietuvių kal
bą. Jos Įdomus ir iškeltinas pla
nas: "noriu vėliau likti universi
tete ir boti lietuvių kalbos lekto
re". Klara būtinai nori ryšių su 
lietuvių profesoriais, kad ir su 
Ivinskiu Bonnoje, jos neturėtų pa
miršti ir JAV lietuviai -moksli
ninkai.

Dar keletą žodžių apie kitus 
Vasario 16 gimn. buvusius auk
lėtinius. Muenchene ekonomiką 
studijuoja Regina Sakalauskai
tė, Hamburge ekonomijos moks
lus -- Jaunutis Klimaitis ir Ar
vydas Lingė, Tamara Kelerytė 
jau ištekėjusi ir mokytojauja pra
džios mokykloje. Hannoverio 
tolokai pažengęs ir nebetoli dip
lomo eąas Rudolfas Brinkis, o 
Algirdas Jonutis Šveicarijoje 
studijuoja mediciną.

Pagaliau, dar viena abiturientų 
kategorija — atsidūrę JAV-se. 
Vienas iš iškilesnių Rimvydas 
šliažas dabar ruošia doktoratą 
germanistikoje, Edm. Vasiliaus
kas Rochesteryje Įsigijo che
mijos BA laipsni, Elena Neima- 
naitė vakarais Chicagoje studi
juoja sociologiją, Liudas Venclo
va --.inžineriją.

Pabaigai, negalima nepami
nėti, kad pvz. šešias Vasario 16 
Gimnazijos klases baigę, po metų 
kitų Įsigyja brandos atestatą vo
kiečių gimnazijose arba šiaip 
studijuoja bei kuo nors pasižy
mi. Viena kita pavardė: Ingrida

Apie pasikalbėjimo meną
Ona Bagdonaitė - Greimienė

Visados jaučiau silpnybę žmo
nėms, mokantiems gražiai kal
bėti. Ne paskaitininkams, orato
riams ar pamokslininkams. Ne. 
Jiems mano jautrumas turbūt 
atbuko todėl, kad { prancūzo pro
fesoriaus užsienyje žmonos funk
cijas, tarp daugelio kitų, Įeidavo 
ir būtinas dalyvavimas visose 
kultūrinėse manifestacijose. Ne 
tai, kad visos jos būtų vien nuo
bodžios ir neįdomios. Tačiau 
daug būdavo ir tokių, kuriose 
klausytojai norom -- nenorom 
virsdavo kaliniais, be mažiau
sios vilties pasprukti iš kator
gos. Nevalia žiovauti, nevalia ir 
pasitraukti. Klausiausi ir apie 
kibernetiką, ir apie atominės 
bombos molekules, ir apie tai, 
kuo Balzac’o Įsimylėjėliai ski
riasi nuo tokių pat Įsimylėjė
lių Stendhal'io romanuose. Kaip 
logiškas dėsningumas gali būti 
išreikštas matematinėmis for
mulėmis privedė mane prie klas
tingo, bet genialaus išradimo — 
kol paskaitininkas išdėstydavo 
savo žinojimą ir išmint}, aš su
planuodavau visos savaitės pa
reigų, malonumų ir pirkinių są
rašus. Paruošdavau atsakymą ir 
savo darbdaviui, kuris rytoj, kaip 
Įprasta, pasiklaus katras iš jo 
verstų italų man geriausiai pa
tikęs. Kartą, kai labai darnūs 
samprotavimai, pradėję liūliuo
ti lyg gaili rauda ar melodinga 
lopšinė, privedė net prie to, kad 
nutariau, iš piktumo, pasirinkti 
pati keisčiausiąitališkameXIV-e 
amžiuje personažą -- visai ne- 
lyrinĮ, net gana nedrovingą, ra
bino sūnų, virtusi poetu. — Ši
taip kartais taikingame žmoguje

sužadinami kraugeriški ir tul
žimi perpildyti jausmai.

Kad lietuviški paskaitininkai 
neimtų ant manęs rūstauti, sku
bu visų vardu pasigirti, kad mes, 
lietuviai, turime vieną, visai at
skirą ir mums tipingą papasa- 
kotojų kategoriją. Tai talentas, 
kuriuo galime didžiuotis. Dėko
kime už jį proseneliams, kurie 
žiemą, anksti sutemus, prie ži
dinio ugnelės ilgas godeles godo
jo. Maloniai prisimenu Kuosą- 
Aleksandriškį, mokantį taip gra
žiai pasakoti apie tai, kaip jo 
tėvas savo Ūkyje, prie Žiežma
rių, kartą patvory juodą mešką 
surado. Prisimenu ir Aniutę,ku
ri mums, vaikams, atrodė ir gi
musi tik tam, kad pasakas sek
tų. Jos repertuaras turbūt nie
kad negalėjo išsekti, nes buvo 
gimusi jinai, ir augusi Aukštai
tijoj, kur "upės žaliu vynu te
kėjo" (ta proga norėčiau pasi
klausti prof. Jono Balio, ar to
kios dainos jis nėra girdėjęs). 
Nusibodo Aniutei vieną vakarą 
daug šnekėti. Ar gal gerklę su
skaudo. Ar šiaip sau blogai jau
tėsi ar patingėjo. Ir ištraukė 
iš kažinkur pasaką apie žąsų 
piemenį Antanėlį. Antanėlis bu
vo mažas, o žąsų daug, daug. 
Grįžti reikėdavo jam per Kupiš-

kio tiltą. Ilgą, ilgą. Ant to til
to ir pasibaigdavo pasaka, nes 
Aniutė į klausimą "O kas to
liau?", atsakydavo "Palauk, dar 
neperėjo". Taip ir užmigdavau 
belaukdama, kol Antanėlio žąsys 
pereis per tą ilgą, ilgą Kupiš
kio tiltą.

Kiek atmenu, jau mano vyras 
yra rašęs apie egiptiečių, ar iš 
viso musulmonų, ritualą prie pie
tų ar vakarienės stalo. Kapinių 
tyla, ir valgymo ceremonijalas 
būtų šventvagiškas, jei kas iš
drįstų prakalbėti. Tai kartu ir 
poilsio metas, po karštos, var
ginančios dienos. Oriento triukš
mingume, tyla virsta institucija. 
-- Vakarietiškos Įtakos neišven
gę egiptieCiai, gana brutaliai, 
net agresyviomis formomis, imi
tuoja prancūzus. Tuo atveju, jei 
esi nuoširdžiai išalkęs, nespėji 
net pasisotinti, nes visų dalyvių 
pagrindiniu užsiėmimu tėra pa
sikalbėjimas. Pats prancūzas gi, 
virtuoziškai sugeba valgyti ir 
neužmiršti kelių šimtmečių se
numo papročio — kalbėti ir pa
sikalbėtu Kreipiasi Į vieną, i 
kitą: stengiasi prašnekinti tą, 
kuris tyli, pertraukti tą, kuris 
daug kalba. Orientalui tai per 
sunki našta, ir retas kuris po 
ja nesugniflžta.

*

Senovės lietuviai pašnekėda
vo, pašnekėdavo, o paskui išger
davo. — Peršasi įtarimas: ko ge
ro gal ir mes esame gališkos 
kilmės?

Tarp dviejų piešinių yra šie skirtumai: L Dainininkės auskaras di
desnis. 2. Jos smakras pakeistas. 3. Suknelė neturi rankovės. 4. Vyro 
kaklaraištis ilgesnis. 5. Ant pilvo viena eilė daugiau virvių. 6. For
tepijono dangtis kitos formos. 7. Fortepijono koja smailesnė.

Suokaitė Stuttgąrte studijuoja 
meną, o Anelė Valaitytė, nors 
ir dirbanti Frankfurto pašte, bet 
jau spėjusi pasižymėti kaip Mar
lenos Dietrich ar Hildegard Knef 
dainų tipo išpildytoja ir jau 4 
savaites su Marika Roekk reviu 
grupe keliavusi po vokiečių ar 
šveicarų didmiesčius. Ji jau va
dinama kylančia žvaigžde, tik kad 
vokiečiai -- grupės vedėjai iš 
Anelės padarė ... švedę.

SIUNTINIUS I LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS
SIUNČIA

Licenzijuota lietuvių įmonė, registruota U. S. Depart
ment of Justice ir paskelbta U.S. Department of Commerce 

Cosmos Parcel Express Corp.
3212 So. Halsted St., Chicago, III., 60608 

Tel. CA 5-1864 ir WA 5-2737
IR

Marquette Gift Parcel Service
2439 W. 69 St., Chicago. III.. 60629 

Tel. WA 5-2737 ir 225-1864
Didelis pasirinkimas medžiagų ir visų kitų siuntiniams 

tinkamų prekių žemesnėmis negu kitur kainomis. Prieš 
sudarydami siuntinius, patikrinkite mūsų kainas. 

Įstaigos vedėjai: EDV. ŽUKAUSKAS IR VYT. ŽUKAUSKAS 
Abiejuose skyriuose galima užsakyti maisto siuntinius iš Danijos, 
taip pat akordeonus, siuvamas ir rašomas mašinas iš Europos ir 
Įvairias prekes, net šaldytuvus ir automobilius iš SSSR sandėlių.

VIESČIHMI CHICAM.JE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI
1. STREGA — Liquer, įmport. from Italy. . . ,5th 

KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška.. 5th 
NAPOLEON Vermouth, įmport. 
from France....................................
Popular GERMAN VSOP Brand

2.
3.

S5.75
$3.98

PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

4.
5. PORT. SOUTHERN. RHINE Wine

5th
5th
5th

$1.19 
$1.69 
$ .69

6. ST. REMY BRAND. įmport.
from France.....................................

7. LIEBFRAUMILCH Wine............
8. BORDEAUX Wine .Red or White

5th $3.98
5th $ .98
5th $ .98

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

Lietuvių delegacija pas Los Angeles mieto burmistrą SamuelV/. Yorty. Burmistras leido iškelti virš 
miesto savivaldybės rūmų Lietuvos vėliavą. Nuotraukoje iš kairės: Lietuvos garbės konsulas dr. J. 
Bielskis, Felicija Prekerytė, burmistras S.W. Yorty, gavęs iš delegacijos dovanų S. Zobarsko išleistą 
knygą Selected Lithuanian Short Stories, Žibutė Brinkienė, ALT Los Angeles skyr. vicepirm. Stasys 
Paltus ir Kostas Liaudanskas.

VASARIO 16 MINĖJIMAI

▲ 11

Lietuva, Latvija ir Estija — trys sesės, neišskiriamai susiję 
ne vien geografine padėtim, bet ir savo bendru likimu kovų už savo 
valstybių laisvę erškėčių kelyje,žengia ranka rankon.

Vasario 24 d. iškilmingai švenčiama Estijos Nepriklausomybės 
šventė, tąja data nuo Lietuvos skiriantis tik 8 dienomis. Ne daug kuo 
tesiskiria ir Estijos istorija. Tai šimtmečiais trukusių kovųsu {vai
riais Įsibrovėliais istorija, užgrūdinusi šią negausią, bet kovų ir 
šiaurės vėjų ugdytą tautą. Toje istorijoje randame jau žalvario am
žiaus pėdsakus, išaugusius į viliojančias galimybes ne tik kaimynams 
rusams, bet ir danams, švedams, vokiečiams ir lenkams.

Estams toje karų ir ekspansijų gadynėjebėgo netik metai, bet iš
tisi šimtmečiai, kovojant už teises ne tik dirbti baudžiavą ir vergiją 
atnešusių Įsibrovėlių naudai, bet ir už tautinių pradų išlaikymą liaudy
je.

Tik 1860 pradžioje atleistieji baudžiavos varžtai kiek pakėlė kraš
to gyventojų gerbūvĮ, o tuo pačiu estai, nieko nelaukdami, pradėjo rū
pintis spartesniu švietimo buities pagerinimu. Prasidėjo tautinio at
gimimo laikotarpis, kuris savo eiga, savo metodais ne daug kuo ski
riasi nuo to meto lietuvių tautos atgimimo vyksmo, ugdyto tautinės 
sąmonės kėlimu per švietimo organizacijas, draugijas ir laikraščius.

Savo kovose už valstybinę laisvę ir nepriklausomybę estai, galima 
sakyti, buvo laimingesni, turėję pagalbos ranką ištiesusius kaimy
nus -- suomius, švedus ir danus. Net anglai, pagavę 2 rusų torpedi
nius laivus, padovanojo juos estams, tuo sudarant pradžią Estijos karo 
laivynui. Estų šarvuoti traukiniai buvo atėję Į pagalbą latviams, kovo
jantiems su bermontininkais.

Rasime visą eilę Įvykių, kurių eiga ir priežastys jungia visas 
tris Pabaltijo valstybes. Lygiai taip pat rasime jose kultūros šaltinius 
ir iš jų iškilusias kultūrines vertybes, kuriomis žavisi ir stebisi pa
saulis. Stebėtis yra ko. Kultūros neužslopino šimtmečiais trukusios 
okupacijos ir baudžiavos. Ypatingai aukštai vertintini estų literatūri
niai laimėjimai.

Lietuvių Enciklopedijos 6 t. 68 psl. rašoma, kad jau 1905-20 m. 
laikotarpyje Į areną išėjo nauja rašytojų karta, iškėlusiestų lieratūrą 
Į europietiškos kultūros lygį. Ir iš tikrųjų, estų literatūros kūrinių 
vertimai yra plačiai pasklidę po pasaulį, ypatingai Skandinavijos kraš
tuose.

Estija artima ne mažam būriui lietuvių, prieš I Pas. karą sė- 
musiems aukštojo mokslo žinias Dorpato (Tartu) Universitete. Ta
me mieste ne mažai lietuvių ir šiaip buvo atsidūrusių karo metu.

Nepriklausomybės laikais Lietuvos ir Estijos ryšiai vystėsi 
draugiškais ir bendro likimo bičiulių dvasioje ugdomais saitais. Jas 
ir vėl ištiko tas pats likimas 1939-1940 metų laikotarpyje.

Tremtyje lietuvių ir estų santykiai yra broliški, kuriant bendrus 
pagrindus ir kovojant tą pačią nelygią kovą už abiejų tautų laisvę ir 
valstybių nepriklausomybę.

Vasario 24 ir Vasario 16 -- artimos datos, kaip artimos abiejų 
tautų širdys, plakančios tiems patiems idealams Įgyvendinti.

Estų tautai, jos atstovams tremtyje tiesiame brolišką ranką dir
bant abiejų tautų prisikėlimui. (j.č.)

LAIŠKAI,
A ZA

SAVI IR MIELI REIKALAI

1964 m. sausio mėn. 29 d. 
Dirvos Nr. 12, laiškų skyriuje 
buvo patalpintas straipsnelis 
"Kaip yra su sergančiu prof. 
V. Biržiška?" kuriame p. K.L. 
paminėjo, kad yra steigiama di
delių ir mažų fondų, statomos šim 
tatūkstantinės paminklinės ko
plyčios, patiekiama Įvairiausių 
sumanymų ir primena kad taip 
pagalvojus apie poilsio namų sta
tymą, kuriuose galėtų prisi
glausti senesnio amžiaus, ar 
šiaip globos reikalingi asmenys.

Man atrodo, gerai, kad turi
me didelius ir mažus fondus, 
nes jie reikalingi. Reikia džiaug
tis kad statomos šimtatūkstan
tinės koplyčios, jos irgi lygia
grečiai yra reikalingos. Reika
lingi ir sumanymai jei jie yra 
Įvykdomi. Tik visa nelaimė ta
me, kad mes turime per daug 
tokių "kritikų", jei ne aš ar mes 
sumanėme ir pasiūlėme tą fondą 
steigti, tai jis negeras ir mes 
jam neaukosime ir steigsime ki
tą tam pačiam reikalui. Jei ko
plyčiai ne mes parinkome var
dą, vardas negeras, neaukosime 
mes tam fondui, neaukokite ir 
jūs, nes jos statytojai ir aukoto
jai nusikals prieš Dievą ir tautą. 
Jei ne aš ar mes sumanėme tą 
sumanymą, tai jis yra visai ne
vertingas, mes patieksime kitą. 
Ir taip eina daina be galo. Žino
ma, tokias daineles traukti yra 
lengviau negu vienas kitas do- 
leriukas paaukoti.

Minėtame stripsnelyje toliau 
rašoma:

"Man rodos, kad ir iš VVašhing- 

tono statomos koplyčios vienas 
kitas tūkstantukas galėtų nuplauk 
ti Į Putnamą. Dėl to niekas Iš 
Šventųjų per daug neužpyktų."

Nežinau, kaip Šventieji pasi
elgtų. Bet iš ne šventųjų tai 
tikrai atsirastų tokių, kurie tik
rai užsirūstintų už toki neteisingą 
pasielgimą. Vienas iš tų piktųjų 
būtų šias eilutes rašantis.

Ir štai kodėl. Ką tik susior
ganizavus Committee for the 
Chapel of Our Lady of Šiluva 
ir tuojau atsiradus Įvairiems 
kritikams ir pradėjus dar iš 
tuščio fondo pinigus skirstyti 1 
kitus, jau seniau veikiančius fon
dus, aš ponios E.P. gyv. Detroi
te paprašiau, kad pasakytų J.E. 
Vyskupui Vincentui Brizgiui: jei 
reikės paaukosiu ir daugiau, bet, 
jei iš mano šitos, kad ir mažos 
aukelės nors vienas centas nu
eis Į kitą fondą, tai aš ir tą ma
žytę aukelę paprašysiu sugrą
žinti man, nes aš pats kol kas, 
pagal savo nuožiūrą, skirstau au
kas fondams.

Jei K.L. drĮsta duoti patari
mus Vyskupui, tai aš K.L. pata
riu vietoje siūlomų Įvairių pata
rimų pasiųsti Putnamo seselėms 
mažą, nors 100doleriukų, aukelę. 
Ir jei taip darysime tada turėsi
me ir Putname seneliams na
mus . ir Washingtone paminklinę 
koplyčia ir t.t.

Tokiu būdu išsispręstų tyliai 
ir be jokio*triukšmo dideli daly
kėliai. Tiesa. Ne visi būtų paten
kinti ir tada. Tylieji darbininkai 
džiaugtųsi, bet, tada triukšmada
riai liūdėtų, neturėdami progos 
išgarsėti su savo raginimais ir 
pamokinimais. Juk ne paslaptis, 
kad mūsų tarpe yra ir tokių, ku
rie tik riksmu beprisideda prie 
lietuviško dirvonėlio purenimo ir 
mano, kad jų riksmas daugiau 
vertas negu kito doleris.

Kai kam šias eilutes skaitant 
kils klausimas: iš kur tas P.P.,

WATERBURY
Nepriklausomybės šventės mi

nėjimas šįmet pažymėtinas dau
giau nei vienu atveju. Pirmiau
sia, jis buvo iš anksto gerai 
propaguojamas per vietines Ado
maičio ir Paliulio lietuviškas 
radio valandas, o taip pat gana 
plačiai minėtas vietiniame dien
rašty.

Iškilmės prasidėjo 9 vai. ryto 
lietuviškos vėliavos pakėlimu 
prie miesto valdybos rūmų. Per 
naktĮ buvo pasnigę, o rytą lijo, 
tačiau vėliavos pakelti susirin
ko nemažas lietuvių būrys. Juos 
visus nustebino Į iškilmes atvy
kęs naujasis miesto burmistras 
J. McNellis su ponia. "Jūs, ma
tyt, esate užsispyrę,. atkaklūs 
kovotojai dėl savo krašto" — 
pareiškė jis susirinkusiems, ko
mentuodamas dėl oro.

11 vai. šv. Juozapo parapijos 
bažnyčioje buvo laikomos iškil
mingos pamaldos už kenčianti 
kraštą. Pamaldų metu gražiai 
giedojo parapijos choras, vado
vaujamas muz. A. Aleksio, o kle
bonas kun. Gradeckas pasakė 
jausmingą pamokslą, gana stip
riai pabardamas tuos, kurie už
miršta savo tėvų žemę ir savo 

gyvendamas Detroite, žino, kad
L.K., gyvenantis Chicagoje nė
ra dar pasiuntęstamreikalingiau. 
šiam ir prasmingiausiam fondui 
auką?

Iš ilgametės praktikos man 
yra žinoma —kas jau fondus pra
deda dalyti ar jiems statyti Įvai
rius reikalavimus, tas jokiam 
fondui nenori paaukoti doleriuką,

P.P.
Detroit

NAUDOS LIETUVIAMS BUS...
Jono Rūtenio pastaba (vasario 

14 d. Dirvoje) apie prasmingumą 
lietuviams dalyvauti Pasaulinėje 
Mugėje nelabai Įtikinanti. Jis sa
ko, kad tos mugės rengėjai su
interesuoti bizniu ir daugiau nie
kuo, tad ir lietuviams nevertėtų 
ten dalyvauti. Tokia logika vado
vaujantis, Nevv Yorko lietuviai ne
turėjo eiti Į Webster salę minėti 
Vasario 16, nes tos salės savi
ninkas, žinau, irgi ne iš idealiz
mo, bet grynai pelno tikslais tą 
salę laiko ir tais tikslais Į ją 
lietuvius Įsileidžia. Tą patĮ ga
lima pasakyti apie šimtus lietu
viškų parengimų. Nepaisant to, 
lietuviai moka pinigus svetim
taučiams ir tokiuose parengimuo
se dalyvauja.

Panašiai atsitiks ir su mūsų 
dalyvavimu Pasaulinėje Mugėje. 
Lietuviai suneš, tiesa, didelę su
mą pinigų i mugės rengėjams. 
Tačiau mes pasinaudosime mu
gės rengėjų sukviesta mase, idant 
Lietuvos vardą išpopuliarinti. 
Taigi, mugės rengėjai laimės, 
ir lietuviai laimės. Kurie dau
giau laimės, sunku pasakyti, nes 
vieni ir kiti savo laimėjimus ma
tuos skirtingais matais.

Romas Kezys
Middle Village, N.Y. 

tikėjimą. Pamaldose dalyvavo ne 
tik gausybė žmonių, bet ir bū
rys vietos organizacijų vėliavų.

3 vai. p. p. parapijos salėje 
Įvyko iškilmingas posėdis. Wa- 
terburiečiai seniai bebuvo matę 
tokį tvarkingą, iškilmėms pritai
kytą, scenos papuošimą. Progra
mą išpildė parapijos choras, Šv. 
Juozapo ir šeštadieninės mokyk
los mokiniai, skautės ir akt. A. 
Žemaitaitis. Labai gražią kalbą 
anglų kalba pasakė 8 sk. moki
nys S. Kausez. Nė dešimts mi
nučių netrukusioje kalboje užteko 
vietos ir istorijos apžvalgai, ir 
Nepriklausomybės laikotarpiui ir 
lietuvių viltims nusakyti. Kalbė
jo kongreso atstovas J. Monagan, 
VLIKO pirmininkas dr. A. Tri
makas ir burmistras J. McNel
lis. Aukų surinkta per 1000 do
lerių. Minėjimą oficialiai rengė 
ALTas, neoficialiai visas vargas 
teko jo pirm. Ad. Čampei.

V.

DAYTON
Neskaitlinga Daytono lietuvių 

kolonija kasmet rengia Vasario 
16 d. minėjimus, kurie visada 
praeina su dideliu pasisekimu 
ir pakilia nuotaika.

10 valanda Šv. Kryžiaus baž
nyčia ir 3 vai. parapijos salė 
buvo gausiai užpildytos ne tik 
vietos lietuvių, bet ir svečių iš 
New Yorko, Clevelando ir kt. 
miestų.

Nora Braziulienė, vargonais 
pritariant Juliui Raštikiui, pa
maldų metu giedojo Fr. Schu- 
berto Avė Marija jos pačios su
kurtais lietuviškais žodžiais.

Rodos, rašant šias eilutes, te
begirdžiu ją giedant: "Grąžink 
pasauliui Tu ramybę ir žiaurų 
priešą sutramdyk. Suteik Tu Lie
tuvai vėl laisvę ir mus visus 
atgal grąžink". Solo giedojo ir 
Vacys Jurgelis, <0 turiningą tai 
dienai pritaikytą pamokslą pa
sakė šv. Kryžiaus parapijos kle
bonas kun. dr. T. Narbutas.

3 vai. p. p. parapijos salė pri

Mutual Federal Bendrovės

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

rekordas
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines 

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government

2202 W. CERMAK ROAD — CHICAGO 8, III. 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

sirinko pilna daytoniškių ir kitų 
artimesnių kolonijų lietuvių ir 
svetimtaučių, jų tarpe Daytono 
universiteto profesorius dr. Tho
mas Campanelle, kuris tarė ir 
nuoširdų žodĮ, didelė lietuvių 
draugė miss Dorothy MacNab ir 
kt.

Minėjimą atidarius ir sugiedo
jus JAV Himną, sveikinimo žodį 
tarė Lietuvos konsulas Anicetas 
Simutis iš New Yorko, o Lietu
vos Vyčių 96 kuopos pirminin
kas S. Kavy paskaitė gautus svei
kinimus iš Ohio gubernatoriaus, 
Daytono burmistro ir senatorių. 
Mark Vaitkus, 8 metų amžiaus, 
anglų kalba skaitė referatą "Fe
bruary 16".

Turiningą ir kruopščiai pa
ruoštą pagrindinę kalbą pasakė 
svečias iš Columbus, Ohio, dr. 
A. Jasys, nukeldamas klausytojų 
mintis Į laimingus Lietuvos lais
vės laikus ir suteikdamas atei
čiai vilčių.

Atatinkamos rezoliucijos ir 
sveikinimai buvo pasiųsta Ohio 

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponj!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

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

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.
FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 

6211 So. Western Avė., Marąuette Parke 
Tel. PRospect 8 - 5875 

3207 So. Halsted St., Bridgeporte
Tel. VIctory 2-1226

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

gubernatoriui, Daytono burmis
trui ir senatoriams.

Po pertraukos prasidėjo me
ninė dalis. Pirmosios pasirodė 
su eilėraščiais daytoniškės de- 
klamuotojos: Danutė ir Birutė 
Masilionytės, Irutė Araminaitė 
ir Laimutė Raštikytė, pasakyda- 
mos po vieną eilėraštĮ. Po jų 
eilėraštĮ pasakė viešnia iš Cle
velando Rūta Jokūbaitytė. Visos 
deklamuotojos savo eilėraščius 
pasakė gražiai ir ryškiai, o vieš
nia jĮ perteikė su geros artis
tės mimika ir intonacija. Atro
do, auga nauja sceno meno pa
jėga.

Svečiai iš Clevelando: Nora 
Braziulienė, Julius Kazėnas ir 
Vacys Jurgelis, solo, duetais ir 
trio, gražiai sudainavo keletą 
dainų, o Milda ir Rūta Jokubai- 
tytės pašoko du šokius. Akompa
navo G. Karsokienė.

Pavieniai, duetais ir trio, sve
čiai išpildė 18 muzikos kūrinių, 
už kuriuos klausytojai nepagai
lėjo katučių.

Koncerto pabaigai, daytoniškių 
Vilimaičių šeimos orkestras, va
dovaujamas mamytės M. E. Vili- 
maitienės,pagrojo tris muziki
nius kūrinėlius.

Pranešėjomis buvo daytoniš
kės: Aušra Raštikytė ir Aldona 
Masilionytė.

Koncertas baigtas Lietuvos 
Himnu.

Parapijos klebonas kun. T. 
Narbutas padėkojo programos iš- 
pildytojams už taip gražią ir tu
riningą programą ir visiems už 
atsilankymą, priminė, kad gėlės, 
kurios turėjo būti Įteiktos pro
gramos išpildytojams, lieka tik 
simboliu. Joms nupirkti skirti 
pinigai aukojami Lietuvos lais
vinimo reikalams. Iš solistų vei
dų atrodė, kad tokiam sprendimui 
pritarė ir jie. Jie Lietuvos lais
vinimo reikalams aukojo daug 
daugiau: savo kelionės nuovargį, 
nepalankias programos išpil
dymo sąlygas,atsisakė honoraro. 
Garbė jiems.

Jonas Jaškauskas

žĮstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ
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PASKUTINIO PROF. BIRŽIŠKOS NETEKUS
šių metų pradžia mūsų tautai 

yra nelaiminga. Krinta mūsų žy
mieji žmonės, kaip lapai rudenį. 
Netekome kompozitoriaus V. Ba
naičio, poeto Kleopo Jurgelionio, 
poeto Fausto Kiršos ir šiomis 
dienomis prof. Viktoro Biržiš
kos. Pastarasis buvo kilęs iš ži
nomos Biržiškų giminės, iš ku
rios išaugo trys žymūs moksli
ninkai: Mykolas Biržiška — lie
tuvių literatūros istorikas, Vac
lovas Biržiška — bibliografas ir 
teisininkas ir Viktoras Biržiška 
— matematikas. Visi trys buvo 
žinomi visuomenės veikėjai ir 
politikai. Visi trys skirtingais 
būdais ir skirtingose šakosedir- 
bo visą amžių tam pačiam tiks
lui — Lietuvos valstybei stiprin
ti ir lietuvių mokslui bei kultū
rai kelti.

Viktoras Biržiška gimė 1886 
m. sausio 23 d. Viekšniuose gy
dytojo šeimoje. 1904 m., baigęs 
Šiaulių gimnaziją aukso meda
liu, jis įstojo j Petrapilio uni
versiteto matematikos-gamtos fa
kultetą, kur, būdamas laisvuoju 
klausytoju, lankė technologijos 
institutą. 'Šj institutą baigė 1914 
m. ir gavo inžinieriaus techno
logo vardą. Petrapilyje studi
juodamas, jis aktyviai dalyvavo 
lietuvių veikloje. Jis vaidino M. 
Petrausko operetėje "Kaminkrė
tyje ir malūnininke”, jis daina
vo chore, jis veikė slaptoje lie
tuvių studentų organizacijoje. 
1905-06 m, jis Šiauliuose vado
vavo socialdemokratų organiza
cijai, savo bute laikė ginklus ir 
slaptą spaustuvę, spausdino an- 
tirusinius atsišaukimus. Pirmo
jo pasaulinio karo metu buvo už 
lietuvišką veiklą apie 50 kartų 
kratytas, ir bolševikų j kalėjimą 
uždarytas. 1920 m. jis grįžo ne- 
priklausomon Lietuvon kaip įkai
tas.

Iš pradžių Viktoras Biržiška 
apsigyveno Vilniuje. Jis tuoj čia 
įsikinkė į pedagoginį ir moksli
nį darbą. Kurį laiką jis buvo 
Vytauto Didžiojo lietuvių gimna
zijos ir mokytojų seminarijos mo
kytojas. Drauge dirbo ir žurna
listinį darbą: redagavo rusų ir 
lenkų kalbomis laikraščius, kurių 
tikslas buvo populiarinti svetim
taučių tarpe Lietuvos nepriklau
somybės idėją. Vilnių okupavus 
lenkams, jis buvo lenkų suimtas 
ir patrauktas karo lauko teis
man. Kita byla lenkų jam buvo 
iškelta už prolietuvišką straips
nį "Glos Litwy" laikraštyje. Ta
čiau 1921 m. jam buvo pritaiky
tas amnestijos įstatymas, jis iš 
kalėjimo paleistas. Tik kartu su 
kitais 32 lietuviais 1922 m. vasa
rio 6 d. lenkų valdžios buvo iš
tremtas iš Vilniaus ir išvežtas Į 
Nepriklausomąją Lietuvą.

Nuo 1922 m. rudens jau man te
ko visus tris Biržiškas pažinti 
Kauno "Aušros" gimnazijoje, Į 
kurios 7 kl. tais metais įstojau. 
Čia radau Mykolą Biržišką be- 
direktoriaujantį ir Vaclovą Bir
žišką bedėstantį Lietuvos ir vi
suotinę istoriją, o Viktorą Bir
žišką — fiziką. Nors Viktoras Bir
žiška buvo žinomas kaip matema
tikos specialistas, tačiau "Auš
ros" gimnazijoje jau iš seno 
dėstė matematiką kitas šios sri
ties specialistas Antanas Kaunas. 
Taigi, jo brolis Mykolas pavedė 
jam čia dėstyti tik fiziką. Mes, 
aušrokai, didžiavomės, kad turi
me tris žymiausius mokslininkus 
savo mokytojais. Reikia pabrėžti, 
kad visi trys Biržiškos dirbo 
mokytojų darbą su didele meile. 
Jei Mykolas ir Vaclovas Biržiš
kos pasižymėjodidžiausiudarbš- 
tumu, tai Viktoras buvo vienas iš 
gabiausių. Jo fenomenali atmintis 
buvo galima lyginti su prof. Au
gustino Voldemaro atmintimi. Jis 
mokėjo visas matematikos ir fi
zikos formules atmintinai, kaip 
dvasininkas poterius. Jis skubiai 
viena ranka rašydavo tas formu
les lentoje, o kita ranka vikriai 
valydavo ir vėl skubėdavo rašy
ti. Rašydavo automatiškai, ilgai 
negalvodamas. Kartais pasigir- 
davo, kad tą išvedžiojimą jis pats 
yra išradęs. Mokinių paklaustas 
gatvėje, jis rašydavo formules 
ant telefono stulpų, parkuose ant 
medžių ar kuriam nors mokiniui 
ant nugaros lapą pasidėjęs. Bū
damas žiningiausias mokslinin
kas, jis tų žinių kitiems negai
lėjo. Iš mokinių ir studentų jis 
reikalaudavo maksimumo.

Dėl silpnos sveikatos jis iš 
"Aušros" gimnazijos pasitraukė, 
atsidėdamas vien universiteto 
moksliniam darbui. Nuo 1922 m. 
iki pasitraukimo Į Vakarus pro-

STEPAS VYKINTAS

fesorius Viktoras Biržiška Kau
no ir Vilniaus universitetuose 
dėstė apie 15 įvairių aukštosios 
matematikos pošakių. Tremtyje, 
Vokietijoje, jis buvo nuo 1946 m. 
iki 1949 m. Pabaltijo universite
to Hamburge ir Pinnebergeordi
narinis profesorius ir gamtos - 
matematikos fakulteto prodeka- 
nas.

Viktoras Biržiška buvo ne tik 
aistrus mokslininkas, bet ir 
energingas visuomenės veikėjas. 
Jis dalyvavo daugelyje lietuvių ir 
tarptautinių organizacijų, jis pir
mininkavo Gamtininkų Draugijai, 
Lietuvių - Ukrainiečių Draugijai 
etc. Viktoras Biržiška rašė daug 
straipsnių lietuvių, rusų ir lenkų 
kalbomis. Ypatingai jis gynėVil- 
niaus pozicijas nuo lenkų puoli
mų. Jis galima būtų drąsiai pa
vadinti Vilniaus nuoširdžiausiu 
mylėtoju ir jo gynėju. Jo knyga 
"Neužgijusios žaizdos" yra skir
ta Vilniaus problemoms nagrinė

GYVENIMAS IR DARBAI LIETUVAI

GEN. V. NAGIUS-NAGEVIČIUS
E. ČEKIENĖ

Naujai išleista knyga papras
tai pristatoma mūsų periodinės 
spaudos puslapiuose, tartum pra
šydama skaitytojų, imkite ma
ne , skaitykite, įvertinkite autorių 
ir leidėjų pastangas, nes aš esu 
įdomi, vertinga. Nesigailėsite. 
Knyga pereina per palankią ar 
nepalankią kritiką. O po to ... 
sukraunama Į lentynas ir laukia, 
kol atėjęs skaitytojas išrinks ją 
iš daugelio kitų knygų ar tai su
sižavėjęs viršeliu, ar kada nors 
skaitęs recenziją.

§| kartą pravartu paminėti 
prieš porą metų gražiai išleistą 
knygą Vladas Nagius-Nagevičius. 
Nuo generolo mirties praėjo de
šimt metų. Gi ypatingai knyga mi
nėtina Lietuvos nepriklausomy
bės šventės proga, nes šiame lei
dinyje apie tai daugiausia ir kal
bama, siejant įvykius su genero
lo dr. V. Nagevičiaus asmeniu.

Nedaug rasime moterų, kurios 
pašvęstų visas jėgas, visas savo 
saulėlydžiui skirtas santaupas sa
vo vyro atminimui įamžinti, kaip 
tai padarė Veronika Nagevičie- 
nė. Gal dėlto, kad leidėjos žo
džiais tariant, "nedaug terasite 
vyrų, kurie taip gerbtų ir di
džiuotųsi savo žmonomis" (21 
psl.).

Knygoje išsamiai apibūdintas 
ne tik velionio vingiuotas gyveni
mo kelias, jo asmenybė, bet ir jo 
nuopelnai įvairiose besikurian
čios Lietuvos srityse. O kur jo 
nedalyvauta, neprisidėta darbu, 
patarimu, nurodymais, sveika 
organizacine iniciatyva ir nuo

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI KIEK VIENO MĖNF.SIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ Nl’O PIRMOS MĖNESIO DIENOS. 

/11/ofl/ PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 91) /2 /O DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.
ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 

PENSIONIERIAMS. KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU 
GAUTI DAŽNIAU. NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. 
JUOZAS F. GRIBAUSKAS. 

sekretorius
Chicago Phone: 212-4395; Suburhan Phone: 656-6330

ti ir Gedimino įkurtai Lietuvos 
sostinei nuo lenkų ginti. Kaip 
mokslininkas, Viktoras Biržiš
ka yra parašęs nemaža specialių 
mokslinių studijų: "Įvadą anali- 
zėn", "Integrinį skaičiavimą ir 
apibrėžtinių integralų teoriją", 
"Matematiškos tikimybių teori
jos pagrindus", "Matematinę fun
kciją" ir "Sveikųjų, racionaliųjų 
kompleksinių ir algebrinių skai
čių mokslą”.

Liūdna, kad šis taip nusipelnęs 
mokslininkas j amžiaus galą buvo 
taip užmirštas ir apleistas. Sako
ma, kad jis susirgęs nuo maisto 
stokos. Keista, kad JAV gelbsti 
bolševikus nuo bado, bet nesirū
pina antibolševikinių kovotojų 
sveikata ir globa. Kalti ir mes 
patys, kad permažai rūpinamės 
savo intelektualų, rašytojų, dai
lininkų ir muzikų buitimi ir jų. 
darbais. Kai jie miršta, tik ta
da pamatome kokiame varge jie 
gyveno ir kokiomis sunkiomis 
sąlygomis jie kūrė nemirtingus 
kūrinius Lietuvai.

Tebūnie lengva svetimoji žemė 
Tau, 'brangus mano Mokytojau.

širdžiu rūpesčiu galimai grei
čiau atkurti jauną tėvynę, ką tik 
numetusią ilgus metus nešiotus 
vergijos pančius. Jis visą savo 
gyvenimą rūpinosi, kad jauna Lie
tuvos valstybė kuo greičiau atsi
stotų greta Vakarųkultūros vals
tybių.

Būdama moteris, negaliu ne
pastebėti generolo dr. V. Nage
vičiaus didelio įnašo Lietuvos 
moterų to laiko judėjime. Aukš
to laipsnio kariškis, gydytojas, 
gabus visuomenininkas, valsty
bininkas, taip plačiai besireiš
kiąs Lietuvos gyvenime, dar ga
lėjo rasti laiko ir skirti dėmesio 
tokiam visų užmirštam rimtes
niems darbams atlikti elemen
tui — moterims, kurių Amerikos 
lietuviai vyrai dar 1905 m. į vi
suomenę visai įsileisti nenorėjo. 
Dr. Šliūpo pasiūlymas įsileisti 
moteris J Susivienijimo organi
zaciją buvo atmestas. Tuo laiku 
Rochestery N.Y. norėta kurti pa
rapiją ir atsikviesti lietuvį kuni
gą. Atėjusias į susirinkimą mo
teris ir mergaites vyrai išpra
šė lauk. Ir tik po kelių metų jos 
buvo čia priimtos į visuomeninę 
veiklą. (V. L. nr. 18, 1905).

Tuo. tarpu ant karo griūvėsiu 
besikuriančioj Lietuvoj gen. dr. 
V. Nagevičius pats ieškojo ir įjun- 
gė Į tautinį patriotinį darbą kiek
vieną jėgą, S. Oželienės padeda
mas suorganizavo Moterų Komi
tetą, kuris lankė karius ligo
nius, ruošė jiems koncertus, pir
ko knygas ir k. Vėliau taš komi

tetas išaugo į veiklią D.L.K. Bi
rutės Draugiją. Įsteigęs visą ei
lę organizacijų, jis stengėsi, kad 
jos visos būtų naudingos kraštui 
ir kuo plačiausiai plėstų savo 
veiklą. Nagevičius įsteigė Lie
tuvos Jūrininkų Sąjungą ir į šios 
organizacijos darbą pritraukė 
moteris, įkūrusias Lietuvos Mo
terų Tautiniam laivynui remti 
draugiją Kaune, daug nuveikusią 
jūrininkystės idėjai ugdyti.

Gen dr. V. Nagevičius kvies
davo moteris į visas visuomenės 
veiklos sritis, ragindamas įsi
jungti Į kultūrinį ir šalpos dar
bą, palaikyti gražias lietuviškas 
tradicijas, nepasiduoti sveti
moms Įtakoms, ugdyti lietuvės 
moters geruosius būdo bruožus: 
kuklumą, darbštumą, dorovingu
mą, gaivinti tautines tradicijas ir 
1.1.

Savo tautai atliktą naudingą dar 
bą ir žmones jis giliai vertino, 
nežiūrint, kokių Įsitikinimų jie 
būdavo. Štai, pats būdamas tikin
tysis, gerbdamas dr. J. Šliūpą už 
didelį jo patriotiškumą ir nuveik
tus darbus lietuvių tautai, V. Na
gevičius pasiūlė Korporacijai 
Fraternitas Lithuanica išrinkti 
jį garbės nariu.

Vienu iš didžiausių gen. dr. 
Nagevičiaus nuopelnų savo tau
tai yra Vytauto Didžiojo Karo 
Muziejaus 1921 m. Vasario 16 d. 
įkūrimas, nuolatinis jo turti
nimas bei tobulinimas. Muziejum 
džiaugėsi ir didžiavosi visi 
džiaugsmo, skausmo bei susikau
pimo valandomis. Jį lankė ir tau
tinės stiprybės sėmėsi ne tik jo 
kūrėjai, organizatoriai, lietuviai 
kariai, savanoriai, invalidai, bet 
ir žmonės iš visų Lietuvos kam
pų, o mūsų tautos atgimimo tė
vas dr. J. Basanavičius 1924 m. 
rašė:

"Kiekvieną kartą, kada man 
tenka apsilankyti Karo Muzieju
je, negaliu nepasidžiaugti šir
dingai čia surinktais eksponatais, 
kurie man suteikia didžiausio pa
sigėrėjimo. Šita kultūros, lie
tuvių patriotizmo įstaiga yra tai 
tyra šviesos oazė kasdieniniam 
kauniečių gyvenime, kuri mano 
akyse suteikia didžiausios pagar
bos josios Įkūrėjui ir tvarkyto
jui dr. V. Nagevičiui, kuriam rei
kia linkėti ilgiausių metų ir sėk
mingiausio darbavimosi lietuvių 
kultūrinimo srityje".

Knygoje apstu įvairių muziejų 
aplankiusių žymių žmonių nuo
monių, didžiai vertinančių šią 
Lietuvos šventyklą, supintą iš 
jos ašarų, skausmų ir kraujo, o 
taip pat ir laimėjimų atminčių, 
anot vieno lankytojo žodžių.

Čia randame Karo Muziejaus 
aprašymus nuo pat jo įkūrimo 
iki paskutiniosios Lietuvos oku
pacijos laikų ir tai užima didžiau
sią šio leidinio dalį. Taip pat iš
samiai aprašytas Lietuvių Gydy
tojų Korporacijos Fraternitas Li
thuanica Nagevičiaus iniciatyva 
įkūrimas, jos veikimo gairių nu
statymas ir aktyvieji darbuotojai 
iki pat šių dienų.

Be V. Nagevičienės, apie ve
lionį leidinyje rašo knygos re
daktorius dr. B. Matulionis, gen. 
S. Raštikis, S, Oželienė, U. Jau- 
niškienė, dr. V. Ingelevičius, dr. 
J. Puzinas, B. Tvarkūnas ir dr. 
A.P. Mažeika.

Knyga kietais viršeliais, liuk
susiniai išleista, lengvai skai
toma, apie 400 psl. ir labai tin
kama dovana jaunimui visomis 
progomis.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

AIDAI 7- mėnesinis kultūros 
žurnalas, sausio mėnuo (1 nr.) 
Turinyje apsčiai straipsnių vi
suomeniniais ir kultūriniais 
klausimais. Plati literatūros, 
meno ir relig. gyvenimo apžval
ga.

PASAULIO LIETUVIS — 4 nr. 
Turinyje PLB pirmininko J. Ba- 
chuno žodis Vasario 16 proga 
(tilpęs ir Dirvoje) ir R. Skipi
čio tąsa apie pirmąjį Pas. Lie
tuvių Kongresą. Atsiminimai 
įdomūs, tik, kaip ir vis su tais 
atsiminimais, juose rasis vietų, 
dėl kurių gali atsiliepti kiek ki
taip, tą Įvykį prisiminę. Iš biu
letenio sužinome, kad yra suda
rytas PLB Kultūros Tarybos 
švietimo Skyrius. Jo sąstateyra: 
pirm. A. Mikulskis, Pr. Kara
lius -- sekr., A. Augustinavi- 
čienė, V. Augulytė, P. Balčiū
nas ir J. Stempužis -- nariai.

Be žinių ir informacijų apie 
pavienių kraštų bendruomenių 
veiklą (kai kurias žinias skoli
nant iš jų biuletenių), daug dė
mesio ir vietos skiriama spau-

Taip Havajuose gyvena buvę clevelandiečiai Viktorija ir Alfonsas 
Mėlinauskai ir pas juos dažnai besilankąs Donatas Vasiliauskas, kuris 
saloje atlieka karinę prievolę. Visi jielabai pasiilgę žemyno, kur pali
ko artimuosius, bičiulius, lietuvišką gyvenimą. Ypač pasiilgę skautų 
akademikų. Mėlinauskai Havajuose žada išbūti porą metų, nes tokiam 
laikui buvo sudaryta darbo sutartis. Savo laiške bičiuliams rašo, kad 
saloje šiuo metu oras nepergražiausias, dažnai lyja ir dangus ap
siniaukęs. Jie niekad negalvojo, kad Havajuose galima gauti slogą! 
Nuotraukoje iš kairės: D. Vasiliauskas, Viktorija ir Alfonsas Mėli
nauskai.

SLA PILDOMOSIOS TARYBOS 
RINKIMAI

Neseniai pasibaigė kandidatų 
nominavimas SLA Pildomosios 
Tarybos rinkimams ir štai da
bar organizacija jau ruošiasi ko
vo mėnesį vykdyti galutinus bal
savimus centro vadovybei išrink
ti. Rinkimai kartojasi kas ant
ri metai ir į organizacijos gyve
nimą jie įneša tam tikrą gyvumą 
ir judėjimą.

Susivienijimui tvarkantis de
mokratiniais pagrindais visai su
prantama, kad nariai, artėjant 
rinkimams, pasvarsto savo tarpe 
Už kurį kandidatą atiduoti balsą. 
Bet reikia pastebėti, kad rinki
muose politinis momentas veik 
nepasireiškia ir balsuotojai dau
giau žiūri Į kandidato pasiruoši
mą ir jo tinkamumą renkamom 
pareigom, o ne Į jo politines pa
žiūras. Tai tikrai sveikas rinki
mų supratimas, juk organizacijai

K

dos užuominoms bendruomeni
niais klausimais. Ir juo daugiau 
kuris laikraštis tais klausimais 
pasisako,, juo daugiau "atkirčių" 
susilaukia iš biuletenio. Už ta
tai C. Surdokas savo laiške ir 
rašo: "būtų gražu, jei redakto
riai turėtų tiek šalto kraujo ir 
patiektų bendruomenę liečian
čius pareiškimus be savo repli
kų ir komentarų. Tegu faktai 
atsako. Kritiškų pareiškimų "at
kirtimas" nei kritiko Įtikina, nei 
bendruomeninę dvasią pakelia."

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės ANTROJO SEIMO DARBAI. 
Redagavo A. Rinkūnas. Išleido 
Pirmoji PLB Valdyba, Toronte. 
114 psl. leidinys. Kaina nepažy
mėta. Leidinyje sutelkta seime 
pasakytos kalbos, pranešimai ir 
rezoliucijos.

yra daugiau svarbu turėti vado
vybėje žmones, sugebančius dirb
ti ir vadovauti.

Dabar Susivienijimas yra kaip 
tik pasiekęs geros padėties, ypač 
finansinės. Taip pat, nežiūrint 
lietuvių organizaciniame gyveni
me pasireiškiančių sunkumų, 
SLA sugeba Įjungti Į savo eiles 
vis naujų narių ir tuo didinti jė
gas bei užtikrinti ateitį. Nariai 
gerai numano, kad tai yra nuo
pelnas dabartinės SLA vadovy
bės. Todėl rinkimų išvakarėse, 
rūpestingi organizacijos seni 
veikėjai ir šulai išleistuose lape
liuose kviečia narius balsuoti už 
dabartinę vadovybę, kurią suda
ro: Povilas P. Dargis-preziden
tas, Stasys Gegužis - viceprezi
dentas, Bronė Pivaronienė - sek
retorė, Nora Gugienė - iždininkė, 
Euphozine Mikužiūtė ir adv. Ste
ponas Bredes - iždo globėjai, d r. 
Steponas Biežis - daktaras kvo
tėjas.

Ir tikrai, dauguma jų turi rei
kalingas tam darbui kvalifikaci
jas ir savo veikla narių tarpe bei 
visuomenėje yra Įgiję didelį pasi
tikėjimą. Ypa?' prezidentas Povi
las P. Dargis nuoširdžiai ir su 
pasiaukojimu dirbąs organizaci
jai ir siekiąs jos stiprėjirpo bei 
didesnės gerovės.

Nors rinkimuose nepaisoma 
kandidatų politinių pažiūrų, bet 
nuostabiu būdu, gal daugiau atsi
tiktinai, Į dabartinę Pildomąją 
Tarybą yra patekę Įvairių politi
nių Įsitikinimų žmonės. Tuo yra 
išlaikytas organizacijos pagrin
dinis principas, siekiąs jungti į 
brolišką sąjungą visus lietuvius, 
neatsižvelgiant į jų lyti, tikybą 
ar politines pažiūras.

Pati organizacija visada skyrė 
didelį dėmesį savo centrinio or
gano rinkimams. Jais rūpinasi 
ir dabar, kviesdama narius kovo 
mėnesį dalyvauti rinkimuose ir 
atiduoti balsą už pasirinktus kan
didatus. (dk)
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^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
KAZIUKO MUGE

Kovo 1 d. šv. Jurgio parapi
jos salėje įvyks tradicinė KA
ZIUKO MUGE. Mugę rengia Ne
ringos skaučių tuntas, talkinin
kaujant Pilėnų Tunto skautams, 
Skautininkių Drauguvei, Akade
mikams skautams bei Tėvų Ko
mitetams.

Atidarymas 12 vai. po pamal
dų. Po to — metinis skaučių 
ir skautų darbelių, gaminių, 
rankdarbių kermošius. Abiejų 
tuntų Tėvų Komitetai mugės metu 
duos lietuviškus pietus. Veiks 
bufetas.

Skautės ir skautai kruopščiai 
ruošiasi mugei, paslapčiomis 
planuoja staigmenas, norėdami 
nustebinti netikClevelandeskau- 
tus remiančią lietuvišką visuo
menę, bet ir vieni kitus.

4 vai. p. p. bus šaunus skau
tiškas laužas su mugės nuotai
kai parinkta programa.

Maloniai kviečiame visus j mū
sų tradicinę pramogą atsilankyti 
ir pabuvoti skautiškoje aplinkoje.

Neringietės

* VIENOS SIMFONINIS OR
KESTRAS) įžymiausias simfoni
nis ansamblis visoje Europoje, 
atvyksta vienkartiniam koncertui 
J Clevelandą ir penktadienį, va
sario 28 d. 8:30 vai. vak. Music 
Hali pasirodys pilname 126 as
menų sąstate, diriguojant Wolf- 
gang Sawallisch.

Orkestras yra nuolatiniu Vie
nos festivalių dalyviu, gi jo di
rigentas W. Swallisch kviečia
mas J Bayreuth'o festivalį.

Savo programoje Clevelande 
orkestras patieks Mozarto sim
foniją N r. 41, Hindermith’o "Sym- 
phony Mathis der Maler". Po per
traukos seka Strausso "Mac- 
bethas” ir "Till Eulenspeigel's 
Merry Pranks".

Bilietus koncertui iš anksto ga
lima įsigyti Burrows, Higbee’s 
krautuvėse ir Cleveland Opera 
Assoc. biure 2816 Euclid Avė.

* CLEVELANDO ORKESTRO 
koncerte, kuris įvyks vasario 27 
ir 29 dienomis, 8:30 vai. Seve- 
rance Hali, solistu pasirodys žy
musis pasaulinio masto violanče- 
listas Janos Starker. Suorkestru 
jis išpildys Bloch’o Hebrajų Rap
sodiją "Schelomo".

Iš Vasario 16 minėjimo Clevelande. Nuotraukoje grupė lietuvių veikėjų su svečiais, atsilankiusiais Į 
minėjimą. Stovi iš kairės: "Tėvynės Garsų" radijo programos vedėjas J. Stempužis, Dirvos vyr. red. J. 
čiuberkis, Čiurlionio Ansmablio vadovas A. Mikulskis, latvių atstovai Leonids Dagis ir Eriks Ievinš, 
minėjimo programos vedėjas A. Kasiulaitis, vietos respublikonų partijos veikėja Mrs. F. Black, kun. P. 
Dzegoraitis, adv. J. Smetona, Lietuvos Pasiuntinybės VVashingtone patarėjas dr. S. Bačkis, L. Leknic- 
kas, ALT Clevelando skyr. pirm. K. Žiedonis, ir P. Balčiūnas. V. Pliodžinsko nuotrauka

CLEVELANDO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS _

AUKOS BALFUI
1963 metais šieClevelando lie

tuviai aukojo Balf’ui:

FILATELIJOS KAMPELIS
- - - - - - - - - ANTANAS BERNOTAS - - - - - - -

JUNGTINES AMERIKOS VALS • 
TYBĖS vasario 22 d. išleido spe
cialius atvirlaiškius su iš anksto 
atspausdintais pašto ženklais, 
kuriais paminima muitinių tarny
bos Amerioje įvedimo 175 mėtų 
sukaktis, šitokio piešinio ženk
lai atskirai išleisti nebus.

Visais apdraudos-i-eikalais 
kreipkitės į vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

Mūsų ”Stock Casualty 
Co’s” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO. 

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

<60^

the road fo a

MORTGAGE10AN
desiįned Jutt for lįOU

S T. CLAIR 
AVINGS

813 EAST 185TH STREET • IV 1 7800

SKAITYK IR PLATINK DIRVĄ

KOVO 1 D Dail. K. Žoroms- 
kio dailės kūrinių parodos ati
darymas Čiurlionio ansamblio na
muose.

KOVO 1 D. Kaziuko mugė šv. 
Jurgio parapijos salėje. Rengia 
Neringos skaučių tuntas.

KOVO 8 D. parengimas mokyk
los statybos fondui. Rengia ALRK 
Moterų S-gos 36 kuopa.

KOVO 15 D. L.T.M. Čiurlio
nio ansamblio metinis koncer
tas Cleveland Institute of Mu
sic salėje.

KOVO 22 D. Vysk.
Valančiaus lituanistinė mokyk
la rengia pietus šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

BALANDŽIO 4 D. Lit. Vysk. 
M. Valančiaus mokyklos metinis 
balius, šv. Jurgio parapijos salė
je.

BALANDŽIO 11 D. Pilėnų skau
tų tunto vakaras - koncertas šv. 
Jurgio parapijos salėje.

(Tęsinys)

A. Nasvytis; P. Nevulis: B. Na
vikaitė; K. Narbutaitis; F. Na
vickas; A. L. Nasvyčiai; Z. Obe- 
lenis; S. Orantas; V. K. Orin- 
tai; V. Palubinskas; V. Paliunas;
B. Pročkienė; J. J. Pikturnai; 
J. Palukaitis; A. Pliuškys; P. 
M. Puskoriai; S. Pabrinkis; B. 
P.; A. Puškoriūtė; J. Preme- 
neckas; V. Plečkaitis; K. Pa
lubinskas; Dr. V. Puškorius; A. 
Rukšėnas; K. Ralys; V. O. Ro- 
ciūnai; V. Rakauskas; M. Rudai- 
tienė; J. Švarcas; J. Šiaučiūnas; 
E. Steponavičius; V, Stuogis; L. 
Sagys; A. Sušinskas; P. Skar
dis; J. Stravinskas H. Stasas; 
V. Stankauskas; J. Stempužis; 
J. Sniečkus; D. D. Staniškiai; 
P. Sejonas; F. Saukevičius; B. 
Snarskis; P. Šikšnius; J. Vely- 
kis; J. Vasaris; Z. M. Taru
čiai; P. Tamulionis; M, Trai- 
nauskaitė; A. Tamulionis; K. Ti
jūnėlis; R. Vodopalas; R. Va- 
lotka; J. Vyšnionis; V. Vaičai
tis; V. Valdukaitis; P. Vyšniaus
kas; J. Žilionis; M. Vinclova;

Po $4: V. Gelažius; V. Ma
tulevičius; J. Skavičius;

ris; J. A. Kazėnai; L. Keze- 
nius; J. Kunevičius; J. Kaklaus- 
kas; J. Kaunas; K. S. Karpius; 
V. Kavaliūnas; J. Kizevičius; O. 
Liutkus; A. Liutkus; K, Martinė- 
nas; I. Muliolis; A. P. Mulio- 
lis; P. Maurušaitis; A. Navic
kienė; J. A. Pinkai; K. Paško- 
nis; M. V. Pūkeliai; J. Paže- 
mis; Z. Peckus; Z. Pivoriūnas; 
Račylai; J. Rinkus; V, Raulinai- 
tis; I. Stankevičius; M. J. Sku- 
žinskai; J. Šarkauskas; J. Sme
tona; A. Sadauskas; H. Tatarfl- 
nas; P. Titas; P. Vaiginis; 
Zylė; K. A. Žygai;

ANTIGUA sala (Britų Vakarų 
Indijoje) išleido 8 p. ženklų se
riją su gražesniais krašto vaiz
dais. Ženkluose matome Nelso
no dokus, Anglų uostą, James 
fortą, Martelio bokštą ir St 
Johns uostą. Čia dedame 12 cen. 
tų p. ženklą, kuriame parodytas 
šv. Jono (St. Johns) uostas.

St. Johns yra salos sostinė ir 
anksčiau buvo viso Leeward sa
lyno administracinis centras. 
Mieste gyvena apie 10,000 žmo
nių.

-1517) gimė Xeres-de-los-Caba- 
Heros, Ispanijoje. 1500 metais jis 
prisijungė prie Rodrigo de Bas- 
tidas prekybinės ekspedicijos, 
vykusios Į Pietų Amerikos šiau
rinius krantus. Vėliau apsigyveno 
Santo Domingo ir vertėsi žemės 
ūkiu. 1510 m. jis prisidėjo prie 
Francisco de Encisco ekšpedi- 
cijos, kurios metu įkūrė Maria 
de la Antigua dėl Darien kolo
niją, esančią prie Darien upės ir 
įlankos (dabar Panamoje prie 
Kolumbijos). 1513 m. jis paėmė 
iš Encsico vadovavimą ir su sa
vo vyrais, kaudamasis su indė
nais, perėjo Panamos sąsmau
ką, pasiekdamas Ramųjį vande
nyną, kurį paskelbė Ispanijos ka
raliaus nuosavybe. Vėliau buvo 
Darien (Panamos) gubernato
rium ir padarė dar kelias ek
spedicijas po kraštą. Po jo se
kusio gubernatoriaus Davilos 1517 
m. buvo apkaltintas maišto kėli
mu, nuteistas ir jam nukirsta 
galva. Jo vardu buvo pavadintas 
Balboa miestas, esąs amerikie
čių Panamos Kanalo Zonoje.

**♦
MEKSIKA išleido 20 centavų 

p. ženklą, kuriuo paminima Du
rango miesto 400 metų Įkūrimo 
sukaktis. Ženkle — miesto her
bas ir Cerro de Mercado kal
nas.

F.

Po $2.50: V. Bacevičius; 
Kaunas; Maurušaitis;

(Bus daugiau)

P.

BALANDŽIO 18 D. Ohio Lie
tuvių Gydytojų d-jos susirinki
mas Čiurlionio namuose.

BALANDŽIO 25 D. Baltijos Ai
dų radijo vakaras Šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

Po $3: V. Alis; V. Amšie- 
jus; B. Auginąs; VI. Braziulis; 
A. Balaišienė; M. Balys; A. Ci- 
junskas; J. Citulis; J. Dillis; 
M, M. Eidukevičiai; T. Gečas; 
J. Garla; K. Gasparaitis;B. Gar- 
lauskas; P. Jocius; V. Jokūbai
tis; J. Janušauskas; J. Kryge-

* ŠIUO METU POPULIARIAU
SI FILMAI SOV. SĄJUNGOJE yra 
-- Tyla ir Gyvi ir mirusieji. Ty
loje parodomas jauno kario gyver 
nimas tuoj po II Pas. Karo, siau
čiant Stalino terorui. Pirmą kar
tą sovietiniuose ekranuose rodo
mi pasibaisėtini naktiniai areštai 
nekaltų Stalino enkavedistų aukų.

Filme Gyvi ir mirusieji paro
domas kruvinas sovietų kariuo
menės pralaimėjimas prieš na
cius pirmųjų II Pas. Karo metų 
laikotarpyje.

Tiek viename, tiek ir kitame 
filme aiški tendencija parodyti 
Stalino terorą ir nesugebėjimą 
vadovauti karui iškilus. Ar žiū
rėdami 
labiau 
režimą 
mas.

GHANA (nauja valstybė Vaka
rų Afrikoje, anksčiau buvusi an
glų kolonija Aukso Krantas), pri
sidėdama prie UNESCO pastangų 
išsaugoti Nubijos meno pamink
lus, išleido pasigėrėtinai puikią 5 
pašto ženklų seriją su Abu Sim- 
bei šventyklos vaizdais. Žen
kluose yra: 1 p. - faraono Ram- 
ses II statula; pusantro peno — 
skrendąs paukštis, piešinys nuo 
sienos; 2 p. — faraono Ramses 
II žmona, karalienė Nefertari, 
kitur vadinama ir Nefrere, pa
sipuošusi vaidilutės ir dievaitės 
aprėdu, su galvos apdangalu, ko
kį vėliau dėvėjo garsioji Cleo- 
patra, rankose neša du kvepalų 
indelius; piešinys natūraliomis 
spalvomis, paimtas nuo vienos 
šventyklos sienos (šį ženklą čia 
dedame); 4 p. -- sfinksas Nilo 
vandenyje prie Sebua; 1 šil. 3 
p. — kairioji šventyklos pusė iš 
lauko.

tuos paveikslus žmonės 
pamils Chruščiovą ir jo 
-- tai jau kitas klausi-

BALANDŽIO 26 D. dailininko 
B r. Murino kūrinių paroda Čiur
lionio namuose. Paroda bus ati
daryta iki gegužės 2 d.

GEGUŽĖS 3 D. šv. Jurgio pa
rapijos klebono kun. B. Iva
nausko 25 metų kunigystės su
kakties proga pagerbimas-ban- 
ketas, šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

GEGUŽĖS 9 D. Pabaltiečių 
sportininkų vakaras Slovėnų au
ditorijoje.

GEGUŽĖS 9 D. Dainavos 
stovyklos globos komiteto pa
rengimas Šv. Jurgio parapijos 
salėje.

GEGUŽĖS 16 D. J. Puodžiūno 
ir V. Karosaitės baleto koncer
tas Slovėnų Auditorijoje.

GEGUŽĖS-17 D. šv. Kazimie
ro Lituanistinės mokyklos moks
lo metų užbaigimas Naujosios 
Parapijos salėje.

GEGUŽES 24 D. Kun. klebono 
J. Angelaičio 30 m. kunigystės 
pagerbimas - banketas Naujos 
Parapijos salėje.

BIRŽELIO 6 D. Įvykstančios 
dainų šventės repertuaro kon
certas - banketas Šv. Jurgio pa- 
rap. salėje.

BIRŽELIO 27 D. Šv. Jurgio pa
rapijos salėje sportininkų vaka
ras.

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

Durango miestą, pilniau va
dinamą Victoria deDurango,1563 
m. Įkūrė senieji ispanų kolonis
tai, ir jis ilgą laiką buvo Nueva 
Viscaya provincijos sostinė. Da
bar yra to paties vardo provin
cijos sostinė. Durango provin
cija yra centrinėje Meksikos da
lyje, kertama Sierra Madre kal
nų, ir nepaprastai turtinga įvai
riais metalais. Netoli Durango 
yra kalnas, vadinamas Cerro de 
Mercado. Mokslininkai apskai
čiavo, kad šis kalnas susideda iš 
nemažiau kaip 300 milijonų tonų 
grynos geležies rūdos. Pašto 
ženkle šis kalnas ir parodytas. 
Durango mieste yra gausios lie
jyklos, be to, medvilnės, vilnos, 
cukraus ir tabako apdirbimo Jmo. 
nės bei malūnai. Mieste gyvena 
apie 60,000 gyventojų.

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS <& SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 - 1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

Prie šios progos keli žodžiai 
apie didžiąją Abu Simbel šven
tyklą. Ji iškirsta smiltainio uo
loje kairiame Nilo upės krante. 
Buvo pradėta statyti faraono Sė
ti laikais, baigta apie 1250 m. pr. 
Kr. faraono Ramses II valdymo 
metu. Šventyklos išorėje ketu
rios sėdinčio faraono Ramses 
II statulos 65 pėdų aukščio. Ša
lyse ir užpakalyje -- mažesnės 
jo žmonos ir vaikų statulėlės. 
Įėjus pro angą, viduje kelios 
didžiulės salės, paremtos ko
lonų eilėmis. Vidurinės salės už
pakalyje keturios milžiniškos 
statulos, vaizduojančios dievą 
Amon-Ra, Ramses II, Ptah iš 
Memphis ir saulės dievą Raha- 
rakht. Kolonos, sienos ir lubos 
iškalinėtos ir išpaišytos iero- 
glifais ir spalvotais piešiniais, 
vaizduojančiais anų laikų gyve
nimą ir faraono Ramses II ko
vas su jo priešais. Piešiniai ir 
Įrašai yra labai gerai išlikę ir 
turi neįkainuojamą meninę ir is
torinę vertę.

♦** .

ISPANIJA, išleido ketvirtą
"Amerikos atradėjų ir užkariau- mo. šis būrelis veiks nepriklau- 
tojų" seriją iš 8 p. ženklų su somai nuo Liet. Bendruomenės 
šiais žymiais asmenimis: tė- Komiteto, 
vas Junipero Serra, VascodeBal- 
boa. Jose de Galvez ir Diego 
Garcia de Pa rėdės.

LIETUVIAI
KOLUMBIJOJE

♦ LIETUVIŲ KULTŪROS DIE
NA Įvyks balandžio mėn. Medel
line. Tai šventei kviečiami iš 
Amerikos keli lietuviai solistai.

* ĮVYKUSIAME LIETUVIŲ 
BENDRUOMENES SUSIRINKIME 
nutarta surinkti pinigų lietuvių 
fondui. Taip pat nutarta parinkti 
aukų Vasario 16 Gimnazijai. 
Tiems pinigams sukelti išrink
tas specialus komitetas,į kurį įei
na kaip garbės pirmininkas kun. 
M. Tamošiūnas. Pirmininkas dr. 
Proscevičius.

♦ VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
vadovybė tiesioginiai įgaliojo dr. 
ProsceviČių sudaryti nuolatinį lie
tuvių būrelį, kurie įsipareigotų 
kiekvieną mėnesį tam tikra auka 
prisidėti prie gimnazijos šelpi-

Vasco Nunez de Balboa (1475

• MUZIKAS J. KASELIONAS, 
konservatorijos profesorius, Va
sario 16 Gimnazijai tiesioginiai 
pasiuntė 30 dolerių auką. Jis taip 
pat Lietuvių fondui įmokėjo 100 
dolerių įnašą.

* RAŠYTOJA KAROLĖ PAŽĖ
RAITĖ - KASELIONIENE, sve
čiuojasi Medelline. Vasario 20 
ji grįžta į Chicagą.

Pats skaityk ir kitus 
ragink prenumeruoti

DIRVĄ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS ADVOKATAS
ANTANAS L. LAPINSKAS ATŠVENTĖ 25 METŲ

SIDABRINĮ JUBILIEJŲ

Detroito Sv. Antano parapijos mišrus choras, vadovaujamas muz. A. Mateikos, išpildęs dali meninės 
programos Vasario 16 minėjime Detroite. J. Gaižučio nuotrauka

VASARIO 16 MINĖJIMAS DETROITE

Vasario 15 d. Mutual Federal Bendrovės specialus susirinkimas 
pravedė nutarimą pagerbti vieną iš savo darbuotojų -- advokatą An
taną L. Lapinską, kuris jau 25 metai kaip savo nenuilstama energi
ja ir veiklumu ne tik sėkmingai vadovavo Bendrovės teisinu intere
sų skyriui, bet daug prisidėjo ir prie bendro jos plėtojimosi bei 
finansinio augimo.

Visi Bendrovės direktoriai, tarnautojai taip pat advokato žmona 
Josepbine Lapinskas buvo pakviesti šiose iškilmėse dalyvauti. Bend
rovės prezidentas John J. Kazanauskas apdovanojo Lapinską gražiu 
portfeliu, o ponią Lapinskienę -- orchidėjų korsažu. Po to sekė vai
šės, Jaukioj aplinkumoj buvo praleistos kelios malonios valandos.

Vėliau pagerbimo dalyviai buvo prezidento pakviesti apžiūrėti 
naujųjų Bendrovės patalpų statomų greta automobilių aikštės, 2212 
West Cermak Road, Chicago, Illinois. Visi džiaugėsi naujais {ren
gimais ir žinia, kad jau už poros mėnesių persikels j naują vietą.

Nuotraukoje iš kairės: advokatas Antanas L. Lapinskas, Josephi- 
ne Lapinskienė ir Mutual Federal Bendrovės prezidentas John J. 
Kazanauskas.

Šių metų Vasario 16-sios mi
nėjimas Detroite paliko malo
nų įspūdį. J. Matulionis, buvęs 
VLIK p-kas savo kalboje pabrė
žęs vienybės reikalingumo mo
mentą politinuose mūsų veiks
niuose, palietė dar ir laisvės klau
simą. Jo nuomone, pavergtiems

kraštams pirmiausia reikia lais
vės, po to tik taikos. Taika, anot 
J. Matulionio, geras daiktas so
tiems, gerai gyvenantiems. Tokiu 
obalsiu JAV vyriausybė ir vado
vaujasi, užmiršdama pavergtas 
tautas. Visos revoliucijos kilo 
ne dėl taikos, bet dėl laisvių su

varžymo. Ir Prancūzijos revo
liucija, ir Jankių sukilimas prieš 
anglus ir Rusijos revoliucija — 
visos siekė laisvės. Reikia suda
ryti sąlygas tautoms laisvai gy
venti, o paskui ieškoti taikingų 
priemonių sugyvenimui. Dabar 
einama iš priešingo galo.

Po J. M. kalbos buvo atvykęs 
JAV Senatorius Philip A. Hart. 
Jis nieko reikšmingo nepasakė

tai dienai; Net nepaminėjo Lietu
vos pavergimo kaltininkų, nepri
siminė nė laisvės siekimų. Jis 
keliais sakiniais prisiminė apie 
žygius emigracijos {statymui pra
vesti.

Po jo blankaus žodžio Detroito 
organizacijų Centro V-bos p-kas 
R. Valatka {teikė jam išdrožinėtą 
koplytėlę.

Buvo perskaitytos Michigano 
Valstijos gubernatoriaus G.E. 
Romney ir Detroito miesto bur
mistro J. P.Cavanagh proklama
cijos, skelbiančios Lietuvos die
ną. Invokaciją skaitė kun. Br. 
Dagilis. Prie miesto rotušės mū
sų skautai iškėlė trispalvę. Iš
kėlimo ceremonijų nuotrauką įdė
jo The Detroit Free Press.

Po pertraukos šokių grupė — 
Šilainė, vadovaujama G. Gobie- 
nės, pašoko tris šokius.

Šilainė rengiasi šiais metais 
dalyvauti New Yorke Lietuvos 
dienoje, Pabaigai 4 dainas su
dainavo A. Mateikos vadovauja
mas Šv. Antano parapijos miš
rus choras, užbaigdamas Lie
tuvos himnu. Katučių nesigailė
ta nei šokėjams nei puikiam cho
rui. Tai užtarnauta.

Šia proga pabrėžtina, kad to
kiose iškilmėse, šventėse prade
da įsitraukti jaunimas, atlikda
mas tam tikras programos funk
cijas.

Minėjimo proga ALT buvo su
rinkta 2000 dol. (m)

Brangiai
DALIAI KUBERTAVIČIŪTEI - MAURUKIENEI 
ir šeimai, mielam tėveliui

PETRUI KUBERTAVIČIUI
mirus, gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Gražina ir Ričardas Pauliukoniai 
Janina Ūsienė Lietuvių Studentų Sąjungos pirm. Algis Zaparackas vadovauja pro

gramai Vasario 16 minėjime Detroite. S. Butkaus nuotrauka

Detroito Lietuvių Organizacijų Centro pirm. Ralph Valatka Vasario
16 proga {teikė JAV senatoriui Phillip A. Hart dovanėlę .lietuvišką ko
plytėlę. S. Butkaus nuotrauka

MAŽIIETUVIU.ŠIUPINYS TORONTE

Lietuvos Dramos Teatro Veteranui, aktoriui

A. A.

PETRUI KUBERTAVIČIUI
mirus, dukrą p. DALIĄ MAURUKIENŲ ir jos 
šeimą nuoširdžiai užjaučia

Ohio Lietuviu Gydytoju
Draugija

Kauno Dramos Teatro aktoriui

PETRUI KUBERTAVIČIUI
mirus, liūdesyje likusiai dukrai DALIAI KUBER
TAVIČIŪTEI - MAURUKIENEI, šeimai ir arti
miesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Regina ir Jonas Ciuberkiai

Kauno Dramos Teatro aktoriui

A. A.

PETRUI KUBERTAVIČIUI
mirus, jo dukrą DALIĄ MAURUKIENĘ ir jos 
šeimą nuoširdžiai užjaučia

Vladė ir Antanas Buikai

Kauno Dramos Teatro aktoriui

PETRUI KUBERTAVIČIUI
mirus Lietuvoje, jo dukrai DALIAI KUBERTA- 
VIČIŪTEI-MAURUKIENEI, šeimai ir artimie
siems gilią užuojautą reiškia

Anelė, Juozas ir Ramunė 
Kubiliūnai

Tauriam Lietuviui

VINCUI VELŽIUI
mirus, žmonai FRANCIS, dukrai AUDREI ir sū
nui VINCUI gilią užuojautą reiškiame ir kartu 
liūdime

Vytautas, Regimantas ir Kęstutis
I’ a ž e m ė n a i

su šeimomis

A. A.

GEDIMINUI G U D Ė N U I 
mirus, motinai, žmonai ir broliams reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime

Antanina ir Jonas Jonynai

šiemet mėsėdžio laikas buvo 
labai trumpas. Visai nė nepaju- 
tom kai jis praėjo. Berods, vos 
tik spėjo nugaruoti šventiniai Ka
lėdų ir Naujųjų Metų skoningai 
pagamintų vaišių kvapai, o čia 
pat su savo lietuviškomis tradi
cijomis bei patiekalais atskubė
jo ir Užgavėnės. Pagal mūsų 
supratimą jos yra, tarytum 
slenkstis per kur{ peržengiama 
iš {vairių linksmybių { rimties 
ir dvasinio susikaupimo laikotar- 
Pi.

Taigi Užgavėnės yra jau ne 
eilinė diena. Ji išskirtinesnė iš 
kitų metuose prabėgančių dienų. 
Mat, mėsėdis savo valdžią ati
duoda kanapėčiui. O žinote, bet 
kokios valdžios perėmimas vi
suomet turi savo papročius ir jų 
reikia laikytis. Pasirodo, kad tų 
papročių lietuviai nėra išsižadė
ję ir iki šiol.

Štai, jau keletas metų iš ei
lės Mažosios Lietuvos moterys 
veikėjos sudaro malonią progą 
susitikti ir pagyventi Užgavėnių 
nuotaikomis. Šis pastarasis jų 
Užgavėnių parengimas, arba kaip 
j{ vadina šiupinys, praėjo tikrai 
su dideliu pasisekimu. Svečių 
prisirinko pilnutėlė Šv. Jono Kr. 
parapijos salė.

Parengimą trumpu Įžangos žo
džiu pradėjo Mažosios Lietuvos 
Moterų Būrelio vadovė E. Jan
kutė. Konsulas dr. J. Žmuidzi- 
nas, sveikindamas gausiai susi
rinkusius , Į savo kalbą Įjungė 
Donelaičio 250 metų gimimo su
kaktį ir pagerbė d r. M. Anysą 
laimėjus} už savo istorinį vei
kalą premiją.

Paskaitą apie DidijĮ Mažosios 
Lietuvos poetą K. Donelaitį skai
tė Moters redaktorė I. Matuse
vičiūtė. Rita Merkelytė maloniai 
visus nuteikė gražiai paskalyda
ma iš K. Donelaičio raštų -- Ru
dens gėrybės.

Pabaigai solistė J. Šriubiškie- 
nė padainavo keletą lietuviškų 
dainų, kurių garsai giliai smigo 
Į susirinkusiųjų birdis. Solistei 
akompanavo jauna ir gabi muzi
kė D. Skrinskaitė.

Po programos visi svečiai 
mažlietuvių moterų buvo skaniai

■■■■■■ 
pavaišinti tradiciniu Užgavėnių 
valgiu — šiupiniu.

CHICAGO

♦ D. LIPČIOTĖS - AUGIENĖS 
3 v. vaidinimas "Užburti Vaikai" 
{vyks š.m. kovo 15 dieną Mar- 
quette Park mokyklos salėje. Re
žisuoja Z. Kevalaltytė -Visockie- 
nė, dekoratorius dail, J. Daugvi- 
la, kostiumai -- pagal dail. V. 
Balukienės eskizus. Pastatymui 
talkininkauja Giedraitienė (bale
tas) ir visas ansamblio mokyto
jų personalas.

Prašome visus tėvus šią dieną 
rezervuoti ir dalyvauti. Tai labai 
reta ir graži proga, ne tik konkre
čiai pasigerėti mūsų kalba,bet ir 
pasidžiaugti mažųjų vaidilų pas
tangomis. O joms vadovauja tik
rai neeilinės jėgos. Vaidinimas 
buvo pradėtas repetuoti jau pra
eitais metais. Daug rūpesčių ir 
darbo pareikalavo, todėl dary
kime viską, kad kiek galima dau
giau mažųjų j{ pamatytų. Vaidini
mas bus kartojamas balandžio26 
Jaunimo Centre Eglutės naudai.

AUKOS DIRVAI
A. Krausas, Australia......... 5,00
B. Svilas, Detroit.................. 1.00
B. Steponis, Detroit.............. 2.00
V. Jokūbaitis, Cleveland..... 4.00
F. Gaudušas,Chicago.......... 4.00
Dr. F. V. Kaunas,Cicero......5.00
St. Nutautas,Sodus................1.00
P. Mačiulaitis, Bloomfield.. 2,00
Rev. E. Statkus, Roscommon 5.00
Ed. Balceris, Chicago........3.00
J. Grigaitis, Chicago..........4.00
Dr. J. Juodikis, Chicago .... 6.00
M. Eidukevičius, Cleveland 1.00
L. Gaudušas, Lincoln........2.00
P, Petrušaitis, Racine.......4.00
J. Si rusas, Woodhaven.......4.00
J. Šepetys, Detroit.............  1.00
J. Starinskas, N. Cambridge 1.00

Pats skaityk ir kitus 
ragink prenumeruoti 

DIRVĄ
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