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Kada sveikintinas šėtonas?
KINIEČIŲ OFENZYVOS SUTAPIMAS SU CHRUŠ
ČIOVO PASIRENGIMAIS KUBOJE VIS DAR DOMI
NA AMERIKIEČIŲ UŽSIENIO POLITIKOS KOMEN
TATORIUS, BET pradėję: APIE TAI KALBĖTI, 
JIE PAPRASTAI NUKLYSTA Į SOVIETŲ-KINŲ IN
TERESŲ PRIEŠINGUMUS, VISAI UŽMIRŠDAMI NE
TOLIMĄ PRAEITĮ, KADA STALINAS, NEPAISY
DAMAS VAKARŲ VIEŠOSIOS NUOMONĖS, SUSI
TARĖ SU HITLERIU, O CHURCHILLIS BUVO LIN
KĘS PAGERBTI ŠĖTONĄ, JEI HITLERIS UŽPULTŲ 

PRAGARĄ...

- - - - - - - - - - -  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - - - - - - -
Indijos ir Kubos įvykiams 

prasidėjus, daugelis JAV 
kolumnistų su pačiu jų de
kanu W. Lippmannu prieša
kyje, nenorėjo įžiūrėti tarp 
jų jokio suplanuoto sąryšio. 
Man atrodė, kad čia esama 
sutarimo (žiūr. 'Sąryšis 
tarp Kubos ir Indijos?’ Dir
vos 128 nr.). Dabar pats 
Indijos ministeris pirminin
kas Nehru pareiškė, kad 
raudonieji kiniečiai išnau
dojo Kubos įvykius, o Jo- 
seph Alsop išvedžioja, kad 
vis dėlto sunku patikėti, jog 
kiniečiai savo ofenzyvą pra
dėjo 48 vai. prieš Kubos 
įvykius grynai atsitiktinai. 
Alsopas prileidžia, kad ki
niečiai galėjo apie sovietų 
pasiruošimus Kuboje suži
noti iš savo plačios delega
cijos pačioje Kuboje, tačiau 
tokia prielaida (kad kinie
čiai sužinojo, apie sovietų 
užsimojimus Kuboje ne iš 
pačių sovietų); prieštarauja 
kai kuriems faktams.

Pirmas dalykas — kinie
čių ofenzyva yra gana bran
gus užsimojimas, nes savo 
kariuomenę aprūpinti jie 
gali tik sunkvežimiais. Nuo 
paskutinės geležinkelio sto

KUBA nustoja būti krize ir darosi problema, prisijungdama prie 
ilgo sąrašokitų, kaip Berlyno, kurios vis neranda galutinio spren; 
dimo.

Derybos galės nusitęsti neribotam laikui. Kiekviena pusė šaukia 
apie savo pergalę. Bet užsienio stebėtojai aiškina, kad tikrasis 
laimėtojas yra Chruščiovas, išgavęs iš Kennedžio pažadą nepulti 
Kubos. Tą pripažino ir Goldwater su Wilsonu, kad Kennedy pa
daręs didžiausią klaidą užsienio politikoje.

Washingtone aiškinama,.kad Kennedy turįs laisvas rankas paža
dą atšaukti, jei antroji pusė neišpildys sąlygų. Bet dabar po rin
kimų, kurie demokratams buvo palankūs, nesiskubinama proble
mos spręsti, tikintis, kad Kuba sprogs iš vidaus...

O to tikėtis yra pagrindo, nes padėtis Kuboj nėra puiki. Jos 
užsienio prekybos balansas turi 400 milijonų dolerių deficito ir 
skola sovietams jau siekia 150 milijonų dolerių...

MASKVA į savo rankas yra suėmusi 80% Kubos užsienio pre
kybos ir cukraus kainą yra nustačiusi 20% žemiau už pasaulinės 
rinkos kainą.

Castro pavasarį pasirašė su rusais susitarimą, kad jam būtų 
pristatyta maisto už 50 milijonų dolerių. Bet rusai iki šiam lai
kui išpildė tik mažą dalį susitarimo, tad Castro buvo priverstas 
racionalizuoti maistą. Kubietis šiandien turi teisę gauti per die
ną 15 gramų žuvies, 23 gramų pupelių, 50 gramų bulvių ir 6 kiau
šinius per mėnesį, o pienas teleidžiamas parduoti tik vaikams 
jaunesniems kaip 7 metų. Bet blogiausia, kad ir taip liesos nor
mos nėra reguliariai išduodamos.

Cukraus gamyba dar 1961 metais buvusi 7 milijonai tonų, 
šiemet krito iki 4,8 milijonų, o ateinančiais metais derlius 
žadąs būti dar blogesnis. Iš 161 cukraus rafinerijų, dabar dir
ba tik 81.

Katastrofa jaučiama ir kitose srityse ir eilinis kubietis 
pradeda nebetikėti revoliucijos laimėjimais. Jis mato, kad so
cializmo pasėkoj mažiau rūksta fabriko kaminų ir, anksčiau 
galėjęs iki soties pavalgyti, šiandien turi naudotis maisto kor
telėmis.

Castro jaučia, kad gyventojams vieną dieną išseks kantrybė, 
tad jis stengiasi aplink savo sustiprinti sargybą. Ir nieko ste
bėtino, jei tie sargybiniai kalba tik rusiškai...

LENKIJOJE mokytojas bando mokiniams geriau pavaizduoti 
kas yra komunizmas.

-- Komunizmą galima būtų prilyginti laivui-, kuris audroje 
kovoja su bangomis, stipriai nukenčia, bet pasiekia savo uostą. 
Ar kas gali duoti geresnį palyginimą?

-- Ne, atsiliepė vienas mokinys. -- Tik jūs užmiršote dar 
pasakyti, kad tame laive žmonės serga jūros liga... r v

(vg)
Sujungti visam gyvenimui...

ties Kinijoje iki Indijos yra 
daugiau negu 1,000 mylių. 
Nugalėti tokį nuotolį keliais 
per aukštus kalnus reikia 
turėti ne tik daug sunkveži
mių, bet ir daug benzino, 
kurio patys kiniečiai netu
ri. Jį patiekia sovietai. To
kiu būdu, jei kiniečių puo
limas yra susijęs su dides
niais planais įsigalėti ne tik 
Indijos-Tibeto pakraščio te
ritorijose, bet siekti savo 
įtakos išplėtimo visoje piet
ryčių Azijoje, kas vėl yra 
susiję su platesnio mąsto 
karo veiksmais, užpakalyje 
raudonosios Kinijos dabar
tinių žygių turi stovėti 
Kremlius.

Kodėl tokiai prielaidai 
nenorima tikėti Amerikoje? 
Girdi, santykiai tarp Sovie
tų Sąjungos ir R. Kinijos 
yra pašliję. Istoriniai žiū
rint, rusai ir kinai buvo jei 
ne mirtini priešai, tai bent 
konkurentai. Net ideologi
niai tarp Kremliaus ir Pei- 
pingo yra skirtumų: sovie
tai linkę vesti daugiau rafi
nuotą politiką, čiulbėdami 
apie taiką, kiniečiai tuo 
tarpu yra brutalės jėgos pa
naudojimo šalininkai. Bet 

svarbiausias motyvas, dėl 
kurio netikima į Maskvos- 
Peipingo sąmokslą yra tas, 
kad kiniečiai savo puolimais 
pastūmėjo Indiją į Vakarų 
pusę, o kartu nuvylė ir ki
tus neutralistus, bandan
čius pelnytis iš Rytų ir Va
karų nesutikimų. Tai esąs 
smūgis Maskvos pastangom 
ir bendrai politikos linijai.

Šitas argumentas man 
atrodo mažiausiai patiki
mas. Būdami realistai, 
Kremliaus valdovai žino, 
kad neutralistai tokiais yra 
ne dėl ko kito, kaip tik dėl 
plikos jėgos santykio. Indi
jos nuėjimas į Vakarų sto
vyklą reikš naują naštą Va
karams. Juk ir dabar, Indi
jai pradėjus šauktis pagal
bos, amerikiečiai jai lėktu
vais nugabeno ginklų iš Vo
kietijos. Tegul tai ir nedi
delis kiekis, kol kas gal ir 
n e p a ž eidžiąs amerikiečių 
stiprumo Europoje, tačiau 
karui išsiplėtus tokia pagal
ba turėtų būti padidinta. Be 
to, sovietai ten dar turi ga
limybės išnaudoti seną san-. 
tykių įtempimą tarp Indi
jos ir Pakistano dėl Kašmi- 
ro. Vienu žodžiu, sovietai 
indų ir kitų neutraliųjų 
simpatijų netekimą gali iš
lyginti savo jėgos padidė
jimu, kuris savo keliu vėl 
atgaivins neutraliųjų mei
lę! Ir jei tarp sovietų ir r. 
kiniečių yra kokia konku
rencija, Kremliui tikrai ąp 
simokėtų įkinkyti raudono- 
sius kiniečius į tokį karą, 
kurį vesdami jie priklausy
tų nuo sovietų ginklų tieki
mo. Atsiminkime, kad tie 
patys sovietai sudarė ne
puolimo paktą su Hitleriu, 
kad jį paskatintų pradėti 
karą, visai nepaisydami Va
karų viešosios nuomonės. Ir 
ką gi ? Kai sovietai atsidūrė 
bėdoje, Vakarai paskubėjo 
į pagalbą, nes apsidžiaugė 
gavę naują sąjungininką 
prieš laimintį Hitlerį. Wins- 
tonas Chuchullis, teisinda
mas savo jausmus, sovie
tams štai ką pareiškė:

”Jei Hitleris užpultų pra
garą, aš bent parlamente 
palankiai atsiliepčiau apie 
šėtoną”.

Todėl man atrodo, kad 
spalio mėnesio įvykiai buvo 
r ū p e Stingai suplan u o t i 
Kremliuje. Tiesa, Kubos 
įvykių raida sumaišė visas 
kortas, Amerika anksčiau 
pajuto pavojų negu pagal 
planą turėjo pajusti. Krem-

(Nukelta į 2 psl.)

Chicagos Lietuvių Operos moterų choro 10 narių, kurios jau yra išdainavusios 5 metus tame chore, 
penkmečio paminėjime lapkričio 10 d. po koncertinės dalies buvo specialiai pagerbtos. Kairėje operos 
valdybos pirm. Vyt. Radžius sveikina sukaktuvininkes. Jos yra Aldona Barkauskaitė, Ilona Dapkienė, 
Marija Dičpinigaitienė, Rūta Graužinienė, Julija Ivanauskienė, Aldona Krūvelytė, Angelė Nelsienė, Ge
nė Vanagaitė. Nuotraukoje trūksta choro seniūnės Margaritos Momkienės ir Danutės Čerekienės.

V. Juknevičiaus nuotrauka

Ne visai susitarę minėjo
Maironį Vilniuje

Lapkričio 1 dieną Vilniaus dra
mos teatro salėje buvo sureng
tas literatūros vakaras Maironio 
gimtajam gimtadieniui atžymėti. 
Literatūros srities kvislingai 
Lietuvoje dėl Maironio jaučiasi 
nejaukiai ir nepatogiai. Daugybė 
priežasčių verčia jo verčiau ne
prisiminti, bet Maironio poezijos 
gyvumas ir populiarumas žmonė
se neleidžia ir tylėti.

Kaip kalbėti apie Maironį, jau 
seniai nusistatyta, prisilaikant 
visų marksizmo-leninizmo dės
nių. Būtent, Maironis "amnestuo
jamas" už "ideologines klaidas", 
kadangi jis buvo "tamsus, klasiš
kai nesusipratęs", be to dar ir 
"sutanos vergas", vėliau pats 
savo idealizuota santvarka nusi-

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
Iiuciios išdavimas ir išpar-• Jei Sov. Sąjunga pradė

tų vėl spaudimą ir susisie
kimo trukdymus Vak. Ber
lyne, siūloma uždaryti Dar
danelų sąsiaurį, kuriuo vie
nos savaitės bėgyje pra
plaukė 186 sovietiniai lai
vai.

• JAV įspėjo Sov. Sąjun
gą, kad t. v. žvejybos uostų 
statyba Kuboje galinti iš
šaukti JAV reakciją, jei pa
sirodytų, kad tie uostai ga
li būti panaudoti agresy
viems kariniams tikslams.

• Raud. Kinijos spauda 
atvirai pasisakė, kad di
džiausiu komunizmo eks
pansijos kliuviniu yra "Tito 
revizionistai”, pirštu du
riant į tokius ir Sov. Sąjun
goje. Ypatingai pabrėžia
ma, kad "atsitraukimai, nu
silenkimai ir net taikos mal
davimai” tik paskatina "im
perialistus” priartėti prie 
pasaulinio karo. Kubos re
voliucija buvusi viena iš 
reikšmingiausių, po Spalio 
revoliucijos. Tat tos revo- 

vylęs ir ją satyriškai plakęs. Ži
noma, ta "ideologiškai klaidin
goji" Maironio kūryba dabar ne- 
bepopuliarizuotina, atmestina, 
užmirština. Bet tam tikra jo po
ezijos dalis, nepaisant to, kas po
eto buvo manyta ją kuriant, ga
lima ir savo (t.y.,bolševikų) rei
kalams prisitaikyti, nes skamba 
gana revoliucionieriškai. Iš čia 
ir pateisinimas minėjimams, net 
pagarbinimams.

Tačiau oficialūs minėto jai lap
kričio 1 dieną Vilniuje pasireiškė 
lyg ne visiškai susitarę. "Istori
kas" J. Žiugžda parašė straipsnį, 
kur prikombinavęs tokių sąvoko- 
jimų, kaip "objektyvus siejimasis 
su liaudies kova prieš nacionalinę 
priespaudą, su kosmopolitiniais

davimas esąs neleistinas.
• Henry Cabot Lodge, 

buv. JAV ambasadorius 
JTO, kalbėdamas San Fran- 
cisco mieste, iškėlė nebe- 
naują idėją, kad būtų su
kurta laisvojo pasaulio vals
tybių organizacija, suge
banti imtis ”laiku ir efek
tyvią akciją” prieš komu
nizmo grėsmę.

• Rytų Vokietija darosi 
kaskart didesniu galvosūkiu 
ir Chruščiovui. Darbininkų 
streikai ir nepasitenkini
mai, ypatingai Saksonijoje 
ir R. Berlyne, gali nueiti iki 
e k s p lozijos. Nedate kliu 
maisto produktais nepajė
gia sumažinti joks kitas sa
telitas. Neveltui jau kelias 
savaites vyksta derybos 
tarp Rytų ir Vakarų Vokie
tijos atstovų paskolos rei
kalais.

• Kuboje nebeslepiama 
gyventojų neapykanta ru
sams. 

asimiliatoriškais reakcinių dva
sininkų bei dvarininkų siekimais" 
ir paminėjęs eilėraščius "Žiū
rėk, rytuose aušra jau teka" ir 
"Nebeužtvenksi upės bėgimo",ku- 
riuos priima, kaip skambančius 
"darniai su darbo masių išsiva
davimo judėjimu", toliau perėjo 
prie Maironio rūstaus nuvertini
mo, kaip poeto, kurio epinėj po
ezijoj reiškiasi "klasinis ribotu
mas, idealų sutapimas su nacio
nalistiniais buržuazijos sieki
mais" ir kurio "vaizduojamame 
judėjime liaudies masėms vietos 
nėra". O tos liaudies masės Lie
tuvoj anais Maironio epinėj po
ezijoj vaizduojamais laikais, anot 
šio "istoriko", jau buvusios per
imtos siekių, kurie neturėję "nie
ko bendra su buržuazine tautine 
vienybe..."

Pirmųjų Lietuvos nepriklauso
mybės laikų Maironio satyrose 
Žiugžda atranda aštrų nusivyli
mą "buržuazine Lietuvos valsty
be" ir tą satyrą laiko jau ver
tinga poezija, tik patį poetą vis- 
tiek laiko nepakankamai protingu, 
nes nesupratusiu, jog nebuvę ko 
nei nusivilti, kadangi iš buržuazi
nės valstybės nebuvę ko geresnio 
nei laukti... Tad, anot Žiugždos, 
jeigu bolševikai Maironį "brangi
na", tai tik už lyriką, kuri padė
jusi "liaudžiai kovoje prieš ca
rizmą".

Pirmas oficialus kalbėtojas 
minėjime, A. Venclova dar griež
čiau pasmerkė Maironio poezijos 
didžiumą. "Daug kas Maironię 
kūryboje, -- sakė jisai -- mūsų 
laikams ir mūsų visuomenei nebe
aktualu, nebegyva ir priešiška. 
Tai ne vienu atveju poeto kūry
boje pasireiškęs jo nacionali
nis ribotumas arba netgi šovi
nizmas kitų tautų atžvilgiu, bū
dingas buržuazijai iš viso. Tai 
pabrėžtinis praeities, ypač feoda
linės praeities, aukštinimas, tai 
pagaliau nesupratimas pagrindi
nių savosios epochos poslinkių 
ir pirmiausia revoliucinės darbo 
masių kovos dėl šviesios atei
ties". Net ir Maironio satyra 
Venclova nesižavėjo nė tiek, kiek

(Nukelta į 2 psl.)

Nauja šnipę 
byla Anglijoje

Ministeris pirmininkas Mac- 
millan įsakė ištirti kaltinimus, 
kad vienas jo buv. kabineto minis- 
terių ruošėsi pabėgti į Maskvą 
su rusų šnipu.

Buv. admiraliteto lordas Tho- 
mas Galbraith, kabinete buvęs 
1957-59 m. laikotarpyje, gali pa
tekti teisman, kurio metu išaiš
kėtų sensacingi faktai apie sovie
tų šnipų veiklą ir jų aktyvumą 
Anglijoje.

Macmillan paskyrė komisiją, 
kuri ištirtų apsileidimą britų ad
miralitete, kurio dėka sovietams 

parsidavę šnipai net 6 metus ir il
giau galėjo nepastebimi dirbti iš
davikišką darbą.

Ta šnipų istorija pilna gandų 
ir įtarinėjimų. Bet joje nestoko
ja ir daug teisybės.
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— Taip, tas man buvo pasiūlyta. Jie yra pasiruošę 
man abi jas grąžinti, jei aš išduosiu profesorių. — Janscis 
lėtai ir galutinai papurtė galvą. — Bet apie tai, žinoma, 
nėra nė kalbos, tai negalima. Aš negaliu tamstos, profe
soriau, palikti, aš negaliu tamstą paprasčiausiai išduoti. 
Dangus težino, ką jie su tamsta pradėtų, jei tik vėl pa
kliūtum į jų rankas.

— Bet ne, jūs turite mane išduoti, — priešinosi 
Jeningas. Jis buvo atsistojęs ir blizgančiomis akimis žiū
rėjo į Janscį. — Man nieko jie nepadarys, aš' esu jiems 
perdaug vertingas. Pagalvok gi, Jansci, ką reiškia mano 
laisvė, palyginus ją su tamstos žmonos ir dukters gyvy
bėmis? Jums nieko daugiau ir nelieka — aš einu.

— Tuo tamsta grąžintum man šeimą, bet tamsta 
savo šeimos niekada nebepamatytum. Ar tamstai iš tik
rųjų aišku, ką tamsta kalbi, profesoriau Jeningai?

— Taip, aš žinau, ką sakau, — Jeningas kalbėjo su 
ramiu ryžtingumu. — Atsiskyrimas nėra pats lemiama
sis dalykas. Reikalas paprasčiausiai sukasi apie tai, kad, 
man grįžus .ten, mudviejų abiejų šeimos išliktų gyvos, 
o kas žino, gal aš vieną dieną vėl atgausiu laisvę. O jeigu 
aš dabar negrįšiu, tai mirs ir tamstos žmona ir tamstos 
duktė. Tai turi būti aišku ir tamstai, ar ne?

Janscis linktelėjo, akimirką patylėjo ir kostelėjo, ir 
Reinoldas žinojo, ką jis pasakysiąs, dar jam nepradėjus 
kalbėti.

— Mane juo labiau džiugina, pone profesoriau, kad 
ir man buvo galima menka dalimi prisidėti prie tamstos 
išlaisvinimo. Tamsta esi ne tik neišgąsdinamas vyras, bet 
ir geras žmogus. Tačiau aš neleisiu, kad tamsta pasiau
kotum už mane ar manuosius. Aš pulkininkui Hidui pa
sakysiu ...

— Ne, — pertraukė jį Grafas, — aš pulkininkui Hi
dui pasakysiu ... — Jis priėjo prie telefono, nuėmė ragelį 
ir paprašė centrinę sujungti jį su vienu numeriu. — Ne, 
Jansci, palik tai man. Tamsta niekada ligšiol manimi ne
suabejojai — ar galiu paprašyti, kad ir nepradėtum?

Jis pertraukė, akimirkai išsitempė ramiai 
šypsodamasis perėjo laisvon Iaikysenon.

— Pulkininkas Hidas? Čia kalba atsargos 
Hovvarthas — puikiausios sveikatos, labai ačiū 
mes apgalvojome tamstos pasiūlymą, ir aš turiu priešingą 
pasiūlymą. Tamstai turi būti nepaprastai nepatogu, kad 
lyg tyčia šauniausio AVO valdininko nėra jūsų tarpe, ir 
aš norėčiau pasiūlyti, kaip su ta nedėkinga būkle susido
roti. Jeigu aš jums galėčiau garantuoti, kad profesorius 
Jeningas, pasiekęs Vakarus, viską nutylės, ar jūs būtu
mėte pasiruošę už generolo majoro Iljurino žmoną ir duk
terį priimti mano menką asmenybę — taip, aš palauksiu, 
bet ne neribotą laiką.

Laikydamas ragelį rankoje, jis nukreipė žvilgsnį į 
profesorių ir Janscį ir ištiesė ranką, kad sustabdytų jų 
protestus ir atgal nustumtų profesorių, kuris beviltiškai 
stengėsi pasiekti ragelį.

— Šalčiau, mano ponai, ir prašau nusiraminti. Kil
nus pasiaukojimas nebūtinai reiškia mano tikslą; atvirai 
kalbant, aš ir nesiruošiu. — Taip, pulkininkas Hidas? — 
Ak, taip, o aš jau beveik būgštavau — žinoma, tai kietas 
smūgis mano orumui, bet pagaliau, aš tesu tik nykštu
kas, tai būtinai turi būti pats profesorius — o taip, jis 
visiškai yra pasiruošęs — ne, pulkininke Hidai, į Buda
peštą jis nevyks. Ar tamsta iš tikrųjų laikai mus visiškai 
pamišusiais? Jei mes atvyksime į Budapeštą, tai tamsta 
sugriebsi visus tris! Ne, jei tamsta ir toliau spirsiesi, kad 
mainai turi įvykti Budapešte, tai profesorius dar šią 
naktį pereis sieną, ir nei tamsta, nei kuris kitas žmogus 
Vengrijoje nepajėgs to sukliudyti. Tai turi būti tamstai 
aiškiau negu — aha, aš iš karto pamaniau, kad tamsta 
tai suprasi, tamsta juk visada buvai toks išmintingas ir 
pramatąs vyras, ar ne? Tad prašau gerai klausytis.

— Maždaug už trijų kilometrų į šiaurę nuo šio namo 
— generolo duktė parodys jums kelią, jeigu jums būtų 
sunkoka surasti — atsišakoja nedidelis lauko kelelis į 
kairę. Tuo keleliu jūs važiuokite, jis baigiasi maždaug už 
aštuonių kilometrų prie kelto, kuris kilnoja per vieną 
Raabo intaką. Ten sustokite. Maždaug už trijų kilometrų 
į šiaurę yra medinis tiltas per tą Upę. Mes pervažiuosime 
tą tiltą, kurį tuoj pat išsprogdinsime, kad jums nekiltų 
pagunda mus sekti, ir pasuksime į pietus, prie keltininko 
namelio, stovinčio priešais vietą, kur jūs sustosite, tik 
kitoje upės pusėje. Kalinių pasikeitimui panaudosime tą 
mažą keltą. Ar viskas jums aišku?

Grafas ilgesnį laiką klausėsi tylėdamas, kambaryje 
tebuvo girdimas tik tylus, nesuprantamas pulkininko Hi- 
do balso murmesys, paskui Grafas pasakė: "Palaukite 
akimirką’’, nuėmė ragelį nuo ausies, pridengė ranka kal
bėjimo angą ir atsisuko į kitus.

— Jis sako, kad jam reikią valandos apsigalvoti — 
reikią pirma iš vyriausybės gauti leidimą. Tai būtų ga
lima. Nors iš tikrųjų, ypač normaliomis sąlygomis, mūsų 
garbingasis draugas greičiausiai bandytų tą valandą iš
naudoti armijai užaliarmuoti ir mums apsupti arba šauk
tis aviaciją, kad jį į mūsų kaminą nuleistų porą gerai 
nutaikytų bombų.

— Neįmanoma, — pasakė Janscis, energingai papur
tydamas galvą. — Artimiausios kariuomenės įgulos stovi 
Kaposvare, į pietus nuo Balatono ežero, ir mes iš oro 
pranešimų žinome, kad jos negali pajudėti.

— O artimiausi aviacijos punktai yra prie Čekoslo
vakijos sienos, — pasakė Grafas ir žvilgterėjo pro langą 
į pilką pustomo sniego pasaulį. — Jeigu ir galėtų iš ten 
pakilti, tai mūsų šitokiame ore nerastų joks maita. Taigi, 
rizikuojame ?

— Mes rizikuojame, — pasakė Janscis.
— Gerai, pulkininke Hidai, tamsta gali valandą gal-

ir tada

majoras
— taip,

Vilties spaustuvei už 
3,000 didelių vokų — $19.17.

Birmingham Paper Co., 
3,000 mažų vokų — $10.64.

Kanados pašto ženklams 
(240) — $7.20.

Papildomai prie Kanados 
ženklų — $5.97.

Amerikos pašto ženklų 
(2510) — $62.75.

V. Vijeikio spaustuvei (4 
pusi, laiškai, 3,000 egz.) — 
$48.00.

Už lankstymo ir į vokus 
dėjimo darbą — $10.00. 
Pašto išlaidos už knygų iš
siuntinėjimą aukotojams — 
$38.00.

Dalies knygų persiunti
mas iš Vilties spaustuvės į 
Tabor Farma — $4.58.

Pašto išlaidos už knygų 
išsiuntimą į Australiją, 
Naująją Zelandiją, Angliją, 
Vokietiją, Pietų Ameriką ir 
kitus kraštus ir laikraščių 
redakcijoms paminėti 
$59.37.

Visas šias sąskaitas 
mokėjo du mecenatai.

Į šias sąskaitas neįeina 
Vijeikio spaustuvės au- 
atspausdinant padėkos

tuvių kultūriniams reika
lams.

Visiems aukotojams ir 
mecenatams — širdingas 
lietuviškas dėkui. Tai buvo 
naujas malonus įrodymas, 
kad tikra lietuviška širdis 
geriems, naudingiems ir ap
čiuopiamiems tautin i a m s 
reikalams nelieka šalta.

Juozas J. Bachunas, 
Sodus, Michigan

ap-

*

V. 
ka 
laiškus Liet, širdies Fondo 
aukotojams nemokamai.

Taip pat spausdinimo iš
laidos ($971.25) Vilties 
spaustuvei už knygą apie 
Australijos lietuvius ’ Blez
dingėlės prie Torrenso” 
(2,000 egz.).

* *
Prieš įsisteigiant Lietu

viškos Širdies Fondui, buvo 
pasiųsta Adelaidės Lietuvių 
Namams $250.00 ir Mūsų 
Pastogės laikraščiui $250, 
ką paaukojo keturi gerašir
džiai mecenatai.

* * *
Tiesio giniai Adelaidės 

Lietuvių Namams pasiuntė 
Juozas Kapočius iš So. Bos
tono, Mass., 10 australiškų 
svarų ir Antanas Krausas 
iš Melbourno 3 svarus.

JAV Liet. B-nės Chicagos 
skyrius įteikė $50.00, pra
šė perduoti Australijos Lie
tuvių Bendruomenės Cent
ro Valdybai.

Lietuviškos širdies Fon
dui aukų iš suvirš 400 gera
širdžių aukotojų ligi 1962 
m. lapkričio 10 d. buvo pri
siųsta $2,223.50. Iš tos su
mos Adelaidės Lietuvių Na
mams jau pasiųsta $1,750. 
Mūsų Pastogės laikraščiui 
$300.00. Likutis ir tiek, 
kiek užsibaigiant vajui dar 
susirinks aukų, bus pasiųs
tas kitiems Australijos lie-

AUKOTOJAI LIETUVIŠ
KOS ŠIRDIES FONDUI
Canada — P. Bulke; So. 

Boston, Mass. — N. Anta
navičius; Mansfield Center, 
Conn. — W. Alksninis; Ro- 
chester, N. Y. — A. Sauno- 
rius; New York, N. Y. — 
K. Kriaučiūnas; Brooklyn, 
N. Y. — Pr. Narvydas; CIe
veland, Ohio — Dr. V. L. 
Ramanauskas; Detroit, Mi
chigan — V. Tamošiūnas; 
Union Pier, Mich. — A. Ka- 
raitis; Chicago, III. — A. 
Dundulis, Juozas Grybaus
kas, V. Gudaitis, A. Var
nas, A. Kosilionis; Cicero, 
III---- Ona Zailskienė; Wau-
kegan, III. — Pranas šlite- 
ris; Los Angeles, Calif. — 
A. Bimbiris.

12 asmenų prašė pavar
džių neskelbti. Dabar pri
siųsta — $116.50. Pirmiau 
prisiųsta — $2,107.00. Au
kotojams širdingai dėkui.

Juozas J. Bachunas,
Sodus, Mich.

meilę, įkvėptai apdainavo gimtojo 
krašto gamtos grožį, aistringai 
kėlė tauriuosius jausmus --au
kojimąsi visuomenės labui, jau
natvišką veržlumą ir idealizmą, 
pažangos polėkius, giliai lyriš
kai atskleidė jautriausius žmo
gaus širdies virpėjimus".

Vėlesnis užsiminimas Mairo
nio "vidinių prieštaringumų" čia 
jokiu būdu nebegalėjo nustelbti K. 
Korsako prieštaringumo su Ziugž' 
dos ir Venclovos apibūdinimais.

Pažymėtina dar vien rizikinga 
K. Korsako kalbos vieta: "Ir Mai
ronio eilės vėl suskambėjo nauja 
galia ir nauja prasme, kai..." 
Korsakas šį sakinį baigia taip: 
"kai lietuvių tauta pasuko nauju 
istoriniu keliu -- socializmo ke
liu". Bet kas gi pajėgė neprisi
minti, kad Maironio eilės iš tik
rųjų vėl suskambėjo Lietuvoj 
nauja galia ir nauja prasme -- 
tiksliau sena, bet atnaujinta pras
me -- tučtuojau, kai tik į Lietuvą 
prigužėjo rusų kariomenės ir 
kai lietuviams vėl pradėta skelb
ti, kad jų tėvynė nebe ta, apie 
kurią Maironis dainavo, o toji, 
kuri nusidriekusi ligi Vladivosto
ko... (LNA)

sau marksistinius spren- 
apie Maironį atpasakoti 
"liberaliai". Ir štai kas

Maironis...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Žiugžda, nes ji, anot Venclovos, 
"nukreipta prieš buržuaziją, te
buvo, kaip sakoma, kritika kla
sės viduje. Jos tikslas -- ne 
griauti buržuazinę visuomenę, 
bet ją pataisyti, tobulinti".

K. Korsakas, atrodo, bus ban
dęs pasakyti maždaug tą patį, 
bet visiškai kitais žodžiais, lyg 
pats dairydamasis klausytojuo
se daugiau populiarumo ir leis
damas 
dimus 
gana 
išėjo:

"Mums, tarybiniams žmo
nėms, (taip save kartais mėgsta 
vadinti bolševikinės valstybės 
kvislingai), Maironis pirmiausia 
reikšmingas kaip rašytojas, ypač 
kaip didžiai talentingas poetas. Ir 
ne kaip vienos kurios ideologinės 
srovės, luomo ar klasės atstovas, 
o kaip poetas, kuris geriausiuose 
savo lyrikos kūriniuose išreiškė 
pagrindinius visos lietuvių tautos 
siekimus kovojant dėl savo nacio
nalinių teisių, atspindėjo mūsų 
liaudies protestą prieš socialinį 
ir politinį engimą carizmo prie
spaudoje, karštai žadino tėvynės

voti, — pasakė Grafas į ragelį. — Bet jeigu mums pa
skambinsi bent minute vėliau, tai mūsų čia nebebus. Ir 
dar šis tas: atvykdami važiuokite keliu per Vyloką ir 
jokiu kitu — mes, būtent, nepageidaujame, kad tamsta 
atskirstum mūsų pasitraukimo kelius. Mūsų organizacijos 
didumas tamstai juk žinomas — mes seksime visus ke
lius į šiaurę nuo Szombathelio, ir jeigu tuose keliuose 
pasirodys bent kokia mašina, tai jūs, ten atvykę, mūsų 
nerasite. Taigi, mielasis pulkininke, ligi pasimatymo.

Patenkintas jis padėjo ragelį ir atsisuko j kitus.
— Tai galite matyti, mano ponai — aš pelnau visą 

riteriškumo ir kilnaus pasiaukojimo šlovę, ir būtent, be 
jokių nepatogių rizikų, kurios normaliai susijusios su to
mis dorybėmis. Raketas gaminti yra svarbiau, negu ker
šyti, ir tie žmonės nori būtinai atgauti profesorių. Mes 
turime tris valandas laiko.

(Bus daugiau)

Kada sveikintinas
šėtonas?

(Atkelta iš 1 psl.) 
liaus prestižas iš karto kri
to, tačiau Kennedy nesiry
žo išnaudoti savo pirmojo 
laimėjimo ir leido Kremliui 
atsigauti. Maskuodamas sa
vo planus Chruščiovas, ži
noma, nenori išduoti savo 
bendravimo su kiniečiais. 
Jis vėl pažadėjo indams pri
statyti dirbtuvių įrengimus 
gaminti MIG naikintuvus, 
kuriuos indai užsakė ruoš
damiesi ginkluotam konflik
tui su Pakistanu. Galimas 
daiktas, kad jis spaus ki
niečius pasitenkinti nedide
liais laimėjimais pasienyje. 
Chruščiovas vėl kurį laiką 
vaidins taikos angelą ar 
karvelį, o vakaruose bus
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daug komentatorių, kurie 
aiškins, kad jis toks iš tikro 
ir yra. Tuo tarpu Chester 
Bowles — Special Presiden- 
tal Representative and Ad- 
viser ori African, Asian and 
Latin Amrican Aflairs pa
reiškė, kad rasinis perskyri
mas — apartheid — Pietų 
Afrikos respublikoje yra 
’the worst situation in the 
world today’. O atstatytas 
Indijos krašto apsaugos mi
nisteris sovietų draugas 
Krishna Menon kreipėsi į 
JT sekretorių U Thant pra
šydamas geros vietos Jung
tinių Tautų organizacijoje.

Politikos tikslas nėra, — 
kaip teigia W. Lippmannas 
savo įvade į politiką (A 
preface to politics), išleis
tam dar 1913 metais, — įro
dyti keno nors teisingumą.

Dalyvauk savo bažnyčioj 
ir melskis šioj 
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UŽKASTI LIETUVYBĖS LUBIAI
Po 2-j o Pas. karo į JAV atvykę lietuviai rado nepa

prastai plačiai išsisakojusią draudimo sistemą. Tiesa, ji * 
privačios inidiatyvos rankose, bet joje radome galimybę 
apdrausti ne tik savo gyvybę, bet ir atplyšusią sagą iš 
BALF gautojo švarko. Ir nespėjus kojos įžengti į pirmą
ją pastogę, tuoj prisistatė įvairiausių draudimo bendro
vių-agentai, be didelio vargo išgavę apdraudai sutikimus 
iš daugumos naujai atvykusių. Po 'to tik paaiškėjo, kad 
ir lietuviai, senieji ateiviai, buvo gerai supratę apdraudos 
”pramonės” reikšmę ir turėjo įsisteigę net 2 organiza
cijas tam tikslui. Viena jų, Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje (sutrumpintai SLA) jau gyvuoja 76 metus.

5j:

Turint omenyje, kad SLA bendras turtas siekia arti 
4 mil. dolerių, galime įsivaizduoti, kad tai nėra viena iš 
eilinių organizacijų, kurių čia atvykę, radome ne vieną. 
Tai ant labai tvirtų pagrindų atsistojusi organizacija, 
besirūpinanti ne vien apdrauda, bet ir lietuvių kultūri
niais reikalais. Prieš numojant ranka, kiekvienas lietuvis, 
dar nespėjęs arčiau su ja ir jos darbais susipažinti, turėtų 
pagalvoti, kiek esame nustoję, į šio pobūdžio organizaci
jas ilgesnį laiką žiūrėję iš šono, lyg tai būtų ”ne mūsų 
kiaulės, ne mūsų pupos”.

Ta klaida dar ne vėlu atitaisyti. Tuo labiau, kad tai 
ne vienintelė klaida, kurią prieš 12-15 metų atvykę, pa
darėme. O klaidą padarėme, ignoravę senųjų ateivių orga
nizuotumą ir praktiškas pastangas burti lietuvius ne vien 
šokiui ir dainai, bet ir gyvenimui.

Būdinga, kad prieš kelias dienas CIevelande viešėjęs 
SLA prezidentas P. Dargis, kalbėdamas į susirinkusius 
tos organizacijos narius ir visuomenę, nepasirodė beesąs 
apdraudimo bendrovės agentu, bet senos ir garbingos or
ganizacijos vadovu. Organizacijos, kuri turėjo progos ir 
norų pagelbėti Lietuvai jos sunkiausiose valandose. Tos 
organizacijos sąmatose figūruoja tūkstančiai dolerių ne 
vien tik pomirtinėms išmokėtų. Išmokėta tokiems lietu
vybės tikslams,, kuriems kitur vargu ar būtų lėšų atsi
radę. Paremti kultūriniai reikalai, paremti studentai sti
pendijomis, paremti mūsų tautai pasidarbavę asmenys.

Malonu, kad buvo proga susipažinti ne tik su SLA 
prezidentu, bet jo asmenyje su tokios organizacijos vado
vu, kuri turi savyje daugelį užslėptų lietuvybei lobių.

Neapsiėjo ir ta organizacija be audrų. Teko ir jai 
išgyventi juodo ir balto. Bet ji išsilaikė tiek metų, išsi
laikys ir ateityje. Tik jos neturime laikyti senos, archy
vinės medžiagos padėtyje. Ji yra gyva, pajėgi ir pilna 
naujų vilčių. Tik ta viltis — naujųjų ateivių širdyse. O 
ateitis jos priklausys nuo to, ar mes, jaunieji ateiviai, 
ii toliau eisime super organizaciniu keliu, ar jungsimės 
į organizaciją, kuri įrodė savo egzistencijos prasmę ir 
daug vilčių ateičiai. (hč.)

Skaitytojų pastabos

KAI MOTINA ŽIAURI, O
TĖVAS ŠVELNUS...

Šiemet 6uėjo 55 metai, kai 
įsisteigė liet, seserų kazimie- 
riečių kongregacija. Tokio rimto 
amžiaus sulaukusi vienuolija, ku
rios tikslas buvo savo mokyklose 
lietuvių vaikus auklėti katalikiš
koje ir tautinėje dvasioje, vi
siems keltų tik pagarbą ir pasi
didžiavimą. O dabar? ... Jau 10 
metų, kai lietuviams įprasta šv. 
Kazimiero akademija pavirto 
tautiniu atžvilgiu neutralia Maria 
High School...

Visai be sąryšio su šitomis 
dvigubomis sukaktuvėmis spalio 
5 d. Dirva paskelbė Lietuvės Mo
tinos straipsnį "Kazimierietėsir 
lietuvybė".

Spalio 15 d. Dirvoje V. Kas- 
niūnas tą Lietuvę Motiną apšau
kė žiauria. Jam tatai pasirodė 
neįtikėtinai baisu. Jis reikalavo 
susirinkimo protokolo, kur minė
ti kaltinimai surašyti, norėtų su
žinoti, kiek ten buvo dalyvių, pir
mininkavusio pavardę ir t.t. Mat, 
V. Kasniūnas netiki, kad tokiam 
"išsišokimui" galėjo būti daug 
pritariančių. Tai biurokratiška 
mąstysena ir advokato manev
ras, kreipiąs bylą taip, kad iš
drįsusiai prabilti Liet. Motinai 
būtų taikomas griežtesnis pa
ragrafas. •

Visai nesvarbu, kiek ten žmo
nių dalyvavo, ar buvo formalus 
tam reikalui susirinkimas ar tik 
kalbos prie "kavos puodelio", 
kaip sako V. K-naš. Paliestas 
dalykas yra toks reikšmingas ir 
neginčytinas, kad čia negali bū
ti dviejų nuomonių ir visai ne
reikia daugumo balsų "už” ar 
"prieš". Jau daug metų buvo lauk
ta ir tylėta! Savo tautybės smuk
dymo atžvilgiu čia, išeivijoj, mū
sų kantrybė yra labai didelė, net 
jau tapusi jaučio rambumu! To
dėl veltui V. K-nas tikėtųsi gau
sių susirinkimų protesto poreiš- 
kių arba kokių peticijų su tūks
tantiniais parašais. Daugumas 
visuomenės slenka patogesniu 
nuolaidžiavimo keliu.

Tačiau ir šis Lietuvės Motinos 
balsas toli gražu ne pirmutinis. 
Jis kartas nuo karto vis pasi
girsdavo, bet būdavo užrėktas ar 
užslopintas.

Kiek jau ligi šiol buvo įkurtų 

vadin. lietuvybės židinių ir su
rinkta aukų milijoninės vertės 
pastatams, visuomenė gi nuolat ti
kinama, kad čia lietuvių vaikai 
bus auklėjami tikrai tautinėj dva
sioje. Bet, praėjus kiek laiko, 
žiūrėk, į tą lietuvybės židinį pri
sisunkė svetimybės, lyg vandens į 
prakiurusį laivą, kuris pradeda 
grimsti vis gilyn ir gilyn. O jei 
kas laikrašty mėgindavo į tokią 
liūdną padėtį atkreipti visuome
nės dėmesį, tai tuoj pat jau at
sakas - "raminantis" straipsnis: 
"Bloga valia ar tik nesusiprati
mas?" arba "Kam tas pesimiz
mas?” -- ir vėl užviešpatauja 
tyla...

Lietuviškos dainos ir tautinių 
spalvų ženkleliai Vasario 16-to
sios proga toli gražu dar nepa
kankamas lietuvybės įrodymas. 
Tautiškumo pertekliui kazimie- 
riečių vedamoje mokykloje pa
vaizduoti V. K-nas panaudojo net 
tokį argumentą: esą net svetim
taučių vaikai mokomi "Tikiu į 
Dievą Tėvą” lietuviškai, suprask, 
ką jau kalbėti apie savuosius. 
Daugiau, negu naivu, būtų kliau
tis svetimiems mūsų primesta lie
tuvybe, patiems jos atsižadėjus! 
Laisvame.krašte, rodos, visi ga
lėtų turėti teisę mokytis savo 
gimtosios kalbos. V. Kasniūnas 
abejoja, ar Lietuvė Motina turi 
sąžinę, jei nepasirašė po kalti
namuoju straipsniu savo tikro
sios pavardės. Bet jis visai ne
pasigenda sąžinės ten, kur tautie
čių lėšomis pastatytoje lietuviš
koje mokykloje pati lietuvybė 
kenčia kampininkės dalią!

Kodėl, anot V. K-no, nenueita 
pas seseles išsikalbėti, išsiaiš
kinti mums rūpimais klausimais. 
Ką gi čia aiškinti? Argi lietuviš
koje mokykloje lietuvybė galėtų 
būti koks įrodinėjimo, perkalbė- 
jimo ar apskritai kokio ginčo da
lykas? Dabartinė padėtis prime,- 
na lietuvių kovą dėl savo gimto
sios kalbos teisių lenkų okupuo
tame Vilniaus krašte. Reikia pa
stebėti, kad ieškančiam teisybės 
tokiais atvejais visuomet prikiša 
krikščioniškos meilės stoką, tar
si pačia lietuvybe būtų kėsinama
si ką nuskriausti arba įžeisti.

CHICAGOS LIETUVIŲ OPEROS VYRŲ CHORAS atlieka koncertinę programą moterų choro penkmečio 
paminėjime lapkričio 10 d. Chicagoje. Solo dainuoja Jonas Vaznelis, diriguoja Alfonsas Gečas, prie forte- 
piono Alvydas Vasaitis. V. Juknevičiaus nuotrauka

Lietuvybei nepakanka vien išmal
dos ar pasigailėjimo: lietuviško
se įstaigose ji reikalauja sau 
teisių!

Be to, ar tie vadin. lietuviš
ki klausimai yra tik "jiems rū
pimi", atseit, liet, tėvų vaikams? 
Jeigu seserys kazimierietės lai
ko save lietuvėmis ir jų mokyk
lą lanko mūsų jaunimas, tai tie 
klausimai yra ir jų klausimai. 
Todėl, jei tėvai turi rodyti krikš
čionišką širdį, kaip moko V. 
K-nas, tai juo labiau tą širdį tu
ri rodyti mokytojos, savo noru 
įsipareigojusios kitus mokyti ir 
auklėti.

Apskritai, mokytojai su vado
vybe nulemia mokykloje vyrau
jančią dvasią ir tvarką. Mokiniai 
gi, kiek jų bebūtų, daug ar ma
žai, visuomet vykdo mokyklos 
nustatytus reikalavimus. Visi ži
nome, kad jau daug tėvų neleidžia 
savo vaikų į lietuviškas mokyk
las ir patys skubinasi nutautėti, 
kad tiktų būti tėvais suameri- 
konėjusiems vaikams. Bet Lie
tuvė Motina, kurią V. K-nas pa
vadino žiauria, šitų juk neasto- 
vauja. Vaikai, kurie nelanko se
serų mokyklos, kaip ir tų ne
lankančių tėvai, greičiausia ir ne
žino, kas toje mokykloje vyksta ir 
vargu jąja domisi. Todėl apie juos 
nėra ko ir kalbėti. Mokytojos se
serys yra atsakingos tik už tuos 
vaikus, kurie lanko jų mokyklą.

Pagaliau, jei liet, mokyklose 
mokinių skaičius mažėja, net vei
kėjų vaikai nelanko, kaip teigia 
V. K-nas, ir daugelio namų kal
ba nelietuviška -- tatai tik reiš
kia, kad lietuvė motina yra žiau
ri lietuvybei, bet labai atlaidi 
svetimybei. Tautiniu atsparumu 
ji nė iš tolo neprilygsta savo se
najai močiutei. Negeresnis tačiau 
ir tėvas. Jei K-nas atstovautų 
bent didžiumą išeivijos tėvų, bū
tų liūdnas vaizdas. Jis pasirodo 
esąs labai jau apdairus tėvelis. 
Nubloškęs visą lietuvybės reika
lą į šalį, savo rašinio pabaigoje 
pataria Lietuvei Motinai būti san
tūria, kritikuojant seserų kazi- 
mieriečių nusistatymą lietuvybės 
atžvilgiu. Turint galvoje jų tvar
komas ligonines, jis moko neiš
sižadėti tarbos ir lazdos, atseit, 
visai tėviškai perspėja per daug 
neįsipykti seserims, nes paskui, 
ligos atveju, būtų nepatogu kreip
tis į jų ligoninę. Tai, žinoma, la
bai praktiškas patarimas, tik su 
mūsų tautiniais reikalais maža 
teturi bendro. Tikriausiai ir ka- 
zimieriečių ligoninėje, kaip ir ki
tose, tuščios tarbos neparodysi-- 
reikės užmokėti, jei neturėsi Mė
lynojo Kryžiaus ar kitokių leng
vatų. Vėl gi būtų blogas biznis net 
ir seserims, jeigu su ligoniais 
elgtųsi grubiai ar šiurkščiai. Kad 
V. K-nas giriasi pas jas išgyve
nęs "ypatingą lietuviškos dvasios 
pakilimą" (nelyginant anuomet V. 
Kudirka, perskaitęs pirmąjį" Auš 
ros" numerį) -- tai čia jo paties 
asmeninis atvejis. Už tai jis gali 
jaustis atsidėkojęs, "didvyriš
kai" po savo laišku Dirvai pasi
rašydamas tikrąją pavarde.

Nepajėgdamas Lietuvės Moti
nos kaltinimo atremti nei faktų 
paneigti, V. K-nas veltui karš
čiuojasi, spėliodamas, kais ta au
torė, lietuvybės gynėja, iš tikro 
yra. Dalyko esmė betgi dėlto ne
sikeičia, ar čia buvo motina ar 
tėvas (kad ir su barzda, kaip įta
ria V. K-nas) -- visai nesvarbu! 
Čia buvo balsas tų, kuriems rū
pi ne tik sava tarba, bet ir savo 
vaikų tautinis auklėjimas!

S. Jurgaitienė

TŪKSTANTIS 'ALEKSANDRYNUI’
Bar z dūkas

siradęs tokiomis aplinkybėmis: 
"Keliasdešimt metų dirbant man 
lietuvių knygai, savaime prisi
rinko ir medžiagos lietuvių rašy
tojų biografijoms ir jųbibliogra- 
fijoms. Tačiau įvairūs kiti darbai 
neleisdavo man surinktosios me
džiagos tinkamai sutvarkyti-ir 
susisteminti. Ir tik žmonai (Alek
sandrai) atsigulus į mirties pa
talą, iš kurio ji jau nebeatsikė- 
lė, ir keletą mėnesių jai beko
vojant su mirtimi, o man Ją 
slaugant per dienas ir naktis (tai 
buvo 1943 m. M. B-ka), Jos pa
čios raginamas, ilgomis nakties 
valandomis ėmiaus to darbo, ku
ris čia Jos vardu ir pavadintas". 
Autoriui 1956 sausio 3 mirus, 
"Aleksandryną" spaudai pareng
ti pasiėmė M. Biržiška ir P. 
Jonikas, patalkinami taip pat kai 
kurių kitų mūsų kultūros darbi
ninkų. Jų pastangomis 1960 me
tais pasirodė pirmoji "Aleksan
dryno" dalis. Šiuo metu jau yra 
surinkta ir antroji dalis.

"Aleksandryną" leidžia JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kultūros 
Fondas. Nereikia aiškinti, kad tai 
nėra pelningas leidinys. Bet 
leidimą nulėmė ne pelno, tik 
mokslinė ir tautinė"Alek- 
sandryno" reikšmė. Reikia žino
ti taip pat ir tai, kad buvo ir 
tebėra "Aleksandryno" leidimui 
nepritariančių. Tokių balsų buvo 
girdėti ir viešai. Keliais atve
jais jie buvo keliami pačioj JAV 
LB Taryboj, vyriausiajame 
Bendruomenės organe. Mat, 
"Aleksandrynas" reikalauja, pa
lyginti, nemažų pinigų, o juos 
esą būtų galima skirti aktuales
niems bei reikalingesniems gy
venamosios dienos leidiniams. 
Galutiniai sprendimai išeidavo 
vis "Aleksandryno" naudai -- 
gyvenamosios dienos reikalus

Stasys

Mūsų spaudoj trumpai buvo 
pranešta, kad Ohio Lietuvių Gy
dytojų Draugijos šiemetinė kul
tūros premija atiduota "Alek- 
sandrynui" leisti. Bet šis įvykis 
taip pat nusipelno ir kiek pla
tesnio paminėjimo.

Visų pirma žodis kitas apie 
patį "Aleksandryną".

Kaip pastebi savo "Prakalboj" 
Lituanistikos Instituto preziden
tas Petras Jonikas, Vaclovo Bir
žiškos "Aleksandrynas” yra di
džiai vertingas lietuvių kul
tūros istorijos tyrinėji
mų įnašas:/'Tas veikalas yra 
dvigubai svarbus. Viena, jis pir
mą kartą mūsų istoriografijoje 
suburia bei surikiuoja didelį bū
rį senųjų lietuvių autorių bei ra
šytojų, jų tarpe ir daugelį ligi 
šiol maža kam težinomų arba 
ir visai nežinomų, pasklidusių 
kelių amžių mūsų kultūros dir
vonuose ir tartum ten beišnyks
tančių laiko prieblandoje, sutelk
damas svarbiausius jų gyvenimo 
duomenis, jų raštų bei juos lie
čiančios literatūros ir dokumen
tų sąrašus. Antra, veikalas žy
miai palengvina įvairius tolimes
nius mūsų kultūros bei literatū
ros istorijos tyrinėjimus, paties - 
damas jiems tvirtą pamatą svar
biausių .duomenų, autoriaus su
rašytų kuone per visą jo moksli
nės veiklos amžių iš įvairių šal
tinių, kurių nevienas šiandien 
tyrinėtojui sunkiai beprieinamas 
arba ir visai nebeprieinamas, 
žuvęs".

P. Joniko čia glaustai pasakyta 
visa, apie ką galėtume ir plačiai 
kalbėti. Bet į platesnes kalbas 
nesileidžiam, nes ne čia joms 
vieta. Pilnesniam vaizdui susi
daryti stabteliam tik prie kai ku
rių detalių, būdingų šiam veikalui 
ir jo autoriui.

Jų randame "Brolio paaiškini
muose". Šis brolis -- tai Myko
las Biržiška, mūsų literatūros 
buvęs profesorius, Kauno ir Vil
niaus universitetų rektorius, 
Lietuvos Nepriklausomybės akto 
signataras, neseniai baigęs ilgą 
ir tokią vaisingą šios žemės ke
lionę. Iš jo paaiškinimų matome, 
kad "Aleksandryno" bus trys da
lys, apimančios 370 mūsų rašy
tojų. Veikalas, paties autoriaus 
Vaclovo Biržiškos liudijimu, at-

MOKAME MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas. 

daugiau mažiau tenkiną kiti lei
dėjai, o LB Kultūros Fondui derą 
duoti ką nors monumentalesnio 
mūsų mokslo ir kultūros atei
čiai. Todėl "Aleksandryno" lei
dimas, nors ir pamažu, nors ir 
su finansiniais sunkumais, slinko 
ir tebeslenką į priekį, liudyda
mas, koks vis dėlto vargingas 
grynojo mokslo veikalų kelias į 
lietuvišką mūsų gyvenimą. Jis 
būtų nepalyginti lengvesnis, jei 
suvoktume savos Bendruomenės 
paskirtį ir kiekvienas jos pastan
gas vyriškai, ne taip atmestinai, 
ne tokia atbula ranka paremtume.

Šitokiomis aplinkybėmis ypa
čiai gero žodžio verta Ohio Lie
tuvių Gydytojų Draugija. Ji jau 
yra pastebėjusi nevieną gyvąjį 
kultūrinį mūsų reikalą ir kasme
tine savo premija jį parėmusi. 
Jos tūkstantines ligi šiol jau ga
vo: Alg. Landsbergis už "Pen
kis stulpus turgaus aikštėje", 
Lietuvių Enciklopedijos redakci
nis kolektyvas už išliekamos mil
žiniškos reikšmės savo darbą, 
Čiurlionio ansamblis už lietuvių 
tautinės dainos puoselėjimą, 
komp. V.K. Banaitis už "Jūratės 
ir Kastyčio" operos sukūrimą, 
jos premijos parama išleistas 
A. Tyruolio vadovėlis lituanis
tinių mokyklų šeštajam skyriui 
"Ten, kur Nemunas banguoja" ir 
dabar šios paramos susilaukia 
"Aleksandryno" leidimas. Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugija savo 
dėmesiu kultūrinėms mūsų ver
tybėms ir savo kasmetiniu tesė
jimu atiduoti joms savo dalį iš 
tikrųjų atsistoja didžiai simpa
tingoj bei reikšmingoj organiza
cinio savo gyvenimo aukštumoj.

Kaip Bendruomenės žmogus 
negaliu taip pat nepasidžiaugti 
Ohio Lietuvių Gydytojų Draugi
jos ypatingu dėmesiu pačiai 
Bendruomenei. Iš šešių tūkstan
tinių keturios tūkstantinės yra 
duotos Bendruomenės dispozici
jon! Ar bereikia kalbėti, kaip 
šitokiais mostais remiama pati 
Bendruomenė ir ugdoma bei stip
rinama bendruomeninė dvasia?! 
Šia proga Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijai Bendruomenės vardu 
ir tariu nuoširdžiausią viešą pa
dėką. Giliu mano įsitikinimu, 
draugijos yra pasirinktas teisin
gas kelias: Bendruomenė, būda
ma atvira kiekvienam, taip pat 
yra ir visų mūsų bendrosios va
lios. reiškėją. Jos rėmimas yra 
kartu bendrųjų mūsų tikslų ir 
uždavinių rėmimas, bendrųjų 
mūsų pastangų stiprinimas.

Ohio Lietuvių Gydytojų Drau
gija yra sutelktinis vienetas. Vie
šumai džiugus faktas yra šio 
vieneto narių vieningas veikimas. 
Man asmeniškai daugiau susidur
ti tenka su draugijos valdybomis, 
ypačiai su jos pirmininkais. Šia 
proga taip pat negaliu nutylėti 
savo pasitenkinimo, kurio patir
davau susidurdamas su draugi
jos reprezentantais daktarais D. 
Degėsiu, H. Brazaičiu, VI. Ra
manausku, J. Stankaičiu. Nuošir
dus dėkui jiems už visada Bend
ruomenei rodytą jos supratimą 
ir jos pastangų konkretų įverti
nimą!

UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU 
Gėlės visoms progoms — vedyboms, laidotuvėms ir t.t.

FRIENDLY FLOVVER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30- 1:30 
Telef. namų 131-6558 6901 Superior Avė.
Krautuvės — 431-6339 Cleveland 3, Ohio

REKORDAS...
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chart«r«d and Suporvisod by th« United Stote* Govcrnment 
2202 W. CERMĄK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginio 7-7747 John J. Kazanauskas, Pre».
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POVILO DARGIO KALBOS ANTROJI DALIS APIE
SUSIVIENIJIMĄ LIETUVIU AMERIKOJE

Clevelando SLA 14-ta kuopa, 
136-tai kuopai talkininkaujant, 
lapkr. 10 d. surengė vakarą ar- 
timesniam susidraugavimui su 
Kanados SLA nariais ir veikė
jais.

Kanadiečiai savo pažadą įvyk
dė: iš Toronto ir St., Catherines 
atvyko pilnas autobusas apie 40 
vyrų ir moterų, beveik visi nau
josios ateivijos žmonės. Čia jie 
sutiko ir senosios ir naujosios 
išeivijos veikėjus, SLA 14 ir 136 
kuopų narius.

Lapkr. 10 d. vakare Lietuvių 
salėje, clevelandiečiai svečius 
supažindino su savo talentų me
nine programa ir vakariene. Pa- 
sižmonėjimas, lankymas giminių 
ir draugų Clevelande užėmė da
lį svečių laiko. Jie aplankė ir 
Dirvos redakciją, bažnyčias, ap
žiūrėjo SLA paskola įsigytus 
Čiurlionio Ansamblio namus ir 
apsilankė lietuvių kultūriniame 
darželyje, kur stovi Dr. Jono 
Basanavičiaus, Dr. Vinco Ku
dirkos ir poeto Maironio pamink
lai.

DALYVAVO SLA PREZIDENTAS

Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje centro prezidentas Povilas 
P. Dargis, iš Pittsburgho, pra
leido čia porą dienų, turėjo eilę

K. S. KARPIUS ,

pasitarimų su vietos ir kaimy
ninio Akrono kuopų veikėjais- 
organizatoriais, su kanadiečiais, 
ir tame subuvime Lietuvių salė
je pasakė plačiai nušviečiančią 
kalbą apie tos mūsų senos orga
nizacijos darbus nuo įsteigimo 
1886 metais iki dabar -- iki pa
rėmimo mūsų Čiurlionio ansamb 
lio stambia paskola įsigyti taip 
reikalingas chorui patalpas.

Klausytojai girdėjo P. Dargį 
apsakant, kaip dideliais darbais 
ir stambiomis sumomis Susivie
nijimas rėmė visokį mūsų anks
tyvos išeivijos veikimą, nuo sti
pendijų mokslus einantiems iki 
rėmimo Lietuvos nepriklauso
mybės pastangų I Pasaulinio Ka
ro metu. II Pas. Karo metu SLA 
vėl gausiai aukojo tremtiniams 
remti ir Lietuvos laisvinimo dar
bą stumėti, remti Amerikos Lie
tuvių Tarybą, ir tt. ir tt.

Tiksliai ir sklandžiai supažin
dinęs klausytojus su Susivieni
jimo pastangomis remti ir va
dovauti mūsų visuomeninį gyve- t 
nimą išeivijoje P. Dargis savo 
pranešimą baigė.

Prileidžiant f kad klausytojai 
buvo veik visi SLA nariai, nes

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!
|gl/ty MOKAME UŽ BONU
V/4h TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUIOS
DOVANOS TAUPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
i LOAN ASSN.

1447 St. 49th Court, Cicero SO, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
CHICAGO PHONE
SUBURBAN PHONE

.242-4395

.656-6330

SLA kuopos tą vakarą rengė ir 
sukvietė savo narius, nuo savęs 
noriu pridėti antrą P. Dargio kal
bos dalį, kurios jis nesakė, ma
tomai nenorėdamas ilga kalba 
klausytojus varginti:

Ta antra dalis -- tai ko Su
sivienijimui iš mūsų visuomenės, 
iš mūsų išeivijos reikia. Susi
vienijimui, kaip apdraudos orga
nizacijai, reikia daugiau ir dau
giau naujų ir naujų narių --ir 
tie nariai yra mūsų visuomenė, 
mūsų broliai ir seserys, mūsų 
draugai ir mūsų šeimų nariai. 
Jie visi reikalingi Susivieniji
mui nariais.

Susivienijimas, nors pastarais 
keliais dešimtmečiais išvysty
tas į mums reikalingą ligoje pa
šalpos ir gyvybės apdraudos or
ganizaciją -- tas yra SLA gyva
vimo pagrindas -- bet, kaip iš 
P. Dargio girdėjom, dirbo ir dir
ba ir tuos visus darbus, be kurių 
mes , kaip tautos išeivijos dalis, 
būtume labai menki, liesi.

Man, kaip SLA nariui nuo 1915 
metų, sekančiam organizacijos 
gyvavimą su visais trukumais ir 
laimėjimais, su savitarpinėmis 
tąsynėmis, kadangi mūsų išeivi
ja susidėjo iš politiškų grupių, 
įspūdį padarė spalio 26 d. Tėvy
nėje tilpęs pirmame puslapyje 
straipsnis, "NEUŽTENKA ŽO
DŽIŲ, REIKIA IR DARBŲ*.

Tas straipsnis nusako, kaip 
SLA apskritys ir kuopos atsida
vusios visuomeninei veiklai, iš
kilmėms, šventėms, pokyliams 
rengti, Susivienijimo gyvybiniam 
tikslui -- narių skaičiaus daugi
nimui -- kartais visai nedirba.

To straipsnio pora sakinių apie 
tai sako:

"Tai vis reikalingi darbai, bet 
jie visi yra daugiau vietinio po
būdžio. O yra darbų, kurie yra 
bendri ir turi rūpėti visai orga-

nizacijai ir visiems veikėjams... 
tarp bendrųjų darbų svarbiausiu 
yra organizacijos gyvybės išlai
kymas, arba, tiksliau sakant -- 
naujų narių gavimas."

SLA valdyba, kaip Tėvynėje 
matome, ir kaip kuopoms ir or
ganizatoriams praneša, skelbia 
vajus, kuopų veikėjai ir organi
zatoriai raginami įrašyti į SLA 
naujų narių -- didesniam paska
tinimui skiria net pinigines pre
mijas. Kai kurios kuopos įrašo 
kiek naujų narių, ačiū pasišven
tėliams organizatoriams, bet jie 
tai darytų ir be premijų.

Naujų narių gavimui yra du 
šaltiniai: jaunimas, jaunoji kar
ta kurios likimu mūsų tautiečiai 
taip susirūpinę. SLA pasitarnaus 
jaunimui būti lietuviais, sueiti į 
pažintis su savais dalyvaujant 
kuopų susirinkimuose, vakarė
liuose, ir važiuojant į seimus. 
Greta to, jie turės reikalingą ap- 
draudą. Viskas eina kartu.

Antras šaltinis -- naujieji atei
viai, nes jie dar yra tinkamo am
žiaus į apdraudos organizaciją 
įstoti. Nežinia koks nuošimtis 
naujųjų ateivių apsirūpinę apdrau
da, nors yra tokių, kurie komer
cinėse firmose apsidraudę ir 
stambesnėmis sumomis.

Bet toli ne visi apsidraudę 
tiek, kad negalėtų įstoti į SLA 
nors ir į žemesnį laipsnį, įgy
jant sau ir savo šeimai daugiau 
apdraudos. Tą padarę įsijungtų į 
išlaikymą organizacijos, dirban
čios plačioje mūsų visuomeninė
je dirvoje.

SLA galima pasirinkti įvairius 
apsidraudimo laipsnius už visai 
prieinamus metinius mokesčius. 
Kodėl nepasidaryti organizacijos 
nariu, kurios brolių galima sutik
ti veik visoje plačioje Ameri
koje?

Mano noras ir patarimas yra, 
kad centro valdyba pasistengtų 
supažindinti visuomenę su NAU
DA, kokią SLA teikia savo nariui, 
panaudodama mūsų pašalinę 
spaudą. Tėvynės straipsniai pla
tesnės visuomenės nepasiekia.

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

/

DAIRYMEN ICE CREAM
1

COMPANY

3068 WEST 106th STREET

OR 1-2300

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj 
PADĖKOS DIENOJ

GRABLER MFG.

COMPANY
6565 BROADWAY

MIchigan 1-9260

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis Padėkos Dienoj

THE L & K HOTEL
654 BOLIVAR ROAD SU 1-4197

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

DRAGIN PIANO COMPANY
WE CARRY THE FINEST QUALITY PIANOS

WILLIAM WEISS, PROP.

8220 Carnegie Avė. Call R A 1-9848

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

TRIANGLE STAMPING 
COMPANY

5101 Carniegie Avė. HE 1-0282

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

LYNDHURST HOME BAKERY
FOR THE BEST IN BAKED GOODS SEE US

5359 Mayfield Road Call HI2-9360

Dirvos konkurse premijuotasis romanas
(14)

Parslenku namo, bijodamas ką susitikti. Bartis 
plėšosi, Bartis naktimis nebemiega! Kas jiems darbo, 
bet — neapsikenčia! Norisi, kad gerai apie tave kal
bėtų. Norisi, kad matytų, ką tu pasiekei; bet nesinori, 
kad pastebėtų tavo vargą.

Prie vartų, prieš lentą su parašu ”Dainorine”, su
stoju ir, nuleidęs galvą, užsisvajoju. Gerai sako: lie
tuviai svajotojai. Tai Antano žodžiai. Lietuviai svajo
tojai. Ir stoviu dabar, ir galvoju. Nagi, ir aš. Baigiu 
jau šeštą dešimtį. Ir vis tebesiplėšau dėl ūkio, dėl tur
to, dėl tos stiklinės, kuri tau senatvėj džiaugsmo duo
tų. Bet ar čia tau tėvynė? Ne. Nei čia, nei Lietuvoj. 
Kai motina peržegnojusi išlydėjo, maniau, grįšiu. Pas
kui ... Lietuvos laukeliai tolo ir tolo, kol ir svajoti 
apie juos nustojau, čia tapo namai. Bet ar čia tėvynė? 
Kol dirbsi, kaip neraliuotas jautis, nei pagalvoti nėra 
kada. O kai susisvajoju, tai darosi aišku: ar čia ilgai? 
Ar ilgai stiklinę laikysi? Atsimenu, kartą, važiuoda
mas pro kapus su Gaile, ir sakau: ”Mergiot, čia žmo
gaus tėvynė. Padirbėsi, pagyvensi kelias dešimtis me-. 
tų, o čia gulėsi ir ilsėsies šimtus, tūkstančius”. Gailė 
išplėtė akis. Nieko nesuprato. Ir mes kvaili, kaip vai
kai.

žiūriu dabar po kojomis, į juodą žemę, ir, kelintą 
kartą atsidusdamas, sakau: „žemelė — mūsų tėvynė, 
juoda, gili žemelė”.

Ir nusispjaunu. Kvailas, kaip aulas. Ar man sva

joti, ar man tokias mintis mąstyti? Tai mokytų darbas. 
Jie prirašo knygas, jie patys tas kvailystes skaito. Kas 
bus, kai numirsim, tas bus. O dabar gyvenam. Gyventi, 
reikia — ko daugiau už kitus pačiupti. Apsirūpinti. 
Apsiginti nuo šalčio ir bado. Visko turėti. Neišmėtyk, 
neisdalyk, o turėk, stipriai sugniaužęs, ir kita ranka 
daugiau griebk. Visi taip daro. Toks pasaulis. Taip 
nedarysi, tave užstumdys, sutraiškys, kaip menką 
vabalą.

Rūsio langai užsiplieskę šviesomis. Tai jau kas 
yra. Jau atvažiavo kas. Ir dar priemenėj pilna burna 
nusispjaunu. Išgirstu Danguolės balsą, širdis pradeda 
stipriau plakti. Suvažiavo jau, sugarmėjo. Ko jiems 
čia reikia? Ir dar vidury savaitės?

— Sveiki, — pasakau įėjęs.
— Sveikas, Frank! — Danguolė apsisuka ir pakš

teli man bučkį į žandą.
Apsitempusi siauru megztuku, šlaunys vos ne

sprogdina šilkinių kelnių. Nuryju seiles. Ranka perbrau
kiu kaktą, lyg plaukus pasitaisydamas, lyg pasitik
rindamas, ar plikė užversta juoda kuokštą, kad ne
šviestų.

— Sveika, Gailute.
Mergaitė apsikabina mane ir prisispaudžia. Ne 

mergaitė, beveik jau merga. Pabučiuoju į kaktą ir 
stumdamas sodinu ją ant kėdės.

— Tai sėskitės, viešnios. O kur gi Tony?
— Išvažiavo į miestelį. Kažko jam ten reikia ..

— numykia Danguolė.
— Nieko nereikia, mama! — šaukia Gailė. — 

Tėvelis tik prasivėdinti, sakė, nori. Pasivažinėti.
— Tegu važinėjasi, — Danguolė ironiškai sudeda 

lūpas.
Atsisėdu ir plaštakomis uždengiu dulkėtus kelius. 

Lyg gėda dėl savo nešvarumo, lyg ilsiuosi minutę. Ir 

iš paniūrų žiūriu į Danguolę. Ryškiai nudažytos l.ūpos. 
Juodi, kaip mano, plaukai. Garbanos. Maža ir kresna, 
bet, bjaurybė, graži. Senė čirškina virtuvėj, kvepia 
mėsa su svogūnais, kava, tik išvirtom ir nuslinktom 
bulvėm. Esu alkanas, kaip šuva. Ir šuniškomis akimis 
žiūriu į Danguolę.

— Tai gal po gėrimėlį, viešnios, a?
— Kodėl ne? Duok, svaineli! Susigersim, kaip 

pridera...
— Tony išvažiavo, tai negaus. Gailei dvigubą duo

siu, tegu už tėvą išgeria, — erzinu.
— Gailei — pieno, — susijuokia Danguolė. — 

Mudu, svaineli, po dvigubą, kad geriau susikalbėtumėm.
Erzina gyvatė ... Erzina. Man kaista kraujas. Kur 

gi Marė? Guli, turbūt, galvą apsiklojusi. Nuo šitų min
čių gindamasis, vis Marės dairausi. Gyvatės — mo
terys! Aną mylėjau, anos troškau — nepasiekiau. Ne
bėra meilės. Pavirto į actą, į neapykantą. Nemylėjo 
manęs, tai ir nereikia. Nebereikia dabar.

Senė įneša kavos puodukus. Linksma, šviesi se- 
niotė. Raukšlės išsilygina, kai šypsos ir man sako:

— Va, ir Frenkis. Kur gi buvai, velnio vaike, iki 
patamsių ?

— Pas mergas, — atsakau.
— Aš tau, biese tu! — užsimoja šakute. — žiūrės 

čia mergos, mat, į tave! Dulkėtas, kaip velnias, sušvin
kęs prakaite ...

Nejučia nuleidžiu galvą ir vėl užsigalvoju. Visos 
moterys raganos! Prisimenu, kai žmona užsitrenkė 
duris palėpėj, į uošvę spoksodavau, kaip katinas. Į šitą 
raukšlėtą senutę. Ir būčiau lindęs gal, jei Pušinio nebū
čiau bijojęs. Gerai, kad proto klausiau. Dabar su sene 
geriausiais draugais esam. Tik ji viena mane supranta, 
manęs pagaili, mane prižiūri.

(Bus daugiau)
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Audinidžių bendras vaizdas King audinių ūkyje, kurio vedėju yra 
St. Orentas.

Dalyvauk savo bažnyčioj
ir melskis šioj 

PADĖKOS DIENOJ

T. CLAIR
AVINGS

ASSOCIATION

ON SAVINGS
SAVINGS DEPOSITS INSURED TO 

$10,000.06 
813 E. 185th St.

IV 1-7800
25000 Euclid Avė. 6235 St. Clair Avė.

AN 1-1200 HE 1-5670
26000 LAKE SHORE Blvd.

RE 1-12OO

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

EUCLID & COLLINWOOD 
POULTRY MARKET’S

LIVE FRESH AND DRESSED POULTRY
Call KE 1-8187

549 EAST 185th ST.

Howard and Louis Baker

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

EUCLID IGNITION COMPANY

1062 East 185th St. Cal1 1-2222

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

WIEHN'S bakery
For GOOD Baked Goods - See WIEHNTS

TEN, KUR AUDINES BRANGIUS 
KAILIUS 'AUDŽIA’

Lietuvių Agronomų Sąjungos Chicagoje iškyla 
į audinių ūkį Michigan valstijoje

ALF. INDREIKA

Vieną rudens saulėtą rytą ke
turiolika agronomų trimis auto
mobiliais išnėrė iš Chicagos. Po 
pustrečios valandos pasiekė 
Kingo (Marcellus, Michigan) au
dinių (minkų) ūkio sodybą.

Specifinis audinių kvapo dvel
kimas švelniai dilgino atvykėlių 
neįprastus uoslės pojūčius. Sta
sys Orentas, audinių ūkio vedė
jas, nušvietė kai kuriuos audinių 
auginimo pradus ir atsakinėjo 
į rūpimus klausimus.

KIEK BENDRIAU APIE AUDINES
Audinė (Š. Amerikos Mustela 

vison-lot., angliškai mink) yra 
plėšrusis kailinis žvėrelis. Dau
giau gimininga žebenkštėms 
(weasel). Bet to, joms giminin
gi šeškai, kiaunės, šermuonė
liai, ūdros ir kai kurie kiti. Au
dinių pasitaiko ir rytinėj Lietu
voj. Manoma, jos atklydusios iš 
šiaurės. Minta žuvimis, mėsa, 
paukščiais. Gerai plauko ir nar
do. Trumpomis kojytėmis. Vidu
tinis ilgis 17 inčų. Su uodega apie 
2 pėdas.

Lietuvoj pavadinta audine dėl 
jos kiek audimą primenančių ju
desių. Audinė, tarytum audėjėlė, 
"audžia", -- vikriai narvelyje 
laksto iš vieno galo į kitą, lyg 
staklėse audėjos laidoma šau
dyklė tarp pražiodytų gijų.

Audinių kailiukai, dėl jų nau
dingumo ir aukštos vertės, ir 
žiloj senovėj buvo didžiai verti
nami. Bet tada dar nebuvo dides
nio spalvų įvairumo. Laukinių au
dinių vyrauja natūrali, tamsiai 
ruda spalva. Jos naminiu būdu pra
dėtos auginti primityviškai, tai
kant natūralias gamtos sąlygas.

riamo kailiukams. Ūkis įkurtas 
prieš trejus metus ir yra ko
mercinio tipo. Sparčiai plečia
mas, tobulinamas. Jau įgijęs nau
ją, ypatingą audinių veislė (spal
vą), kurios patelės kaina arti 
1000 dol.

Audinėms laikyti pastatyta 14 
moderniausių pastatų.

Audinės laikomos vieliniuose 
narveliuose. Vidutinis metinis 
prieauglius 3-4 audiniukai.

Kailiukai ūkyje nulupami ir iš 
džiovinti parduodami aukcionuo
se.

Audinės labai ėdrios. Per die
ną suėda 1/4 kūno svorio. Vi
soms dienai reikia 3 tonų maisto 
"mišrainės". Pagrindinį jų mais
tą sudaro žuvų, arklio mėsa, ke
penys, varškė, paukštiena, grū
dai ir pan. Automatine mašina 
maisto produktai sumalami į ko
šę.

MADA DIKTUOJA AUDINIŲ 
SPALVĄ

Šiuo tarpu ūkyje yra 13 veislių 
arba tiksliau audinių spalvų, nes 
spalva nulemia kailiuko kainą. 
Vyrauja šviesiai rudos (pastel). 
Gausu juodų, baltų, violetinių ir 
įvairių tarpinių anspalvių. Šiuo 
metu brangiausi juodųjų kailiu
kai. Antroj vietoj -- violetiniai. 
Pigiausi baltieji. Kintančios ma
dos diktuoja audinių spalvą. Ki
taip tariant, mada duoda toną 
audinių augintojams kokios spal
vos kailiukų paklausa rinkoje yra 
didžiausia. Dėl to audinių augin
tojai turi labai budriai sekti kin
tančių madų kryptį, kad galėtų 
rinkai pateikti atitinkamų spalvų 
kailiukų.

PADARYTOJI PAŽANGA
Amerikoje tik per paskutiniuo

sius 20-30 metų audinių veisi- 
mosi ir auginimo srityje padary
ta šuoliška pažanga: čia audinių 
ūkių yra arti šeši su puse tūks
tančių. Apie 35% visų ūkių susi
telkę Wisconsino valstijoj. Per 
metus patiekiama rinkai per 5 
milijonus kailiukų.

Daugiausia yra ūkių, auginan
čių po 3000-4000 audinių.

Ūkiai būna specializuoti, t.y. 
vieni jų augina veislines audi
nes (pateles arba patinus), kiti, 
vadinami komerciniais, augina 
kailiukams.

Universitetai augina tyrinėji
mams.

KINGO AUDINIŲ ŪKIS

Lankytasis Kingo ūkis yra di
džiausias Michigano valstijoj. 
Šiuo metu jame 12500 audinių. 
Veislinių patelių 2800. O šiuo 
metu prieaugliaus būsią 9000 ski-

KODEL AUDINIŲ RŪBAI BRAN
GUS

Audinės kailiuko vidutinė sa
vikaina 17 dol. Ūkyje paruošti ir 
išdžiovinti kailiukai aukcionuose 
parduodami po 20-50 dol. Nors 
vieno kailiuko vidutinis pelnas 
telaikomas 5-10 dol. Kailiuko iš- 
dirbimas 1-1,5 dol.

Veislinės patelės kaštuoja apie 
2-3 kartus brangiau, negu kailiu
kas. Geros veislės patelė ar pati
nas 100-150 dolerių.

Moteriškam paltui reiki 60-90 
kailiukų. Puspalčiui -- apie 40.

Prie nurodytų kailiukų kainų 
pridėjus rūbų pasiuvimo ir ki
tas komercines išlaidas, supran
tama, kodėl audinių rūbai nėra pi
gūs.

Kingo ūkin yra investuota ka
pitalo arti pusės milijono dole
rių. Nuolatinių darbininkų yra 
devyni. Dešimtasis -- audinių 
ūkio vedėjas Stasys Orentas.

(Nukelta į 6 psl.)

Stasys Orentas "žaidžia" su audine.

Dalyvauk savo bažnyčioj 
ir melskis šioj 

PADĖKOS DIENOJ

Frances P. Bolton

CONGRESSMAN

22nd District

Dalyvauk savo bažnyčioj 
ir melskis šioj

PADĖKOS DIENOJ

GEORGE

McCARTHY

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

GEORGE V. WOODLING

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

FROM A FRIEND

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

CLEVELAND AMBULANCE
SERVICE, INC.

12429 ARLINGTON AVĖ
704 EAST 185 th ST.

GL 1-3756
KE 1-0650

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ. '

LUIKART INSURANCE 
AGENCY

GENERAL INSURANCE
18609 St. Clair Avė KE 1-4770

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis šioj
PADĖKOS DIENOJ

CLEVELAND TOOl & OIE C0.
30510 LAKELAND BLVD WILLOWICK, OHIO

WH 4-2900

Remember the Maroon and Cream Colored
Cars with the Men in White

Called and Recommended by Cleveland’s 
Leading Physicians and Surgeons

ENdicott 1-0770
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TEN, KUR AUDINĖS
(Atkelta iš 5 psl.)

Audinių ūkis yra pelningas. 
Tačiau drauge, dėl rinkoje stai
gesnių kailiukų kainų svyravimų 
ir rizikingas. Vyrauja stambesni 
ūkiai su didesniu kapitalu. Pavir
šutiniškai sprendžiant, atrodytų, 
audinių ūkiai lyg stambesniųjų

• ••

privilegija. Bet tatai nebūtų tik? 
ra. Ir smulkesnieji gali ne tik 
gerai verstis, bet ir pro stam
besniųjų užtvaras prasiveržti.

Audinių mėgėjai turėtų šia ga
na įdomia ūkio šaka susivilioti. 
Patartina bent metai geram au
dinių ūky padirbėti ir susipažin
ti su esama literatūra apie audi

nes.
St. Orentas, ekskursantus ve

džiodamas po audinių koloniją, 
praktiškai demonstravo visą au
ginimo eigą. Kitaip tariant, kiek 
žmogus audinėms turi talkinin
kauti iki jos "išaudžia" praban
giuosius kailiukus.

Pasigėrėtinai įdomu buvo ste
bėti St. Orento meistriškas su 
audinėms žaidimas. Prie jo ran
kų audinės, net cypdamos ir spur- 

dėdamos, prilimpa.
Pažymėtina, kad audinės, tik 

kol mažytės, meilios ir nepavo
jingos. Bet užaugusios nebepri- 
simeilinamos ir nebeprisijauki
namos. Jos ir tą ranką, kuri jas 
maitina, lygiu, laukinišku žiau
rumu kanda. Nors St. Orentas 
dirba su pirštinėmis, bet jo ran
kose nebesimato -audinės dantų 
nepaliestų vietų. Nuo kandžioji
mų jo rankos užsigrūdinusios.

St. Orentas Lietuvoj buvo prof. 
Ivanausko mokinys. Savo audinių 
ūkį turėjojurbarke. Jo patirtis -- 
30 metų.

Tiksliausiai jį apibūdino Vik
torija Orentienė: jei Stasys Oren
tas visada turėtų klausytojų audi
toriją, jis niekada nepavargtų 
apie audines kalbėti. Jis dieną 
naktį aiškintų.

Po įdomaus dvieju valandų au

dinių stebėjimo, ekskursantai at
sikvėpė prie Viktorijos Orentie- 
nės skoningai paruošto pietų sta
lo.

Vėliau atvykęs audinių ūkio 
savininkas Kingas įsijungė iš
kylautojų tarpan.

Viktorijos ir Stasio Orentųsve 
tingumas ir nuoširdumas iškylos 
dalyviams liko gražiausių, nepa
mirštinų įspūdžių dovana. Jiems 
iškylautojai lieka didžiai dėkingi.

01 BLUE CROSS OF NORTHEAST OHIOSgB
BH1 ® Veikia kartu su Mėlynojo Skydo planu jūsų apylinkėje. ®

Patvirtintas mediku profesijos • Globojamas žemiau išvardintu ne pelno ligoniniu

gumo už menką papildomą atlyginimą. Klauskite apie tai jūsų darbo
vietėse. Ir jei jūsų darbovietė neturi Mėlynojo Kryžiaus plano, veiki
te, kad tas planas ten atsirastų. Ateis diena, kai jis bus reikalingas, ir 
tuo atveju jūs sutiksite — geras dalykas turėti Mėly
nąjį Kryžių!

Vaikai neišvengia susižeidimų. Jei turite šeimą, jūs tai puikiai žinote. 
Susibraižymai, lūžiai, įsipiovimai — o kartais net rimtesnės ligos. Ge
ras dalykas turėti Mėlynąjį Kryžių, ar ne? Dėl to, kad Mėlynasis Kry
žius apmoka ligoninės sąskaitas — net ir pirmą pagalbą suteikus. Gi 
kai jūsų šeima yra Mėlynojo Kryžiaus apsaugoje, ji žino, kad jie gaus 
reikalingą ligoninės patarnavimą, šiandien Mėlynasis Kryžius siūlo 
kelias įvairias programas, nuo pagrindinės apsaugos iki viską apiman
čios, kokia tik galima įsivaizduoti. Daugiau ir daugiau žmonių pereina 
į plačiausias sritis apimantį planą, dėl to, kad jis suteikia daugiau sau-

CLEVELAND
Booth Memoria!
Cleveland Ciinic
Cleveland Metropolitan General
Evangeiicai Deaconess 
Fairview Park
Forest City
Grace
Lutheran
Mt.Sinai
Polyclinic

St. Aiexis
St. Ann
St. John's
St. Luke’s
St. Vincent Charity
University (Babies and 

Chlldrens, Hanna House, 
Hanna Paviiion, Lakeside, 
MacDonaid House, 
Benjamln Rose)

Woman’s

CLEVELAND 
SUBURBS
Bay Vlew
Bedford Municipai 
Brentwood
Doctors
Euciid- Glen vi!te
Garfleid Helghts 
Huron Road
Lakewood
Marymount

Parma Community
Rainbow
Richmond Helghts 

General
Southwest Community 
Suburban Community

AKRON
Akron City
Akron General
Chlldren’s

St. Thomas

MANSHELD
Mansfleid General

NORTHEAST OHIO
Amherst—Amherst
Ashiand— Samaritan
Ashtabuia—General
Barberton— Citizens
Chardon—Geauga Community

Conneaut—Brown Memoria! 
Cuyahoga Faiis—Green Cross 
Elyria—Memoriai
Geneva—MemoriaTof Geneva
Lodi—Lodi Community 
Lorain—St. Joseph 
Loudonviiie—Kettering 
Madison—Northeastern Ohio 

General
Medina— Community

Oberlin—Allen Memoriai
Orrviiie—Community Osteopathic 
Orrville—Dunlap Memoriai 
Painesviiie—Lake County Memoriai 
Ravenna—Robinson Memoriai 
Sheiby—Memoriai
Wadsworth—Municipai
Wellington—Southern Lorain County 
Willard— Municipai
Wooster— Community
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
• SLA pirmininkas Pov. 

Dargis, lapkričio 10-11 d. 
1 a n k ydamasis Clevelando 
SLA kuopų posėdžiuose, 
buvo maloniu svečiu ir Dir
vos redakcijoje.

Redakcija ta proga džiau
giasi galėjusi arčiau pažinti 
reikšmingos lietuvių orga
nizacijos vadovą, su juo iš
sikalbėti ir išsiaiškinti svar
biais lietuvių visuomenės 
gyvenimo aktualiais klausi
mais.

• Ona Čiurlionienė, šio
mis dienomis išvyksta i 
Australiją aplankyti ten 
gyvenančių savo dukters 
Cininienės ir sūnaus Kosto
Čiurlionio.

O. Čiurlionienė prieš kelis 
metus yra atvykusi iš Aus
tralijos, Melbourno ir gyve
na pas dukrą K. Martuse- 
vičienę.

Angelų balsai
Spalio 28 d. Clevelando 

lietuvių Naujos parapijos 
bažnyčioje per lietuviškas 
pamaldas giedojo berniukų 
choras. Jie atliko Kirie 
Eleison, Sanctus, Išklausyk 
mus Viešpatie ir štai užbai-

CleveSavings
DON’T JUST WISH-SAVE FOR 
THE THINGS YOU WANT MOST

•
WE WELCOME SAVERS 

ASK ABOUT OUR AUTOMAT8C 
SAVINGS PLAN________________ X

Che Cleveland Crust Company
J] CONVENIENT BANKING OFFICES

Member Federol Deposit Insuronce Corporation

24 valandų patarnavimas Tel. 942-8038

J. S. AUTO SERVICE & SALES
Didelis pasirinkimas geros rūšies vartotų mašinų. 
Dažoma karštais purkštuvais — taisomos karose- 
rijos — motorai — bėgiai — sankabos — stabdžiai.
J. ŠVARCAS 
savininkas

EAST CLEVELAND — 13515 EVCIAD AT SUPERIOR AVĖ.

ACCOUNTS 
INSUREO TO 

*IO OOO

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 14770

gėm auką gausią. Atliko 
darniai ir jausmingai. Klau
sytojui ne vienam ir ašara 
nuriedėjo, girdint angelų 
balsus. Jų puošnūs rūbai 
chorui dar daugiau rimties 
suteikė.

Didelė padėka tenka cho
ro vadovei R. Brazaitienei 
ir A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos 36 kuopai, suorganiza
vusiai šį chorą. Linkime 
šiam gražiam vienetui iš
augti į stiprų chorą.

35571 Vine Street 
Eastlake, Ohio

OPEN EVERY SATURDAY IIHTIl 2:30

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNO LOAN3

• L. S. T. Korp! Neo-Li
thuania Clevelande kviečia 
lietuvių visuomenę atsilan
kyti į 40 m. sukakties mi
nėjimą, kuris įvyks lapkri
čio 17 d. (šeštadienį), 7 vai. 
vak. šv. Jurgio parapijos 
salėje.

Minėjimas prasidės iškil
mingu aktu. Po akto — po- 
būvis-vakarienė.

Pobūviui pakvietimus rei
kia užsisakyti iš anksto, 
skambinant V. Vinclovai te
lefonu 261-1794.

Lapkričio 18 d. ryto bus 
iškilmingos pamaldos, o po 
jų vykstama aplankyti Gar
bės Nario Prezidento A. 
Smetonos kapas Mauzolie
juje.

DR. J. GRINIUS 
CLEVELANDE

Kaip jau įprasta, įžymes
ni svečiai, lankydamiesi 
Amerikoj, pervažiuoja be
veik visas gausiau lietuvių 
gyvenamas kolonijas. Neda
rė išimties nė Vokietijos 
lietuvių svečias dr. J. Gri 
nius.

Atvykęs į Clevelandą lap
kričio 9 dienos vakare iš 
Buffalo, lapkričio 10 susi
tiko Čiurlionio namuose su 
savo idėjos žmonėmis — 
jam pagerbti ateitininkų 
buvo surengta vakarienė, 
kurios metu svečias kalbėjo 
apie kultūrą apskritai ir 
apie kultūrinį lietuvių reiš
kimąsi pasauly. Lapkričio 
11 Ateities klubas taip pat 
surengė ir viešą dr. Gri
niaus paskaitą lietuviu vi
suomenei — lietuvių salėj 
po pamaldų jis kalbėjo apie 
vokiečių žvilgsnį į lietuvius 
ryšium su lietuvių tautos 
žmoniškumu, kurio vokie
čiai patyrė Rytprūsių bado 
metais bolševikų okupaci
joj. Paskaita, kuriai panau
dota gausi vokiečių atsimi
nimų literatūra, klausyto
jui darė gilų įspūdį.

Dr. Grinius taip pat da
lyvavo vietos LF bičiulių 
pobūvy, padarė vizitus Dir
vai, buv. Vytauto Didžiojo 
Universiteto rektoriui prof.
J. Gravrogkui su ponia, ar
timam savo bendradarbiui 
iš Kauno laikų Ig. Malūnui 
su ponia ir kt. Lapkričio 12 
traukiniu išvyko į Chicagą. 
Buvo apsistojęs pas Ake
laičius.

Main Office:
813 EAST 185th STREET

St. Clair Office:
6235 ST. CLAIR AVENUE

Euclid Office:
25000 EUCLID AVENUE

Lake Shore Office:
26000 LAKE SHORE BLVD.

ST. CLAIR 
AVINGS

KANADOS IR OHIO SLA NARIŲ 

BENDRA SUEIGA
Susivienijimo Lietuvių Ameri

koje 14-os. kuopos valdyba susi
tarusi su kitomis kuopomis, pa
kvietė SLA Kanados atstovus ar- 
timesniems santykiams užmegz
ti. Tuo tikslu lapkr. 10 d. Lietu
vių salėje buvo surengtas pobū
vis. Kanadiečių iš Toronto, St. 
Catharine bei kitų vietovių at
vyko apie 40 asmenų su Toron
to kuopos pirmininku St. Jokū
baičiu ir St. Catharine - Z. Pi- 
liponiu priešakyje. Clevelandie- 
čių susirinko žymiai daugiau. 
Svečių pasirodė ir iš Akrono.

Visus suvažiavusius gražiai 
paveikė SLA Pildomosios Tary
bos Prezidento P. P. Dargio, at
skridusio iš Pittsburgho, daly
vavimas. Iš ryto aplankęs Dir
vos redakciją, energingasis pre
zidentas buvo nulydėtas į Čiur
lionio namus, kur su kuopų vai-

• Pilėnų tunto sueiga 
įvyks šį sekmadienį, lapkri
čio 18 d., 12 vai. šv. Jurgio 
parapijos salėje. Bus įžodis, 
tunto perdavimas ir kariuo
menės šventės paminėji
mas. Visi tunto skautai uni
formuoti renkasi 10:15 vai. 
ryto parapijos salėje. Suei- 
gon — 12 vai. kviečiami 
skautų tėveliai ir bičiuliai.

• Išnuomojamas kamba
rys, moteriai ar vyrui, ga
lima su pilnu išlaikymu. 

1020 East 76th Street 
UT 1-0462

PIRMAS PASIŪLYMAS
Kampinis sklypas apgy

ventame rajone, prie East 
185-os gt., su dvigubu mū
riniu garažu.

18803 Kildeer Avė., pri
vatus telefonas 944-5113.

(133, 134, 135)

PARDUODAMI NAMAI
Naujos parapijos rajone 

1 šeimos vidut. dydžio mū
rinis namas. 3 miegamieji 
viršuj. Svečių kambarys su 
ugniaviete, valgomasis ir 
virtuvė.

Prašo $18,100.
*

Rytiniame Clevelande ge
rame stovyje, prie greitos 
transportacijos, 3 miega
mųjų namas. 2 miegamieji
3-ame aukšte. Moderniška 
virtuvė. Svečių kambarys 
su ugniaviete. Formalus 
valgomasis ir rūsys.

Skambinti: AN 1-3131
V. Jurgelis, 

JOSEPH LARONGE 
Realty

21771 Lake Shore Blvd.

GARDAUS MAISTO
SIUNIINIAI I
VISUS KRAŠTUS
PILNAI GARANTUOTA
PRAŠYKI U. SĄRAŠŲ IR

KAINORAŠČIŲ.

GRAMERCY
SHIPPING Co.
118 E. 28TH STREET
NEW YORK 16, N. Y.

Tel. MU 9-0598 

dybų atstovais, veikėjais ir or
ganizatoriais tarėsi, informavo, 
davė naudingų nurodymų, visokio 
se SLA veiklos srityse ir atsakė 
į gausius klausimus aktualiomis 
temomis. Tame meno židinyje, 
įsigytame SLA pagalba, ansamb
lio pirmininkas VI. Plečkaitis 
priėmė svečius, o dirigentas A. 
Mikulskis įsijungė į pasitarimą.

Kitų miestų svečiams išsis
kirsčius maloniai jų laukiančio
se clevelandiečių šeimose, vaka
re visi susirinko pobūvio. 14-os 
kuopos valdybos pirmininkas Vyt. 
Braziulis pasveikino visus, 
236-os gi kuopos valdybos pirmi
ninkas St. Jokūbaitis pristatydi- 
no savuosius brolius ir seseris. 
Pagrindinis kalbėtojas -- prezi
dentas P. Dargis neilgoje, bet 
labai kondensuotoje kalboje pa
lietė SLA istoriją, pasidžiaugė, 
kad šiandien tai yra didžiausia 
organizacija, daug aukų davusi 
nepriklausomai Lietuvai,besirū
pinanti lietuvybės skatinimu, ar
tinanti jaunimą į sąmoningą lie
tuvišką bendravimą, šelpianti ne
turtėlius, skirianti stipendijas 
studentams ir raginanti ieškoti 
narių, kurie tuo tarpu dar šaltai 
žiūri į SLA, manydami, kad tai 
esanti tokia bendrovė, kuri rū
pinasi tiktai gyvybės ar sveika
tos draudimais. Prisiminkime, 
kad Clevelande taip pat dar daug 
naujų narių galima rasti. Talen
tingo kalbėtojo žodžiai ryškiai 
paveikė visus bendros vienybės 
pasiilgusius. Turime tikėti, kad 
ir tėvynei bus daugiau naudos iš 
mūsų nuoširdžiai vieningos ir 
gerai organizuotos išeivijos.

Koncerte pasirodė G. Karso- 
kienė, paskambinusi M.K. Čiur
lionio C-moli nokturną ir E. 
Griego Vestuvių šokį, be to, ji 
akomponavo dainininkams. Mo
tinėlę be sūnaus - F. Kiršos 
deklamavo R. Jokūbaitytė. Boso 
F. Kaminsko atlikta: Oi, kas so
dai, Tamsiojoj naktelėj ir Oi, 
greičiau, greičiau -- visitrysSt. 
Šimkaus. Sopranas N. Braziu- 
lienė dainavo: Aš bijau pasakyt 
A. Vanagaičio, Se tu mami -- 
Pergolsey, Vasilkėliai -- V. Ku
previčiaus, Lyzistrata, operetės 
arija -- P. Linken ir šauksmas 
-- B. Budriūno. Su F. Kaminsku 
-- Plaukia sau laivelis -- St. Šim
kaus praskambėjo sentimenta
liai, su svajingu ilgesiu, dailiai 
pabrėžiant muzikines Šimkaus 
manieras. Paaugėlių M. ir R. Jo- 
kūbaityčių, juo toliau, juo dažniau 
visur kviečiamų, pašokta Klum
pakojis ir Kariškas šokis. Atski
ras R. Jokūbaitytės -- vienos 
valsas. Abi mergaitės šokiams 
gabios, gracingos ir jau gerokai

Visais namų, automobilių 
ir kitais apdraudos reikalais 
kreipkitės į vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

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

Mūsų ”REAL ESTATE” 
įstaiga yra narys ”N0RTH- 
WEST MULTIPLE LIST- 
ING SERVICE”.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

KAIRĖJE: Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje veikėjų sueigos, 
įvykusios lapkričio 10 d. Clevelan
de, dalyviai su SLA prezidentu 
Povilu Dargiu. Pirmoj eilėj iš 
kairės sėdi: O. Šilerienė, 14kuo
pos pirm. Vyt. Braziulis, E. Jan
kutė, 136 kuopos pirm. Vladas Bra
ziulis, 14 kuopos vicepirm. O. Jo- 
kubaitienė, SLA prezidentas Po
vilas Dargis, 236 kuopos (Toron
to) pirm. S. Jokūbaitis, 278 kuo
pos (St. Catharine) pirm. Z. Pi- 
liponis, K. Karpius ir 14 kuopos 
garbės pirm. F. Baranauskas.

V. Pliodžinsko nuotrauka 

išlavintos. Z. Peckus patikslinęs 
programą pasirodė ir padekla
muodamas iš Maironio Kęstučio 
mirties monologą. Dar vieną Mai
ronio kūrinį -- Pavasarį, dekla
mavo V. Gatautytė.

Jaukiose vaišėse po koncerto 
dar kalbėjo SLA prezidentas ir 
keletas kitų atstovų, paryškin
dami susivienijimo idėjas bei 
tikslus, pasikeisdami nuošir
džiais sveikinimais ir linkėda
mi glaudesnių savitarpio santy
kių. Vaišės ir šokiai tikrai su
siejo visus bičiulius vienon šei- 
mon.

Sekančią dieną prezidentas ap
lankė Čiurlionio ansamblio repe
ticiją, kur buvo meiliai priimtas. 
Visi kiti, pasižvalgę po miestą, 
aplankę Dirvą, kultūrinius darže
lius ir po atsisveikinimo prieš
piečių, lydimų gražių abipusio 
dėkingumo prakalbėlių, išvažia
vo į namus.

Broliškų saitų šilima liko šir
dyse.

Vladas Braziulis

SPORTAS
TINKLINIO TURNYRAS CLEVE
LANDE

Šį Šeštadienį, lapkričio 17 d., 
Clevelande įvyks pirmasis šio 
sezono vyrų tinklini o turnyras, bu 
vusio Moodland Recreation 
Centėr direktoriaus Niek Foca- 
rett, mirusio prieš 2 metus, pri 
siminimui (2nd Niek Focarett 
Volleyball Tournament).

Turnyras vyks Woodland Re
creation Center, 9206 Woodland 
Avė., (kampas Woodland Avė ir 
E. 93 St).

Pradžia: 11:00 vai. ryto. Fi
nalas apie 5:00 vai. po pietų.

Turnyre dalyvaus 5 komandos, 
jų tarpe ir LSK Žaibas.

Tinklinio mėgėjus kviečiame 
atsilankyti.

ŽAIBO MERGINOS LAIMI
Praėjusį šeštadienį Clevelande 

įvykusiame II-jame tradiciniame 
Niek Focarett paminėjimo mo
terų tinklinio turnyre Clevlando 
LSK Žaibo komanda, Ohio ir š. 
Amerikos Lietuvių meisteris, 
laimėjo I-mą vietą. Turnyre da
lyvavo 4 pajėgiausios Clevelando 
komandos. Baigmėje mūsiškės 
įveikė savo tradicines konkuren
tes Clevelando latves.

Pažymėtina, kad mūsiškės 
pergalės pasiekė neturėdamos sa 
vo sudėtyje net 4 pagrindinių žai 
dejų. Žaibietės laimėjo šį turny
rą ir pereitais metais.

Tai buvo pats pirmasis šio se
zono turnyras.

NAUJAS FASK-TO SEKRETO
RIAUS ADRESAS

Pranešame, kad FASK-to sek
retorius Algirdas Bielskus pa
keitė adresą nuo š.m. lapkričio 
10 d.

Naujasis adresas yra:
A. Bielskus 
15321 Lakeshore Blvd. 
Cleveland 10, Ohio 
Telef. 486-6177

Prašome visą susirašinėjimą 
su FASK-to sekretoriatu, Leng
vosios Atletikos K-tu bei Pabal- 
tieČių Sporto Federacija nukreip
ti naujuoju adresu.

FASK-tas

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI

PRENUMERATĄ
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KAS IR KUR?
• Archit. Vytautas Vepš- 

las prašo pranešti, kad Kul
tūros Kongreso programoje 
skelbiama, jog jis dalyvau
ją architektūros sekcijos 
simpoziume, ši žinia neati
tinka tiesai, nes jis yra at
sisakęs dalyvauti šiame 
kongrese.

• Per ALTS Chicagos 
skyrių Prez. A. Smetonos 
monografiją užsiprenume
ravo: Jonas Vinciūnas, Ado
mas Daučianskas, Kostas 
Januška, Kazys Rožanskas.

• LVS ^Ramovė” Chica
gos sk. minės Liet, kariuo
menės atkūrimą š. m. lap
kričio mėn. 18 d. Minėjimas 
prasidės pamaldomis Jėzui
tų koplyčioje 10 vai. Po pa
maldų prie paminklo žuvu- 
siems bus padėtas vainikas 
pagerbimui žuvusių karių, 
šaulių ir partizanų. Kvie
čiame Chicagos lietuvius 
gausiai dalyvauti. Sušelpti 
karo invalidams aukos bus 
renkamos prie Jėzuitų kop
lyčios.

A LIETUVIŲ FONDUI be anks
čiau paskelbtų, vietoj gėlių a.a. 
inž. Pijaus J. Žiūrio vardu au
kojo: K. Germanas iš Saint Char
les, III., $10.00, A. Baltrukonis 
iš Fairview Park, Ohio $10.00, 
dr. J. Mikelėnas ir K. Mikelė- 
naitė iš Chicagos $10.00, J. P. 
Mull-Muliolis iš Clevelando $5.

Iš viso gauta $265.00.
Aukas priima ir šį reikalą 

bendru susitarimu tvarko: St. 
Barzdukas, 1209 Melbourne Rd., 
Cleveland 12, Ohi.

DVIEJŲ DIDŽIŲJŲ 
SUKAKČIŲ ATMINIMAI

Ateinančių metų vasario 
16 sukanka 350 metų nuo 
pirmojo Didžiosios Lietuvos 
rašytojo kanauninko Mika
lojaus Daukšos mirties, o 
gegužės 21 d. — 400 metų 
nuo pirmosios lietuviškos 
knygos autoriaus Martyno 
Mažvydo mirties, šioms su
kaktims atžymėti Pedago
ginis Lituanistikos Institu
tas ruošia specialius atmi
nimus. Pirmasis (M. Dauk
šos) atminimas bus vasario 
16, antrasis (M. Mažvydo) 
— gegužės 11 Jaunimo Cen
tro didžiojoje salėje.

Be pritaikytos atminimų 
programos, kurią praves 
Instituto studentai, lektorių 
ir Instituto rėmėjų padeda
mi, šių sukakčių proga ruo
šiamasi išleisti atskiru lei
diniu M. Daukšos "Prakal
ba į maloningąjį skaityto
ją” iš jo stambiausio veika
lo "Postilla Catholicka” ir 
fotografuotiniu leidiniu M. 
Mažvydo ”Catechi s m u s a 
prasty Szadei” — pirmoji 
lietuviška knyga.

M. Daukšos, ano tautybės 
ir gimtosios kalbos apologe
to, ”Prakalba”, platęsniems 
skaitytoji! sluoksniams šiuo 
metu sunkiau beprieinama, 
yra, kaip žinome, nesens
tančios reikšmės žodis tau
tinei sąmonei grūdinti, o 
Martyno Mažvydo pirmo
sios lietuviškos knygos ko
pija, kurios daugelis iš jau
nesniųjų nėra net matę, yra 
reikšminga lituanis t i n i o 
švietimo priemonė tiek na
mams, tiek mokyklai.

Pageidaujama, kad minė
tomis atminimų dienomis 
Chicagoje veikiančios lietu
vių organizacijos susilaiky
tų nuo stambesnių parengi
mų. Tuo būtų parodytas de
ramas visų respektas 
aniems lietuvių raštijos pra
dininkams, įvedusiems mū
sų tautą į raštingųjų tautų 
šeimą.

P. L. Instituto vadovybė

PASMERKĖ 
BENDRADARBIAVIMĄ
Lietuvių Fronto Bičiulių 

Chicagos Apygardos susi
rinkimas, įvykęs lapkričio 
11 d., išklausęs pranešimų 
ir diskusijų dėl kultūrinio 
bendradarbiavimo su oku
puotu kraštu, vienbalsiai 
priėmė šį nutarimą:

1. Bendradarbiavimas su 
okupuoto krašto bet kuriom 
institucijom reiškia okupa
cijos pripažinimą, okupan
tui talkininkavimą, Lietu
voj likusių žmonių išdavimą 
ir išeivijos rezistencijos pa
smerkimą.

2. Laisvajam pasauly 
esantieji mūsų rašytojai, 
muzikai, dainininkai, daili
ninkai ir kiti menininkai 
bei kultūrininkai yra dalis 
avangardo, kovojančio už 
Lietuvos laisvę, ir jie atlie
ka tautai tas pareigas, ku
rių pati tauta, būdama pa
vergta, negali atlikti. Į juos 
pirmoj eilėj kaip tik ir yra 
nukreiptos okupantų pink
lės, kurioms jie, kaip lietu
viai, turi besąlyginiai pasi-priešinti.

Įsteigta PLB kultūrinė premija
1. Laisvojo pasaulio lietuvių 

kultūriniam darbui skatinti ir 
remti Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Valdyba, kartu su P. 
L.B. Kultūros Taryba, skiria me
tinę dviejų tūkstančiųdo- 
1 e r i ų premiją už literatūros, 
dailės ir muzikos kūrinius bei 
lituanistikos mokslo darbus. Pir
moji premija bus skiriama už 
1963-sius metus.

2. Premijos gali būti skiriamos 
už spausdintus ir rankraštinius 
darbus. Nespausdintų darbų 
rankraščiai turi būti atsiųsti P. 
L.B. Kultūros Tarybos Pirmi
ninkui ligi gruodžio 31 d. Premi- 
juotinas dailės kūrinys parenka
mas tų metų apžvalginėje lietuvių 
dailininkų parodoje.

3. P.L. B. Kultūros Taryba su
daro specialistų komisijas pre- 
mijuotiniems darbams atrinkti ir 
Jury komisiją dailės kūriniams 
apžvalginėje parodoje įvertinti. 
Komisijų nariais gali būti ir P.L. 
B. Kultūros Tarybos nariai. Ko
misijos pačios išsirenka pirmi
ninkus.

4. Komisijoms atrinkus atski
rų sričių premijuotinus darbus, 
P.L.B. Kultūros Taryba, posėdy
je dalyvaujant sprendžiamuoju 
balsu ir komisijų pirmininkams 
ar juos pavaduojantiems komisijų 
nariams, nutaria, kurios srities

DETROIT
Kariuomenės šventės 

minėjimas
Detroito savanoriai-kūrė- 

jai ir ramovėnai šiemet ka
riuomenės šventės minėji
mą rengia lapkričio 25 d.

Programoje numatyta:
11 vai. šv. Antano para

pijos bažnyčioje iškilmingos 
pamaldos už mirusius dėl 
Lietuvos laisvės savanorius, 
karius, šaulius ir partiza
nus.

12:30 Lietuvių namuose, 
3009 Tillman, iškilmingas 
minėjimas.

12:40 A. Augustinavičie- 
nės paskaita.' Po paskaitos 
— L. K. Birutės Karių šei
mų Moterų Draugijos pie
tūs.

Visi Detroito ir apylinkės 
lietuviai prašome į minėji
mą ir pietus atsilankyti.

Rengėjai

TOKIE VARDAI
kaip Saba, Telefunken, Blaupunkt, Nordmende, Phillips patys 
kalba už save. Šiuos vokiškus aparatus galite pamatyti pas Gra- 
dinską. Televizijos, radijai, magnetofonai. 2512 W 47th Str., 
Chicago, III., FR6-1998.

Korp! Neo-Lithuania Chicagoje 40 metų sukakties minėjimo prezidiumas. Prie stalo sėdi iš kairės: 
juniorų tėvūnas R. Stakauskas, mergaičių arbiter elegantiarumB. Cicėnaitė, sekr. G. Gečaitė, vicepirm. 
A. Saulis, vyr. valdybos pirm. inž. V. Mažeika, kalba korp. Chicagoje pirm. R. Staniūnas, L.T. Akade
minio Sambūrio pirm. J. Našliūnas, ižd. D. Vanagūnienė, valdybos narys J. Vainiūnas, vyrų arbiter ele- 
gantiarum inž. S. Švedas, korp. arbiter elegantiarum inž. J. Jurkūnas. v. Juknevičiaus nuotrauka

NEOLITUANAI CHICAGOJE ATŠVENTĖ 
KORPORACIJOS 40 METU SUKAKTĮ

Šių metų lapkričio mėn. 10 d. 
Chicagoje neolituanai šventė savo 
Korporacijos 40 metų gyvavimo 
sukaktuves. 10 vai. rytą Jėzuitų 
koplyčioje buvo atlaikytos pamal
dos už korporacijos mirusius. Į 
pamaldas susirinko beveik pilna 

darbui skiriama tų metų P.L.B. 
premija.

5. Premija gali būti skiria
ma už literatūros ir muzikos 
kūrinius, ar lituanistikos moks
lo darbą, spausdintą po pasku
tiniosios P.L.B. kultūrinės pre
mijos, skirtos atitinkamos sri
ties darbui. Rankraščiai gali bū
ti premijuoti, jei dar nebuvo 
svarstyti komisijų, skiriant pas
kutiniąją P.L.B. kultūros premi
ją už atitinkamos srities darbą.

6. Metinė P.L.B. premija ga
li ir sekančiais metais atitekti 
tos pačios srities darbui.

7. Komisijose, taip pat ir ga
lutiniame P.L.B. Kultūros Ta
rybos posėdyje, kuriame skiria
ma P.L.B. kultūrinė premija, ne
gali dalyvauti asmenys, kurių 
darbai svarstomi premijai gau
ti.

8. Jei taikant šias P.L.B. kul
tūrinės premijos taisykles iškil
tų kokių neaiškumų, juos spren
džia P.L.B. Kultūros Taryba.

LOS ANGELES LIETUVIŲ ŽINIOS
ALT S-gos Los Angeles 

skyrius š. m. lapkričio 24 
d.:, 7:3.0 vai. Tautiniuose 
Namuose (3356 Glendale 
Blvd.) ruošia įdomų subat- 
vakarį Dirvos romano kon
kurso laimėtojai — rašyto
jai Alei Rūtai pagerbti.

Programoje numat y t a s 
rašytojo Juozo švaisto-Bal- 
čiūno žodis, solistės Zitos 
KeValaitytės dainosirLitos 
Žilevičiūtės citatos iš Alės 
Rūtos kūrybos.

Po programos, užkandžiai 
ir šokiai.

Rengėjai kviečia lietuvių 
visuomenę gausiai atsilan
kyti.

• Dumskis Vytautas, li
notipininkas, persikėlė iš 
Australijos į Los Angeles.

• Vakaras taigoje, švais
to parašytas draminis vaiz
delis bus suvaidintas litua
nistinės mokyklos vakare 
gruodžio 30 d. Režisuoja J. 
Kaributas. Vaidina vaikai 
ir suaugusieji.

• Vaikų choras organi
zuojamas prie šv. Kazimie- 

bažnyčia ir jaunųjų ir vyresnių
jų korporantų. Laike pamaldų 
bažnyčioje gražiai giedojo Ope
ros solistė I. Motekaitienė, var
gonais grojo ir smuiku griežė 
muzikas Matiukas. Po pamaldų 
Jaunimo Centre, prie Nežino
mojo kareivio paminklo buvo pa
dėtas gėlių vainikas. Po to neo
lituanai nuvyko į šv. Kazimiero 
kapines pagerbti jau čia Chicago
je mirusius savo kolegas. Jau 
10 kapų supilta šv. Kazimiero ka
pinėse, kur, amžinu miegu užmi
gę, ilsisi kolegos neolituanai. Bu
vo aplankytas kiekvieno kapas, 
pagerbtas kiekvieno atsiminimas 
ir padėta prie kiekvieno kapo po 
rožių puokštę. Vakare Mid-West 
Hotel patalposeįvykoiškilmingas 
posėdis ir vėliau banketas, (erd
vią salę susirinko apie 400 neoli- 
tuanų ir svečių. Iškilmingąjį po
sėdį atidarė korporacijos Chica
gos skyriaus pirmininkas šen. 
R. Staniūnas ir, sugiedojus Lie
tuvos himną, tarė įžanginį žodį. 
Pagrindinę kalbą šiame iškilmin
gajame posėdyje pasakė L.S.T. 
Korp. Neo-Lithuania pirminin
kas, filisteris inž. Vaclovas Ma- ’ 
žeika. Po pirmininkų kalbų bu
vo atliktas juniorų kėlimas į se
njorus ir naujiems filisteriams 
korporacijos spalvų įteikimo ce
remonialas. Jumorams spalvas 
uždėjo korp. Chicagos skyriaus 
pirmininkas šen. R. Staniūnas, 
o filisteriams Centro Valdybos 
pirmininkas filist. inž. V. Ma
žeika. Atlikus spalvų uždėjimą 
ėjo sveikinimai. Pirmuoju svei-

ro parapijos. Choro dirigen
tas muz. B. Budriūnas. No
rima priauginti chorui dai
nininkų, pratinant iš ma
žens dainuoti. Mokytoja 
Ona Razutienė ir solistė Zi
na Kalvaitienė rūpinsis 
naujuoju mažųjų choru ir 
jį globos.

• Jonas ir Bronė Dzen- 
kaičiai iš Kanados persikė
lė gyventi į Los Angeles.

• Vaclovas Stancelis, gy
venęs Chicagoje, persikėlė į 
Los Angeles.

• Anna Kasman, SLA 75 
kuopos narė, susirgo ir pa
guldyta ligoninėn.

Naujai pakeltieji į seniores ir senjorus. Stovi iš kairės: J. Staniulytė, E. Kavaliūnaitė, R. Paplėnaitė, 
J. Gamziukaitė, E. Mažeikienė, K. Sabaliauskaitė, G. Sirutytė, R. Cesaitė, D. Rukaitė, R. Jurkūnaitė, 
J. Gepnerytė, J. Gliozerytė, R. Raulinaitytė, R. Jasiūnaitė ir J. Zimonas. V.Juknevičiaus nuotrauka

kino Lietuvių Tautinio Akademi
nio Sambūrio Pirm, filist. J. 
Našliūnas savo kalboje pažymė
jęs, kad Korp! Neo-Lithuaniayra 
lietuviškumo, pareigos pajautimo 
ir visuomenės tarnybai jaunimo 
paruošimo mokykla. Kadangi ta 
mokykla turi savo tradicijas ir 
nusistovėjusius gražius princi
pus, tai ir daug vertingų dar
buotojų įvairiose gyvenimo sri
tyse Lietuvai yra davusi. Toliau 
sveikino broliškos latvių Korp. 
Letonia Pirmininkas Ričards Kai- 
ninš. Buvo gauta iš įvairių kraš
tų daug sveikinimų raštu, kuriuos 
skaitė korp. sekretorė sen,S. Ge
čaitė. Raštu sveikino: korp. Gar

Korp! Neo-Lithuania vyr. valdybos pirm. inž. V. Mažeika naujai 
priimtiems filisteriams Jonui Montvilai, Antanui Kalvaičiui ir Juozui 
Jurevičiui uždeda spalvas. V. Juknevičiaus nuotrauka

Filisterė Z. Adomaitienė, asistuojant korp. arbiter elegantiarum 
filist. inž. J. Jurkūnui, įteikia naujai pakeltoms seniorėms rožių ir 
po knygą Alma Mater. V. Juknevičiaus nuotrauka

bės Narys, MinisterisB.K. Balu
tis -- Lietuvos atstovas Anglijo
je; Stasys Lozoraitis --Lietuvos 
Diplomatijos Šefas iš Romos. 
Raštu dar sveikino: Lietuvos at
stovas J. Kajeckas išWashingto- 
no, D.C. ir Lietuvos Generalinis 
Konsulas P. Daužvardis iš Chi
cagos, korporacijos steigėjas 
filist. S. Virkutis, korp. steigė
jas filist. J. Dargis, Jaan Ja- 
agund Korp. Fraternitas Estika, 
Mid-West Branch, Amerikos Lie 
tuvių Tautinės Sąjungos Chica
gos, East Chicagos ir Cicero sky
riai, paskutinioji Filiae Lithu- 
aniae Pirmininkė ,.20 metų išbu
vusi Sibire, Filisterių Sąjungos 
New Yorke Pirm, filist. A. Dir
žys, Dirvos redaktorius J. Čiu- 
berkis, filist. d-ras M. Kavolis, 
iš Bogotos - Kolumbijos neo
lituanai, šen. P. Lukošiūnas iš 
Adelaidės, S. Australia, St. Vy
kintas iš Vokietijos, Lietuvių Stu 
dentų Sąjungos Pirmininkas A. 
Bartkus. Perskaičius sveikini
mus naujai išrinktoji valdyba 
perėmė pareigas iš senosios val
dybos, senosios valdybos nariai 
pasikeitė vietomis prie pre
zidiumo stalo su naujosios val
dybos nariais ir naujosios valdy
bos pirmininkas šen. R. Mulokas 
pasakė trumpą naujų darbų pro
graminę kalbą ir susirinkimui 
sugiedojus studentų himną "Gau- 
deamus igitur...” uždarė iškil
mingąjį posėdį. Po to sekė banke
tas ir šokiai grojant Balkan 
Strings orkestrui. Salėje matėsi 
daug senų filisterių iš kitų mies
tų -- inž. K. Germanas, buvęs 
Lietuvos Susisiekimo Ministeris, 
filist. dr. J. Gečas, ir daug kiti]. 
Dalyvavo beveik visi Garbės Fi
listeriai -- dr. J. Bartkus, dr. J. 
Bįežis, J. Bachunas, dr. A. Ru
dokas, T. Blinstrubas ir G. Mo- 
destavičienė. Didžiausias buvo 
jaunimo stalas, nusitesęs palei 
sieną per pusę salės, prie kurio 
sėdėjo apie 80 studentų. Salė mar
gavo nuo žalių neolituanų ke
puraičių, kur jaunimas ir vyres
nieji drauge linksminosi šventiš
koje nuotaikoje.

J. N.
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