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REFORMINIAI KEBLUMAI LIETUVOS MOKYKLOSE
Nuo Naujų Metų Lietuvoje paleidžiami apyvarton
nauji sovietiniai pinigai. - Dabar Kaune "juodoj

rinkoj” už doleri moka 80 rublių...
Šįmet visos Kauno miesto 

mokyklų devintosios klasės 
jau paverstos "gamybinė
mis”. Tai reiškią, kad devin
tosios klasės moksleiviai žy
mią savo mokymosi progra
mos dalį vykdo dirbdami 
Kauno fabrikuose: "Drobė
je”, "Kauno- audiniuose”, 
"Litekse”, šilko-pliušo kom
binate (prieš keletą metų

Danijos parlamento atstovė gina 
Pabaltijo valstybių laisvės reikalus
Europos Tarybos Patariamo* 

sios Asamblėjos rugsėjo 21 - 29 
d.d. sesijoj Mrs. Lowtzow, Da
nijos parlamento atstovė;pasakė 
kalbą ir pateikė rezoliuciją So
vietų agresijos ir okupacijos Bal
tijos kraštuose dvidešimtmečiui 
atžymėti:

"Nė vienas kraštas, kuris yra 
šios garbingos Tarybos narys, 
negali nejusti gilaus skausmo ir 
užuojautos dėl laisvės ir nepri
klausomybės netekimo Rusijai 
okupavus buvusius laisvus kraš
tus, kurie sveikai ir sparčiai vys
tėsi ir buvo gražiai ir demokra
tiškai susitvarkę, šiandien gi gy
vena skurdų pavergtųjų valstybių 
gyvenimą anapus geležinės už
dangos. Aš kalbu apie Baltijos 
valstybes — Estiją, Latviją ir 
Lietuvą. Jauir anksčiau ši Asam
blėja yra pareiškusi savo pažiū
ras dėl šių nelaimingų kraštų li
kimo.

Aš žinau, kad rizikinga dažnai 
kartoti tas pačias nuomones, nes 
gali tai susilpninti jų reikšmę. 
Tuo pačiu klausimu kartojamoms 
rezoliucijoms, jei tam nėra spe
cialaus pagrindo, gręsia toks pat 
pavojus. Bet šie metai ypatingai 
liečia Baltijos valstybių likimą, 
ir todėl yra specialus pagrindas 
vėl pasiūlyti jas liečiančią rezo
liuciją.

Šiais metais Rusija švenčia 20- 
ties metų sukaktį nuo Baltijos 
valstybių inkorporavimo į SSSR 
komunistinę bendruomenę, Lais
vės žudikas, jėga pasmaugęs 
laisvas ir demokratines valsty
bes, hypokratiškiausiubūdu vaiz
duojamas kaip "savanoriška są
junga." Šiomis aplinkybėmis ši 
Asamblėja turi vykdyti savo mo
ralinę atsakomybę ir pasauliui 
priminti tiesą. Taip pat turime 
atsiminti, kad kalbame ne tiktai 
laisvajam pasauliui, o taip pat ir 
pavergtoms tautoms anapus gele

Švedo ansamblio šokėjai šoka "Klumpakojį" Gedimino kalno papėdėje.

įsteigtas fabrikas Viliampo- 
lėje), ”Koton" kojinių fab
rike ir kt.

Devintosios klasės atitin
ka anksčiau Lietuvoje bu
vusias penktąsias gimnazi
jos klases. Normalus moki
nių amžius tose klasėse yra 
15 metų. Vyresni tik tie, 
kurie yra kartą kitą pasė
dėję žemesnėse klasėse po

žinės uždangos ir tremtyje gyve
nantiems jų piliečiams.

Mes žinome, ką reiškia gyventi 
dvasinės prievartos ir nesėkmės 
okupuotame krašte, o taip pat ką 
reiškia gyventi tremtyje tėvynės 
išsiilgime. Visi mes, kurie nau
dojamės laisvės pirmumais, tu
rime rausti ir gailėtis, kad šian
dien taip maža galime padaryti 
agresijos aukų labui. Vieną ta
čiau dalyką mes galime padary
ti -- priminti pasauliui tiesą ir 
užtikrinti vergijos aukas, kad jos 
nėra mūsų pamirštos. Mes biau- 
rimės tuo smurtu ir agresija, 
kurių aukomis jie yra. Mes lau
kiame tos dienos, kai jos, kaip 
laisvos valstybės, galės vėl su 
mumis susijungti europinėje bro
lybėj e.

Todėl, Pone Prezidente, aš 
prašau leisti pasiūlyti šiokią Ne
atstotu j amų Valstybių Komiteto 
priimtą rezoliuciją:

Asamblėja, trijų Europos val
stybių — Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos -- karinės okupacijos ir 
prievartinės inkorporacijos į So
vietų Sąjungą 20-jų metinių pro
ga, pastebi, kad toji neteisėta a- 
neksija buvo Įvykdyta nepaisant 
gyventojų norų; reiškia užuojautą 
kenčiančiomis Baltijos tautoms 
ir užtikrina jas, kad Europos 
draugų jos nėra pamirštos; ti
ki, kad komunistinė priespauda 
nepalauš jų dvasios ir jų tikėji
mo Į laisvę ir demokratiją; pa
stebi, kad didelės daugumos lais
vojo pasaulio tautų vyriausybių 
de jure tebepripažįstama Pa- 
balijo valstybių nepriklausomy
bė; ragina vyriausybes - - narius 
remti Pabaltijo tremtinių pastan
gas išlaikyti savo tautinę kultū
rą, papročius ir kalbą su vil
tim, kad ateis laikas kai Esti
ja, Latvija ir Lietuva galės vėl 
reikštis kaip laisvos tautos mū
sų tarptautinėje demokratinėje 
institucijoje.

dvejus metus.
"Gamybinių klasių" tiks

las yra išmokyti mokinius 
praktinio darbo, ne vien te
orijos. Bet šiam iš esmės 
geram tikslui nėra tinkamų 
priemonių. Fabrikai nėra 
mokyklos. Jie, partijos ir 
vyriausybės įsakyti, įsilei
džia moksleivių būrius ir 
prileidžia juos prie savo 
staklių, parodo, kaip dirbti, 
bet tai yra grynai "gizeliš- 
kas" siauros specialybės 
mokymas.

Pernai Kaune daugumas 
mokinių (kurių mokyklose 
jau buvo suorganizuotos 
"gamybinės klasės") ėjo 
tos gamybinio mokymosi 
programos atlikti į teksti
lės fabrikus. Tokių buvo 
apie 200. Tik 53 mokiniai 
panoro eiti mokytis šaltkal- 
vių-tekintojų darbo, šįmet 
jau kilo klausimas: "Argi 
mergaitės, kurios mokosi 
VI, XII vidurinėse mokyk
lose, turės pasirinkti tik au
dėjų specialybę?” Toks 
klausimas kyla todėl, kad 
tuo tarpu tik tekstilės fab
rikai teįsileidžia mokines.

Mokymas fabrikinio dar
bo turi palinkimo virsti 
"kapitalistiniu vaikų darbo 
jėgos išnaudojimu", švieti
mo ministerijos inspektorė
S. Maceikienė patenkinta 
pažymi, kad Kauno IV vi
durinės mokyklos mokiniai 
'(pernai) labai rūpestingai 
dirbo prie stak
lių, ir kad "net devintųjų 
klasių mokiniai per pusme
tį "Koton" kojinių fabrike 
tiek išmoko susiūti kojinių 
siūles, kad jau pralenkė re
guliarias darbininkes. Nor
ma esanti susiūti 220 pus
kojinių siūles per dieną,' o 
mokinės susiuvančios po 
150-160 porų per dieną. 
Prisimintina, kad mokslei
vija už savo darbą gamybos 
įmonėse atlyginimo negau
na, kadangi jie skaitomi ne 
dirbą, o tik besimoką.

Fabrikų vadovai ir meist
rai moksleivius įsileidžia be 
entuziazmo. Jie jaučiasi, 
kad tie mokiniai jiems tik 
trukdo normalų darbą. To
ki meistrai, kurie noriai pa
moko darbo, tuo tarpu iš
imtys. Pagaliau, meistras, 

(Nukelta Į 4 psl.)

JUOZAS GINKUS, tautininkų veikėjąs Brooklyne, atšventęs 70 metų amžiaus sukaktį.

GILIA LIETUVYBĖS VAGA IŠVARIUS...
Juozo Ginkaus garbingo amžiaus 70 metu sukaktį minint

Artojų žemės sūnus, didelę 
savo amžiaus dalį purenąs lietu
višką dirvą čia, svečioje šaly
je, neperseniai tyliai atšven
tęs septyniasdešimties metų su
kaktį, yra Juozas P. Ginkus. 
Prieš 52 metus, tik 18 metų jau
nikaitis, Juozas Ginkus atsisvei
kinęs su gimtuoju Joniškiu, per
plaukė plačiuosius vandenius ir 
pasiekęs Amerikos krantus, 
pastoviai apsigyveno ir įsikūrė 
Brooklyne, N.Y.

Nors gimtajame krašte, kaip 
ir daugeliui kitų Lietuvos išei
vių jam neilgai teko gyventi, bet 
tada vykę mūsų šalyje per- 
versminiai nutikimai jaunam vy
rui turėjo nemažos įtakos ir pa
liko dvasioje neišdildomus pėd
sakus. 1905 metų revoliucinis ju
dėjimas prieš caristinę prie
spaudą, paskelbtos laisvės idė
jos, dažnai tautinio atspalvio, vi
soje tautoje kėlė patriotinius 
jausmus. Prieš šį judėjimą kilu
si okupantų valdžios reakcija, ly
dima sukilimo malšinimo žiau
rių momentų, kaip ir kitiems jau
niems vyrams, taip ir Juozui Gin- 
kui įkvėpė kovotojo dvasią.

Tokiu nusiteikimu Juozas 
Ginkus atvyko į Ameriką, kur ra
do lietuvišką veiklą gana gyvą. 
Susidraugavęs su pačių minčių 
vyrais Pranu Narvydu, Juozu 
Garšva ir kitais, įsijungė į Si- 
mano Daukanto dramatiškos 
draugijos veikimą ir dalyvauja 
lietuviškų vakarų vaidinimuose, 
Miko Petrausko chore ir kituose 
visuomeninio pobūdžio darbuose.

Vėlesni politiniai Įvykiai— 
Pirmasis pasaulinis karas Ame
rikos lietuviams pastato naujus 
uždavinius. 1914 m. spalio 3 d. Vi
suotinas Lietuvių Seimas Brook
lyne, N.Y. įkūrė Lietuvos Gelbė
jimo ir Autonomijos Fondą šūkiu 
"Lai bus laisva Lietuva". Fondui 
vadovavo aušrininkas Jonas Šliū
pas. Juozas Ginkus visa širdimi 
įsijungė į naują darbą ir tapo to 
fondo komiteto aktyviu nariu. Dar 
daugiau išjudino užjūrio tautie
čius atbundanti senosios tėvynės 
laisvė ir valstybės atkūrimas. 
Lietuvos likiminiai metai jaudina 
visus. Juozas Ginkus istorinių į- 
vykių dienose nelieka nuošalyje: 
organizuoja ir dalyvauja masi
niuose mitinguose, renka aukas, 
remia ginklų fondą, prisideda

Antanas Sodaitis
prie Lietuvos gyventojų šelpimo 
ir gyvena visų lietuvių rūpesčiu 
—išsaugoti atkurtos valstybės 
laisvę. Iškilę bet kurie Lietuvos 
sunkumai susilaukia didelio at
garsio Amerikos lietuviuose. 
Štai, kad ir vėliau, Lenkijos į- 
teikto Lietuvai ultumatumo metu, 
Juozas Ginkus, nežiūrėdamas ra
dijo stoties administracijos 
draudimo, sugeba oro bangomis 
sukviesti New Yorko lietuvių vi
suomenę į masinį proteste mitin
gą.

Juozas Ginkus tampa ir jauni
mo judintoju. Jis vadovavo jau
nųjų vyrų draugijai, sudarėbeis- 
bolo komandą, organizuoja krep
šinio, bokso ir kitų sporto ša
kų rungtynes. Prisideda prie su
organizavimo Dariaus ir Girėno 
skridimo per Atlantą į Nepriklau
somą Lietuvą. Reikšmingu jo 
darbu reikia laikyti įsteigimą 
radijo valandos. Jai vadovau
damas per 26 metus, muzika, 
daina ir gimtuoju žodžiu palaikė 
bei skleidė lietuvybę didžiojo 
New Yorko ir apylinkių plačioje 
lietuvių kolonijoje.

Pagal savo įsitikinimus J. Gin
kus priklauso tautinei srovei. Jis 
yra vienas iš steigėjų Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos, da
lyvaująs jos centriniuose orga
nuose, daugelį metų vadovavęs 
tos organizacijos pirmajam sky
riui Brooklyne, N.Y. Už nuopel
nus organizacijai yra išrinktas 
to skyriaus garbės pirmininku. 
Kartu su Pranu Narvydu sėk
mingai pravedė Amerikos lie
tuvių tarpe aukų rinkimą stato
miems Lietuvos Universiteto 
Studentų Tautininkų Korporacijos 
Neo Lithuania rūmams Kaune. 
Šie abudu vyrai išrenkami kor
poracijos Neo Lithuania mecena
tais. Nuo tada pradėti jų drau
giški ryšiai su korporacija ir da
bar bujoja.

Sukaktuvininkas niekad nesi
tenkino organizaciniu darbu tik 
vienoje New Yorko lietuvių kolo
nijoje. Todėl jį matome dalyvau
jant didžiausioje organizacijoje 
—Susivienijime Lietuvių Ameri
koje, kur nekartą atliko svarbius 
darbus; yra vienas iš direktorių 
ir valdybos narių Bendrojo Ame

rikos Lietuvių Šalpos Fondo, A- 
merikos Lietuvių Tarybos narių 
ir kitų organizacijų, dažniausiai 
jų centrinių organų veikliu na
riu. Taip pat su Pranu Narvydu 
ir kitais jis rūpinosi tautiečių 
šelpimu, patekusių Į Vakarus An-. 
trojo pasaulinio karo eigoje. Jų 
bendromis pastangomis ne viena 
šeima buvo paremta maisto siun
tinėliais ir kitais reikalingais 
daiktais.

(Nukelta į 4 psl.)

Žinios iš viso 
pasaulio

• G'uantanamo laivyno 
karinėj bazėj, Kuboje, nor
maliam laike būna tik 180 
kareivių ir 8 karininkai; 
šiuo metu, kada laukiama 
visokių netikitumų, bazės 
įgula yra kiek pastiprinta.

• Anglijoje sustojo ėję li
beralų dienraščiai News 
Chronicle ir The Star, ku
riuos už pusantro milijonų 
svarų nupirko Daily Mail ir 
Evening News savininkas 
lordas Rothermere. News 
Chronicle buvo spausdina
ma daugiau kaip milijonas 
egzempliorių.

• Vakarų Vokietija pra
dėjo derybas su Sovietiją 
dėl prekybinės sutarties at
naujinimo, kuri baigiasi šių 
metų pabaigoje.

• Socialdemokratų atsto
vas Merten, kuris taip pat 
yra karinis ekspertas, Gies- 
sene pareiškė, kad tarn 
abiejų Vokietijų esąs gali
mas civilinis karas. "Sovie
tinė zona sistematiškai ruo
šiasi agresijai prieš Vakarų 
Vokietiją, dėl tos priežas
ties socialdemokratu parti
ja nori, kad būtu sustiprin
ta armija. Rytų Vokietijos 
apsiginklavimas yra stip
resnis už Vakaru. Bet ato
miniai ginklai mums nerei
kalingi, nes jie neturės 
reikšmės civiliniame kare. 
Mums reikia daugiau pa
prastų ginklų".
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RAUDONOJI DIKTATŪRA PASAULYJE DIDĖJA
BE PENKIŲ DVYLIKA! ■ perspėja Suzanne Lahin, socialistė rašytoja, gerai 

pažįstanti komunistus ir atidengia jų manevrus pasaulyje.

Niekad dar istorijoje joks amerikietis nevadovavo tokiai armijai kareivių iš skirtingų tautų, kaip gen. 
Eisenhoweris. Jis savo štabą įsirengė "keliaujančiame name", nes norėjo būti arčiau savo karių ir mėgo 
su jais draugiškai pasikalbėti.

ILGIAUSIOJI ŠIO AMŽIAUS DIENA... (3)

EISENHOWERIO AKYS PILNOS AŠARŲ
Kažin ar jis kada dar pamatys tuos vyrus?

Užpakaly nepraeinamų įvairių 
kliūčių ir minų, daugiau kaip pu
sė milijono vokiečių kareivių, ap
sikasę Atlanto mūre, vadovauja
mi feldmaršalo Rommelio, laukė 
sąjungininkų puolimo.

Rommelis savo dienorašty bu
vo įrašęs: "Karas bus laimėtas 
ar pralaimėtas šiamepaplūdimy- 
je... ir pirmosios 24 valandos bus 
lemiamos. Tai bus sąjunginin
kams ir Vokietijai pati ilgiausioji 
diena."

Birželio 1 d. vokiečių žvalgy
ba pagavo pirmąją šifruotos te
legramos dalį, kuri turėjo įspė
ti prancūzų rezistenciją, kad in
vazija čia pat. Rommelis tačiau 
mano, kad sąjungininkai nepuls 
anksčiau dviejų ar trijų savaičių 
ir birželio 4 d. jis išvyksta atos
togų į Vokietiją.

Tuo tarpu Anglijoje užbaigti 
paskutinieji pasiruošimai puoli
mui.

♦

Per tris kilometrus nuo South- 
wick House, kur buvo įsitaisęs 
laivyno vyriausias štabas, spe
cialiai įrengtame gyventi auto
mobily, Eisenhoweris turėjo im
tis svarbaus nutarimo. Nors jis 
galėjo daug patogiau įsitaisyti ko
kioj nors viloj, Eisenhoweris mė
go būti savo "keliaujančiame na
me". Jis norėjo būti arčiau savo 
karių, kurie sėdo į laivus. Ap
link’ jo automobilį buvo pastatyta 
keletą palapinių karininkams ir 
tai buvo labiau panašu į keliau
jantį cirką, negu į-vyriausiojo są 
jungininkų vado štabą.

Iš šio automobilio Eisenhowe- 
ris įsakinėjo 3 milijonams sąjun
gininkų kareivių, kurių pusėbuvo 
amerikiečiai. Anglų ir kanadie
čių buvo apie vieną milijoną ir li
kusieji buvo prancūzai, lenkai, 
čekoslovakai, belgai, norvegai, 
olandai. Niekad dar istorijoje 
joks amerikietis nevadovavo to
kiai armijai kareivių iš skirtin
gų tautų.

Automobilyje, prie guolio, Ei- 
senhoweris turėjo tris telefono 
aparatus, skirtingų spalvų. Rau
donasis buvo skirtas skubiems 
pasikalbėjimams su Washingto- 
nu. Žalias buvo tiesiai sujungtas 
su Churchilliu, o juodas aparatas 
leido kalbėti su savo štabo vir
šininku gen. Walter Bedell Smith 
ir kitais sąjungininkų vadais šta
be.

Prieš keturis mėnesius rašte, 
kuriuo jam buvo pavesta vado
vybė, buvo pasakyta tik: "Jūs 

išsilaipinsite Europos kontinen
te, ir susitariant su kitomis 
jungtinėmis tautomis, pradėsite 
karinius veiksmus pasiekti Vo
kietijos širdį ir sunaikinti jos ka
rines jėgas..."

Uždavinys buvo milžiniškas. 
Prieš tai, negu planas įgavo savo 
formą, Angliją užplūdo medžia
gų ir žmonių potvynis. Greit ame
rikiečių kareivių buvo daugiau 
miesteliuose, negu pačių anglų. 
Visur, kaip grybai po lietaus, dy
go aerodromai, o uostuose buvo 
sutelkti apie900 laivų, pradedant 
sunkiaisiais kreiseriais ir bai
giant greitais naikintuvais. Pri
statymas vyko tokiu tempu, kad 
pavasarį jau buvo pristatyta apie 
2 milijonai tonų maisto ir karinių 
medžiagų.

Gegužės mėnesį Anglija buvo 
panaši į milžinišką arsenalą. 
Šaudmenų krūvos, kaip kokios pi
ramidės, gulėjo miškuose. Lau
kuose stovėjo išrikiuoti vienas 
prie kito kariniai automobiliai, 
tankai, greitosios pagalbos auto
mobiliai... Jų buvo apie penkias
dešimt tūkstančių. Laukai buvo 
padengti patrankomis, medžiagų 
dėžėmis. Bet įspūdingiausias 
vaizdas buvo matyti išrikiuotus 
naujus garvežius, kurie turėjo 
pakeisti Europoje sunaikintuo
sius. Buvo čia įvairiausių pabūk
lų. Buvo net du dirbtini uostai, ku
riuos vėliau turėjo nuvilkti iki 
Normandijos. Tai buvo tikras 
technikos stebuklas.

♦

Beveik visą birželio 4 dieną 
Eisenhoweris pasiliko vienas, 
užsidaręs savo automobilyje. Jis 
ir jo karininkai iki smulkmeniš
kumų buvo apsvarstę viską, kad 
kuo mažiau būtų žmonių aukų. Dar 
gegužės 17 d. jis buvo priėmęs 
sprendimą, kad išlipimas Euro
poje galėsiąs įvykti tik birželio 
5, 6 ar 7 d. Per tas tris dienas 
du faktoriai buvo palankūs: vėly
vas mėnulio užtekėjimas ir auš
tant labai didelis atoslūgis.

Parašiutininkai ir oru trans
portuojami pėstininkai, priklau
sę 101 ir 82 divizijoms, turėjo su
laukti gražios mėnesienos, bet 
kad būtų staigmena, priešo pir
mąsias linijas turėjo pasiekti dar 
visiškoj tamsoj. Tad vėlyvus mė
nulio užtekėjimas būtinas.

Išlipimas iš jūros turėjo būti 
atliktas atoslūgyje, kad Romme
lio kliūtys paplūdimyje būtų ma
tomos. Pagaliau svarbu buvo, kad 
jūra būtų rami, bet kartu buvo 

naudinga, kad būtų nedidelis vė
jelis, kad išblaškytų pakrantėje 
dūmus ir būtų matomi taikiniai.

Vyriausiajame štabe niekas 
nedrįso tikėtis, kad visos šios są
lygos, pasitaikys kartu, vieną 
dieną. Bet ekspertai tvirtino, jog 
yra vilties, kad pradžioj birželio 
galės pasitaikyti viena tokia die
na. Tarp trijų palankių dienų, Ei- 
senhoweris parinko birželio 5 d., 
kad jei įvyktų pavėlavimas, jis 
galėtų ofenzyvą nukelti į birželio 
6 d. Bet jei jam tektų dar vieną 
dieną atidėti, tai dėl trūkumo ku
ro laivams, invaziją tektų atidėti 
į birželio 19 d., kada atoslūgis 
vėl palankus, bet ne mėnulis, ir 
tektų laukti liepos pradžios.

Galimybė, kad operacijų vyk
dymą gal teks atidėti ilgesniam 
laikui, skaudino Eisenhowerio 
širdį. Jis neįsivaizdavo, kaip ga
lima bus išlaikyti 200,000 karei
vių ištisas savaites uždarytus 
laivuose arba aerodromuose.

Tos, keturios žvaigždutės jo 
antpečiuose, spaudė jo pečius, 
lyg būtų keturi tonai...*

Southwick House didžioje salė
je visi vyriausiojo štabo karinin
kai buvo susirinkę prie žaliojo 
stalo, pusbalsiai diskutuodami 
problemą. Prie židinio kalbėjosi 
gen. Bedell Smith, Eisenhowerio 
štabo viršininkas, su aviacijos 
maršalu Tedder. Netoli jų sto
vėjo laivyno vadas adm. Ramsay 
ir aviacijos maršalas Leigh- 
Mallory. Vienintelis karininkas 
buvo neuniformuotas, tai mar
šalas Montgomery, kuriam buvo 
pavesta vadovauti ofenzyvai. Jis 
buvo užsimovęs aksomines kel
nes ir nertinį. Tai šie vyrai turė
jo davinėti įsakymus, kai Eisen- 
howeris nutars...

Pusę dešimtos saliono durys 
atsidarė ir pasirodė Eisenhowe- 
ris. Jo veide spindėjo nesiski
rianti šypsena. Su visais pasi
sveikinęs tuoj pradėjo posėdį. 
Kiekvienas žinojo nutarimo svar
bumą.

Diskusijos truko penkioliką mi
nučių. Adam. Ramsay siūlė sku
biai priimti nutarimą, kad dar 
galima būtų įspėti laivus, kurie 
turi pasukti į Omaha ir Utah pa
plūdimius, kad Overlord operaci
ją galimą būtų pradėti antradienį. 
Eisenhoweris atsiklausė kiekvie
no nuomonės. Smith siūlė pulti 
birželio 6, Montgomery, Tedder 
ir Mallory laikėsi ankstyvesnio 
nutarimo, būtent bandyti laimę

Laisvojo pasaulio trumpare
giai politikai dar prieš savaitę 
bandė kalbėtis su Chruščiovu, 
kaip su sau lygiu diplomatu, už
miršdami, kad rusai težino tik 
vieną muziką, kurią jau keturias
dešimt metų groja, siekdami už
valdyti visą pasaulį.

--Yra be penkių dvylika, sako 
Suzanne Labin, ir mums visiems 
teks savo laikrodžius pasukti pa
gal Kremliaus laiką, jei neuž- 
kirsime kelią komunizmo skver
bimuisi ir nesugriausime jo apa
ratą, kurį sudarą du pagrindiniai 
dalykai:

* profesionalų armija (tai nėra 
rusų armija),

* gudrumas ir jo sistematiškas 
išnaudojimas.

2 BILIJONAI DOLERIŲ 
PROPAGANDAI

Šita profesionalų armija, kuri 
skiria komunistų partiją nuo visų 
kitų partijų pasaulyje, tai apmo
kami nariai, išmokyti specia
liems uždaviniams.

Kiek yra tokių narių? Laisva
jame pasaulyje priškaitoma apie 
150,0000. Prancūzijoj yra 15,000 
Italijoj 20,000. Kitose valstybė
se mažiau. Jų išlaikymas Mask
vai atsieina apie 500 milijonų do
leri^ per metus. Jei dar prie to 
skaičiaus pridėsime sovietinius 
agentus, mažiau apmokytus, gau
sime jų skaičių iki pusės milijo
no, kurių visų išlaikymas Mask
vai atsieina per metus 2bilijonai 
dolerių.

Tie profesionalai nariai revo- 

birželio 5 d.
Dabar žodis priklausė Eisen- 

howeriui. Visi laukė ką jis pasa
kys. Kelios minutės prabėgo Ei- 
senhoweriui tylint. Pagaliau jis 
pakėlė galvą:

--Aš esu įsitikinęs, kad mes 
turime duoti įsakymą... Man tai 
nepatiria, bet štai kas... Man at
rodo, kad mes neturime pasirin
kimo.

Buvo nutarta pulti birželio 6 d.
Birželio 5 d. apie 9 vai. vakaro 

Normandijos pakrantėje pasiro
dė minininkai, kurie pravalė kelią 
laivynui, turėjusiam pulti hitle
rinę Europą. Jis plaukė linijomis 
30 km. platume, viso 5000 laivų.

Apie 10 vai. vakaro visoj 
Anglijoj parašiutininkai ir oro 
pėstininkai sėdo į lėktuvus ir 
sklandytuvus.

Eisenhoweris su grupe kari
ninkų žiūrėjo į pirmuosius pa
kylančius lėktuvus. Jis praleido 
apie valandą laiko kalbėdamasis 
su kareiviais, gal būt labiau do
mėdamasis aviacijos operacijų 
pasisekimu. Generolai galvojo, 
kad ši operacija duosianti 80% 
žmonių aukų.

Eisenhoweris atsisveikino su 
gen. Maxwell D. Taylor, 101 divi
zijos Vadu, vedusius savo vyrus į 
mūšį. Taylor greitu žingsniu ati
tolo.

Dabar Eisenhoweris žiūrėjo į 
pakibančius lėktuvus ir jo akyse 
pasirodė ašaros. Kažin ar jis ka
da dar pamatys tuos vyrus?

(Bus daugiau) 
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Šita raudonoji siurbėlė, komunistinis aštuonkojis, sapnuojasi amerikiečiams, kai televizijos ekrane 
pamatė besibučiuojant Chruščiovą su Castru, o po poros savaičių gavo naują smūgį Kuboje. New 
York Times įspėjo: "Jei vienas Pietų Amerikos kraštas (pvz. Kuba) gaus karinę protekciją ir ekonomi
nę pagalbą iš komunistinio bloko, visa vakarų pasaulio gynybos strategija atsidurs pavojuje. Gal 
būt Chruščiovas Kuboj dar nesteigė savo karinių bazių ir nelaikys povandeninių laivų, bet jis norėjo paže
minti Ameriką, kad jos pašonėje nebaudžiamas, gali daryti, ką nori, ir Kuba tarnaus tramplinu jo propa
gandai į kitas Pietų Amerikos valstybes.

liucionieriai sugeba paimti val
džią net tokiuose kraštuose, kur 
nėra komunistų partijos, arba ko
munistai dar būna labai silpni 
rinkimuose. Geriausias pavyz
dys: Kuba.

SPECIALIOS MOKYKLOS
Profesionalai nariai yra labai 

rūpestingai parenkami partijos 
vadovybės ir apmokymą gauna 
specialiose mokyklose.

Sovietų Trojos arklys...

Prancūzijoje komunistų partija 
turi šešias tokias mokyklas, o Vi- 
roflay esančioji laikoma leni
nizmo universitetu. Geriausiai 
baigę šias mokyklas, mokslą tę
sia Maskvoje ar Leningrade"e- 
konominiuose ir socialiniuose" 
institutuose, kurių pavadinimas 
nieko neapgauna.

Tuos institutus yra baigę: Mao 
Ce-tungas, Ču En-lai, Ho Či- 
minh, Kalef Bagdache ir kiti.

Taškente yra specialus Afro- 
Azijos universitetas, kur paruo
šiami vadai Azijos ir Afrikos val
stybėms. Jį lanko tūkstančiai 
negrų iš Ghanos, Gvinėjos, Suda
no, Kamerūno ir Azijos kraštų.

Kitas labai svarbus "universi
tetas" yra Prahoje, kurį yra bai
gę: Gvinėjos galva Sekou Toure, 
Ghanos galva Nkrumah, ir Fidel 
Castro brolis. Prahoj taip pat yra 
svarbiausioji šnipų mokykla. Ta
čiau Azijos kraštams propagan
distai paruošiami Pekine. Kiek
vienais metais baigę Pekino in
stitutą siunčiami tūkstančiais į 
Birmą, Combodge, Indoneziją, 
Laosą, Japoniją. To rezultatai 
jau pastebimi Japonijoje ir La
ose.

AFRIKA PIRMOJ VIETOJ
Ypatingą dėmesį dabar sovie

tai atkreipė į Afriką. Praeitų me
tų vasarą Budapešte buvo atida
rytas "ekonominių studijų insti
tutas", kuris tikrumoje ruošia 
Afrikai revoliucijų fabrikantus. 
Dar yra kitas afrikiečių revoliu
cionierių paruošimo centras 
Honstkoj, netoli Prahos, kelios 
mokyklos afrikiečiams Rytų Ber
lyne, Varšuvoj ir dabar steigia
ma net pačioj Afrikoj, būtent 
Conakry.

Komunistų armija turi savo 
propagandai stiprius trimitus — 
25 radijo siunčiamąsias stotis, 
kurios per savaitę duoda 973 va

landas svetimomis kalbomis (A- 
merikos Balsas teduoda tik 567 
valandas).

TROJOS ARKLYS
Kitas galingas komunistų gink

las -- gudrumas, kurį Leninas 
yra aiškiai nusakęs: "Reikia mo
kėti naudotis visomis strategijo
mis, naudoti gudrumą, vartoti ne
legalius procesus, nutilti, kartais 
nesakyti tiesą, kad įsiskverbti į 

unijas, pasilikti ir išpildyti ko
munistinį uždavinį."

Strategija? Kai Leninas Di
džiojo Karo metu pervažiavo Vo
kietiją užplombuotame vagone ir 
grįžo į Rusiją skleisti revoliu
cijos, jis tik panaudojo senovišką 
Trojos arklio metodą.

Šia taktika komunistai dažnai 
naudojasi. Jie moka gerai užsi
maskuoti. Kada prie organizaci
jos vardo dar yra pridėtas žode
lis "patriotinė", "demokratinė", 
"taiką mylinčių", galite būti tik
ras, už tos organizacijos iškabos 
slepiasi būrelis komunistų.

Tokioj Prancūzijoj yra apie 140 
organizacijų, kurių vadeles lai
ko komunistų partija. Kai kurios 
yra skyriai tarptautinių organi
zacijų, kaip tai Tarptautinė stu
dentų sąjunga, Tarptautinė de
mokratinė moterų federacija, 
Pasaulinė taikos taryba ir t.t.

Kitos yra pasivadinusios lite
ratūrinėm draugijom, klubais, 
bet tai komunistų lizdai, kuriuose 
jie auklėja savo propagandistus 
ir revoliucionierius.

Kada kraštas bando priešintis 
Sovietijos agresinei diplomatijai, 
visų šių organizacijų nariai šoka 
kritikuoti savo krašto vyriausy
bę ir palankiai užgiria Maskvos 
(geriausias pavyzdys yra mūsų 
komunistėliai Amerikoje).

• Tarp Argentinos ir Iz
raelio po keturių mėnesių 
vėl atnaujinti diplomatiniai 
santykiai.

• Nasseris savo kalboje 
Damaske pareiškė, kad Jor
danija yra neatskiriama Si
rijos teritorijos dalis, kuri 
po pirmojo karo imperialis
tų buvo atplėšta. Tai pirmą 
kartą Nasseris viešai stato 
reikalavimą į Jordanijos te
ritoriją.
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(Ištrauka iš apysakos]
Žydėjo obelys baltai rausvais 

žiedais. Pilnas sodas buvo pašė
lusio baltai rausvo kvapo. Tas 
kvapas dieną visus vertė juoktis, 
o naktį merginoms klėty nedavė 
užmigti. Vėjas, to kvapo prisigė
ręs, įkaitęs ir išdykęs, tyliai 
šnibždėjo joms pro pravirą klė
ties langą. Net žvaigždės svaigo 
nuo to obelų žiedų kvapo ir iš tam
saus pavasario dangaus krito že
mėn.

Sodo kvapas pasiekė ir trobe
lę. Pavakariais Žaliaduonienė iš
eis vandens atsinešti. Kibirą 
pastačius ant akmens, ji žvilgtels 
į Varnagirio sodą ir tuoj, lyg kuo 
nusikaltusi, akis kreipia į šalį. 
Dabar ji žiūri į raudoną dangų a- 
napus palių. Atrodo, kad anas pa
lių kraštas dega. Palios dega, ir 
jai neramu.

"Ką ji ten mato?" stebisi Žalia- 
duonis, žiūrėdamas pro langą. Jis 
susimąsto ir kartoja pats sau: 
"Negerai, negerai".

Tas kibiras baugina jį--peril
gai jis ten stovi ant akmens. Vie
nas ir liūdnas.

Obelys nužydėjo, sodas jaune- 
bekvepėjo, vėjas atvėso. Nak
timis merginos jau nebežiūrėjo į 
žvaigždes. Pavakarės šviesiai 
mėlynos ir ramios.

Tokią pavakarę ties trobele lyg 
iš žemės išdygo Varnagiris. Sto
vėjo jis ties gluosniu ir žiūrėjo 
aukštyn, tur būt, į trobelės stogą.

Žaliaduonienė nustebo. Tur 
būt, ją į darbą pavaryti atėjo. Ji 
jau seniai Varnagiriuosbuvo. Dar 
prieš vestuves Varnagiris liovėsi 
ją kvietęs atidirbti už trobelę, o 
vėliau atidirbdavo josios vyras.

Ji greitai abiem rankom per
braukė savo tankius plaukus. Ne, 
negerai? Pasigriebė skarelę, ap
siklėstė ir išėjo pro duris. Ge
rai, kad vyro nėra namie, gerai, 
kad Stasiukas Rimšienei išne
šė verpalus ir dar negrįžo.

—Tai kodėl neužeinat? --pra
dėjo ji mėgindama nusišypsoti.

—Būtų galima ir užeit, kodėl 
ne, bet paklausti galiu ir dabar, 
kad jau jūs pati išėjot. Einu per 

Gyvendamas Australijos džiunglėse, V. Ramonas (kairėje) labai 
dažnai prie savo palapinės užmušdavo tokio ilgio gyvates, kokias su 
draugu laiko rankose.

pievas. Žiūrau -- dūmai iš jūsų 
kamino kyla taip sunkiai. Paklau
siu, sakau, gal kaminas reikia 
taisyti.

--Nereikia, o dūmai sunkūs, 
kad oras sunkus — net žmogų 
spaudžia prie žemės.

—O vyras namie?
—Darbuos.
--Žadėjau, o paskui ir užmir

šau -- savo bėdos -- o jūsnepri- 
minėt... Grindis reikia sudėti. 
Stasiukui žiemą buvo šalta. Tegu 
jūsiškis ateina, išsirinks lentas 
ir susidės. Žodį daviau, tai ir ne

Rašytojas Vincas Ramonas
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mainysiu. To tai jau ne.
Žaliaduonienė net nė nepadė

kojo -- taip buvo nustebusi. Čia 
kažin kas yra, čia kažin kas daro
si!

--O kaip jūsų žmonelė? Kaip 
sveikatėlė?

Varnagiris bailiai žvilgtelėjo 
į ją, atsisėdo ant akmens ir žiū
rėjo į žemę. Žiūrėjo ir tylėjo.

Žaliaduonienė priėjo arčiau, 
bet nesėdo. Ji žiūrėjo į vandenį ir 
taip pat tylėjo.

--Argi neteko matyti?
-Sykį.
—Na, mat. Pačios galėjot su

prasti, kad jai einasi: ar jai ge
ra pas mane, ar bloga, -- atsakė 
jis, keistai patempdamas lūpą, 
lyg norėdamas nusišypsoti, bet 
nepajėgdamas.

Žaliaduonienė matė ją švento
riuj. Neaukšta, visa apvali, tam
siaplaukė, o akys, akys! Tamsiai 
rudos ir viską griebte griebia. 
Didelės tokios. O veidas pilnas, 
baltas. Viena sveikata! "Ji,tur 
būt, tik pyragą valgo", pagalvojo 
tada Žaliaduonienė.

—Jei vyras šiandie pareis, tai 
pasakykit, tegu ateina pas mus. 
Norėčiau, kad padirbėtų, iki su
sirasiu kitą berną.

--O kurgi Andrius? -- nustebo 
moteriškė.

--Išvijau, — atsakė jis žiū
rėdamas į galą klumpės. -- Ge
ras buvo vyras, o išvijau.

--Ir geras buvo, ir išvijot?
—Hm... Pasakysiu, nes vis tiek 

sužinosit. Bus šnektų, o šnektos, 
žinai, kaip vėjas. Ar gi gali vėją 
pagauti, į maišą įkišt ir užrišt? 
Pasakysiu, nes jūs man buvot ge
ra, kai sakėt --ne degtinę, bet 
vyną gerk. Ir kad visi matytų! 
Kiaulė tas Kielius. Na, paprašys 
jis manęs pinigų... Negaus a nė! 
Totai jau ne! Kaip jums atrody
tų? Ėjo Andrius pirmą kartą art, 
o maniškė gėlėm jo kepurę apkai
šė! Nusidaviau, kad nematau, 
nors jaučiau, kad mano užanty 
zuikutis spardosi. Gerai, tegul 
jau tas. Bet sekmadienį Andrius 
ėjo į bažnyčią. Maniškė išnešė 
jam klevo sulos giros. Išnešė toj 
stiklinėj, kur baltom gėlėm išra

šyta. Išnešė stiklinę pastačius 
ant lėkštės, štai kas! O kai tuščią 
stiklinę ėmė atgal, aiškiai ma
čiau -- paglostė jo ranką. Kielius! 
Ucb...

*
Šienai jau buvo namie. Nuplau

tos paežerės pievos dabar tokios 
aiškios, kad norisi eit per jas, no
risi bėgti per jas. Nubėgt iki pa
čio vidurio, sustot, pažvelgti į 
šiaurę, pažvelgti į pietus ir nusi- 
juokt: tokios platumos! Per tokias 
žalias platumas tik eit ir dainuot. 
Skarelę ant pečių nuo galos nu
mesti, gėlę rankoj neštis.

Šiaurėj juodas Karvelio alks
nynas, pilnas varnų riksmo. Kir
vio smūgiai. Alksnyną kerta.

Saulė nusileidus. Žaliaduonis 
parėjo namo.

--Kas kaimuos girdėt?
—Kaimuos, sakyčiau, nieko, 

bet mūsų Varnagiris... Pragers 
ūkį. Dar nuo vakar Daukšiuos 
pas Kapočių sėdi ir geria. Ark
liai tvoras graužia. Geria bied- 
nas ir Kielių keikia.

--Perjauną vedė -- piktai nu
kirto žmona. — Ką vedė? Pieme
nę. Dabar velnias juokiasi pa
sišokinėdamas.

--Pareidamas užsukau ir pa
sakiau jai. "Dėdiene", sakau, "ei
kit į Daukšius, sakykit jam, va
dinkit namo". -- "Kai visus pini
gus pragers, tai ir parvažiuos". 
Pasakė ir susijuokė. O čia mer
gina ateina. "Dėdiene", sako, 
"Baltrukas karvę praganė". Pie
menukas tyli, o pusbernis įsikišo: 
"Karvė, mačiau, pavakare ėjo į 
alksnyno pusę. Šeške tu, bėk kar
vės parsivaryt". "Ar tai tokiam 
vaikui nakčia karvę parvaryt?Aš 
pati eisu". Ir nuėjo per pievas, o 
Alksnyne Andrius. Tai jis Karve
lio alksnyną kerta. Ten ir nak
voja.

--Už tai galvoju, kieno ta ugne
lė... ugnelėtokia graži naktį iš to
lo...

Žaliaduonis nustebo. Kas čia? 
Apie ugnelę galvoja, o balsas dre
ba. Pasakė ji ir pro langą pažiū
rėjo.

Parbėgo Stasiukas. Visą dieną 
lakstė su kaimynų vaikais. Jo kel
naitės buvo perplėštos, bet ma
ma nieko jam nesakė, tik padėjo 
lėkštę buvienės ir duonos riekę, 
apteptą sviestu.

--Aš jau po vakarienės, --sku
bėjo pranešti vyras.

Ji pažvelgė į vyrą lyg stebėda
mosi, kad jis jau pavalgęs. O Sta
siukas nedrįso nė akių nuo lėkš
tės pakelti.

Žaliaduonienė žvilgtelėjo į du
ris, į Stasiuką ir į vyrą. Josios 
akys buvo neramios.

į duris ji žiūrėjo ilgiausiai.
--Kodėl tu pati nevalgai? --pa

klausė jis, vis dar tebespaudy- 
damas tabaką jau seniai prikimš
toj pypkėj.

Šitos pypkės jis kažin kodėl ir 
dabar nedrįso užsidegti.

--Aš turiu eit, -- atsakė ji nu
sigręždama.

Ji daugiau nekalbėjo, tik ant pe
čių užsimetė šiltą vilnonę skarą.

Iš Vokietijos DP stovyklų emigravęs į Australiją, rašytojas Vincas 
Ramonas, keletą metų turėjo gyventi štai kokiame "palociuje" džiun
glių vidury, kol persikėlė į miestą, o vėliau į Jungtines Amerikos 
Valstybes.

Išeidama duris uždarėtaip tyliai, 
kad net durų rankenėlė neklekte- 
lėjo.

Žaliaduonis žiūrėjo į geltoną 
žibalinės lempos liepsnelę. Kuri 
gi čia kaime lauktų garnio? Jis 
truktelėjo pečiais. Gerai, bet kas 
gi jai? Ir kodėl balsas drebėjo? 
Ko ji taip... lyg ne savo akimis 
žiūrėjo? Ko ji... lyg paklydus žiū
rėjo į duris?

Paliepęs Stasiukui eiti gulti, 
jis užpūtė lempą ir taip pat išėjo.

Vasaros dangus dar truputį žy
dėjo šaltu raudonumu.

Juodas daiktas vos pastebimai 
judėjo ant kelio į Dąukšius.

Dangus virš palių jau buvo gels - 
vas, kai Žaliaduonienė ėjo pro 
Tilvikų sodą. Sodo medžiai buvo 
juodi.

Kaip nesmagu! Tikrai dabar 
kas nors stovi tuose juoduose me
džių šešėliuose ir žiūri į ją. Kad 
tik kaip nors nejučiom praeiti, 
praslinkti pro šitą juodą sodą.

Iš kiemo į kelią lodamas išbė
go baltas šunytis. Žaliaduonienė 
pasilenkė akmenio, ir šunytis 
cypdamas spruko atgal. Vakaro 
prieblandoj atrodė, kad ten rito
si didelis baltas kamuolys.

--Balčiau, Balčiau! -- šaukė 
šunytį moteriškas balsas.

Balsas nepažįstamas, bet Ža
liaduonienė žemyn palenkė galvą 
ir pagreitino žingsnius. Jai buvo 
gėda to balso. Lyg šaukdamas 
šunį, tas balsas būtų sakęs: "Ne- 
simaišyk ne į savo reikalus, te
gul sau eina". O jeigu ta moteriš
kė būtų ėmus ir išėjus antkelio!

Tekėjo mėnulis. Didelis, rau
donas. Pievoje suriko pempė, iš
sigandusi to raudonumo. Nuo mė
nulio pusės pūstelėjo šaltas vė
jas, o nuo šalčio sudrebėjo sodo 
medžiai.

Žaliaduonienė dar labiau sku
bėjo.

Kapočiaus kieme patvory nu
leidę galvas stovėjo arkliai. 
Trobos langai buvo uždengti ir 
atrodė geltoni.

Žaliaduonienė pasibeldė, nie
kas neatsakė, ir ji įėjo.

Lovoj nenusirengęs knarkė Ka
počius, o Varnagiris sėdėjo prie 
stalo ir jam kažinką pasakojo apie 
Kielių.

Pamatęs viešnią, Varnagiris 
nutilo, bet dešiniąją ranką vis te
belaikė pakėlęs į viršų.

Ant stalo stovėjo iki pusės nu
gertas butelis.

Žaliaduonienė priėjo arčiau, 
ir Varnagiris nuleido ranką.

--Sėsk, Antosėle.
—Nesėsiu. Ne sėdėt atėjau.
Ji valandėlę tylėjo ir žiūrėjo į 

jo prakaituotą veidą.
—Antosėle, išgerkim ir mu

du, bent sykį. Nebėra gyvenimo.
—Antanai, — sušnibždėjo ji, 

pasilenkdama prie jo, --Važiuo
kim namo.

Varnagiris užsimerkė ir linga
vo galva:

--Namo, namo... O kur tie na
mai?

—Važiuokim Antanai. Važiuo
kim. Bent arklių pasigailėk.

—Pasigailėk arklių! Arklių pa
sigailėk ! O kas manęs pasigailės?

-Aš!
Varnagiris atsistojo, nusika

bino nuo vagio kepurę ir sunkiai 
žengė durų link. Jis nesvyravo, 
tik jo rankos kabojo lyg negyvo.

Žaliaduonienės padedamas, jis 
susitvarkė arklius. Niekur nega
lėdamas rasti botago, nusiėmė 
kepurę ir, mosikuodamas ore, 
pavarė arklius.

Mėnulis buvo jau gerokai pa
kilęs ir išbalęs.

Vadelės Varnagiriui vis krito 
iš rankų, todėl važnyčioti pasi
ėmė Žaliaduonienė.

Tiltas per upę dusliai sudun
dėjo. Mažytės upės bangos iš lė
to supo mėnulį. Du juodi debesys 
murzino aiškų dangų, tik vienas 
baltas debesėlis arčiau mėnulio 
atrodė kaip sauja iškedentos va
tos. O šiaurės pusėj juodavo ma
lūno sparnai. Jie atrodė lyg pri
kalti prie tamsiai mėlyno dan
gaus.

šitoj šyvoj mėnesienoj juodu 
važiavo tylėdami.

—Sustok!

Jis išlipo, sunkiai nužingsnia
vo prie upelio ir ilgai gėrė, van
dens prisisėmęs į kepurę. Sugrį
žęs šlapią kepurę įmetė į vežimo 
galą. Į vežimą įlipo lyg prablai
vėjęs.

—Matai, Antosėle... Aš tau 
dabar viską pasakysiu. Tu matai, 
koks aš buvau kvailas.

Žaliaduonienė nieko neatsakė.
Prie Tilvikų sodo ji sulaikė 

arklius, kad eitų žingsniu, bet 
Balčius nesulojo.

Netoli namų jis vėl prašneko:
--Duok man vadeles. Dieve 

brangiausia, koks aš buvau kvai
las! Neatsimenu, kiek tento laiko 
prašoko po vestuvių, ir man ko- 
kštelėjo į galvą, kad be tavęs, 
Antosėle man gyvenimo nėra.

Žaliaduonienė palenkė galvą ir 
kaire ranka smarkiai plekštelė
jo sėdynės užtiesalą.

--Jau ir namie, — liūdnai išta
rė Varnagiris. -- PažiūrėkĮpie- 
vas. Bus miglotas rytas.

—Sustok, — dusliu balsu pa
prašė ji.

(Nukelta į 5 psL)
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Ką sako saviesiems ir kuo 
kitus įtikinėja

Neprašytų Jungtinių Tautų svečių išvažinėj imas iš 
New Yorko.yra tarsi atoslūgis po įvykusio potvynio. At
minty liko stalų daužymas, nuautu batu grūmojimas ir 
riebios rankos riebiais pirštais grasymas.

Nereikia abejoti, kad į Maskvą, sugrįžęs Chruščiovas, 
iš savųjų politbiuro narių susilauks ir priekaištų. Viena, 
kad savo elgesiu dar labiau pažemino ir taip jau ne aukš
tą sovietinio auklėjimo kultūrą, o antra — nepajėgė nieko 
laimėti. Tik, žinoma, to neišgirs visuomenė. Neišgirs to
dėl, kad tai visuomenei visad reikia pristatyti tik laimė
jimus. Juk komunistiniai planai visur geriausi, o jų norai 
kilniausi...

Komunistinėj spaudoj, dar Chruščiovui New Yorke 
esant, o dabar ir išvažiavus, nuolat kalama, kad tik jis 
vienas pozityvias kalbas sakė, teisingus reikalavimus kėlė 
ir Jungtines Tautas iš klystkelių į teisingą kelią vedė. 
Žinoma, pagal komunistinę spaudą, Chruščiovui dar kiek 
prilygo tik Castro. Esą, ir jis gerai pasirodė.

Vien jau iš tokių komunistinės spaudos vertinimų 
galima numanyti, apie ką dabar turi rašyti komunistinė 
spauda. Ir ne tik rašyti, bet ir televizijoj rodyti, kaip 
entuziastingai Chruščiovas buvo sutiktas, kaip gerbėjai 
jam glėbius gėlių nešė. O JAV diduomenė, su Cyrus Eaton 
prieky, ji tiesiog ant rankų norėjo nešioti.

Taip ir yra. Savai visuomenei, arba teisingiau vals
tybiniams vergams, Chruščiovas pristatomas dar negir
dėtu didvyriu. Juk nerodysi, kad Chruščiovą sutiko pike
tais, kad jam gėles nešė tik savo atstovybės tarnautojai 
ar jų vaikai, kad Chruščiovą turėjo saugoti šimtai poli
cininkų. Televizijos aparatai rodo ir kalba tik tai, ką jų 
valdytojai įsako rodyti. Tik šį kartą reikia daugiau savuo
sius įtikinėti, kad Amerikos visuomenė sevika, ji Maskvai 
palanki, tik valdžia supuvusi. Dėl tos supuvusios valdžios 
užsispyrimo ir buvo Chruščiovui daromi visokie suvar
žymai. Bet Amerikos visuomenė dėl tokių suvaržymų tik 
dar labiau pasipiktino ir dar palankesnė Maskvai pasidarė.

Rusams ir jų pavergtiesiems Chruščiovas pristato
mas, kaip herojus. Ką tik norėjęs, tą Jungtinėse Tautose 
ir daręs. Bet kita linija pravedama neutraliuose ir Mask
vai priešiškuose kraštuose. Ji, žinoma, pravedama tik pei* 
ten einančius komunistinius laikraščius arba komunis
tams pataikaujančius. Juose įrodinėjama, kad be Chruš
čiovo siūlytų reformų ir keltų klausimų svarstymo, nie
kaip nebus galima apsieiti. Tos reformos būtinos, jei tik 
norima taikos ir vengiama atominio sunaikinimo, žodžiu, 
tik paklausykit ir pasiruoškit nuolaidoms.

Po antrojo pasaulinio karo sovietai tokia propaganda 
nepaprastai daug laimėjo. Ir laimėjo, palyginti, labai pi
gia kaina. Nuolaidos sekė nuolaidas, o jų grasinimai kiek
vienu atveju vis buvo nauji ir gerai apgalvoti. Bet atrodo, 
kad tokia pigia kaina laimėti grobius, laikai jau bus pa
sibaigę. Kaip Maskva saviems ir svetimiems besigirtų, 
Chruščiovas ir visa sovietinė politika, iš paskutinių Jung
tinių Tautų posėdžių vykstant atgal į Maskvą, išsivežė ir 
pakankamai skaudžių antausių. O tai ženklas, kad nuo
laidų laikai bus praėję. B. G.

REMKITE RESPUBLIKONUS

Sveikinu Dirvą, kuri visada 
griežtai kovojo su komunistų už
mačiomis. Respublikonų partija 
yra kovos su komunizmu čem
pionas ir todėl šia proga aš nuo
lankiai prašau ją remti ateinan
čiuose lapkričio 8 rinkimuose.

Chruščiovas Jungtinėse Tau
tose klabėjo apie kolonializmą, 
bet komunizmas kaip tik yra pati 
žiauriausia kolonializmo forma, 
kurią Lietuvai ir kitoms laisvės 
trokštanšioms tautoms tenka pa
žinti.

Laimei, Amerika savo santy
kiuose su raudonaisiais, tebėra 
nepalaužiama. Komunizmo "filo
sofijai" Amerika yra sudavusi 
triuškinantį smūgį. Mes, savo 
diplomatine taktika, laimėsime 
šaltąjį karą taip, kad raudonieji 
nenorės, karštojo karo, kurio, 
tiesą pasakius, niekas nenori.

štat kodėl lietuvių visuomenė 
jums bus dėkinga už paramą Res
publikonų partijai: išrinkus Nixo- 
ną ir Lodge, Amerikos vyriau
sybė galės užimti dar stipresnę 
kovos poziciją su komunizmu. Bet
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tuo pačiu, kartu mes neprivalome 
pamiršti, kad tik Prezidento Ėi- 
senhowerio dėka mūsų jaunimas 
nebemiršta Korėjos laukuose.

Vytautas Skrinska, 
Worcester, Mass.

MATYT, KAD SKAUDA

Komunistinėj Vilny skaičiau 
daug piktesnį šauksmą, negu 
Chruščiovo stalų daužymas Jung
tinėse Tautose. Ten visaip kolio- 
ja tuos, kurie komunistiniams o- 
kupantams neduoda ramybės. 
Matyt, kad labai skauda, jei taip 
rėkia, tarsi į tarpdurį būtų pirš
tus įkišę.

Lietuviškų veiksnių žmones 
Vilnis taip apšaukia: "Kiečiausia, 
betgi išsilaikė tie smetonlaižiai 
ir klierikalai, kurie buvo senojo 
režimo šulai. Visi tie Krupavi- 
čiai, Lozoraičiai, Trimakai, 
Rasteniai, Biržiškos, Babraus- 
kai, Kairiai yra ta lietuviškų 
burbonų veislė, kuri nieko neuž
miršo ir nieko neišmoko".

Visi čia "pagerbtieji", išsky
rus Babrauską, yra iš vienokių 
ar kitokių lietuviškų veiksnių.

Valstybės sekretoriaus Herterio 
sūnus Bostono lietuvių tarpe

CHRISTIAN A. HERTER, Jr.

Bostono lietuviai, R. M. Nixo- 
no šalininkai, sukruto veikti. Su
darytas komitetas, kurio priekin 
atsistojo Z. Shallnienė. Spalio 14 
d. ALTS-gos Bostono sk. namuo
se įvyko Bostono lietuvių susi
rinkimas, to komiteto surengtas.

I£ susirinkimą atsilankė apie 80 
žinomų ir veiklių tautiečių. Išsi
aiškinta ir visais balsais pritarta 
gražiai įrengti sunkvežimį, kuris 
prieš rinkimus su žodžiu ir liet, 
muzika perkeliautų visus dides
niuosius Nauj. Anglijos miestus 
lietuvių vardu. Dekoratyviniu 
sunkvežimio apipavidalinimu rū
pinasi daiL Vikt. Andriušis, o vi
sa kita to darbo nelengva našta J. 
Kapočius, Ign. Vilėniškis ir inž. 
Cibas.

Sunkvežimis norima įrengti 
artimiausiom dienom, kad jis 
bent dešimt dienų turėtų savo 
priešrinkiminei kelionei. Jei pa
siseks daiL Andriušio projektą į- 
gyvendinti, sunkvežimis turės at
rodyti efektingaL Tam reikalui 
reikalingas lėšas tikimasi su
rinkti Bostono lietuvių tarpe.

Susirinkimo vardu JAV Valst. 
sekretoriui ir JAV ambasadoriui 
prie Jungtinių Tautų organizaci
jos buvo pasiųsti raštai, prašant 
juos kelti Rytų ir Vidurio Euro
pos tautų išlaisvinimo klausimą 
Jungtinių Tautų pilnaty.

Susirinkimo pagrindinis kalbė
tojas buvo Ch. A. Herter Jr., da
bartinio Valst. sekretoriaus sū
nus, kuris Bostone yra respubli
konų partijos rinkiminės kam
panijos pirmininkas. Tai vyras, 
kuris kaip patarėjas drauge su 
viceprezidentu R. M. Nixonu ap
keliavo Aziją, Afriką ir Pietų A- 
meriką. Vadinasi, jis yra arti
mas viceprezidento žmogus, tik
rai įtakingas. P. Shallnienė atli
ko gražų darbą, pakviesdama jį į 
lietuvių susirinkimą.

Ch. A. Herterio Jr. kalba buvo 
atvira, nuoširdiir kultūringa. Jis 
kėlė principus, dėl kurių reikia su 
komunizmu kovoti, jis nekartą 
prisiminė Lietuvą ir kt. bolševi
kų pavergtas tautas, bet nesi
švaistė pažadais, kuriuosdar ne
žinia kaip įveikti.

Susirinkimo dalyviai kelis kar
tus jo kalbą pertraukė plojimais. 
Be to, p. Herteriui baigus kalbė
ti, jie turėjo progos kelti klausi
mus ir savo nuomonę svečiui pa
sakyti. Iš tų pasisakymų paaiškė
jo tvirta ir ryški lietuvių pažiūra 
į JAV santykius su Sovietų Rusi
ja. Savo principingumu ir kovin
gumu ji yra artima tai pažiūrai, 
kurią priešrinkiminėj kovoj nuo
lat akcentuoja viceprezidentas 
R. M. Nixonas, tikėkim -- busi
masis JAV prezidentas.

Ch. A. Herter Jr. į visus klau
simus maloniai atsakė, kiekvie-

Kodėl jie taip aukštai pagerbė 
Babrauską, gal pasakys kitą kar
tą. Matyt, kad bus kuriam bolše- 
vikėliui ką nors negero padaręs.

VaL Gantautaitė,
I1L 

ną klausimą neskubėdamas sten
gėsi su susirinkimo dalyviais iš
siaiškinti. Susirinkimo nuotaika 
susidarė tikrai jauki ir bičiuliš
ka.

Po susirinkimo garbingasis 
svečias Ch. A. Herter Jr. buvo 
pakviestas į apatinę ALTS-gos 
Bostono sk. namų salę prie kavos 
puodelio. Jis ypač stebėjosi ir 
džiaugėsi menišku namų papuo
šimu. Apatinėje salėje jis buvo 
supažindintas su dauguma žinomų 
Bostono lietuvių, kurių tarpe bu
vo gražus būrys mūsų inžinierių.

Ch. A. Herter Jr. Bostono lie
tuvių tarpe užtruko žymiai ilgiau, 
negu jo laikas leido. Berods, to- 
kis kontaktas yra vertas įrikiuoti 
į Bostono lietuvių nuopelnus.

St. S.

Lietuvoje...
(Atkelta iš 1 psl.) 

kuris ir norėtų pamokyti, 
ne kiekvienas turi atitinka
mų sugebėjimų mokyti iš 
vaikų amžiaus težengian
čius jaunuolius. Mokyklose 
tas pats trūkumas jaučia
mas iš kitos pusės: moky
tojai teoretiškai patys ne
nusimano apie gamybą ir 
jos technologiją, su kuria 
mokiniams tenka susidurti, 
kai jie nueina į fabrikus. 
Taigi, „gamybinį apmoky
mą” jau įvedus, tebėra ne
išspręsti du pagrindiniai 
klausimai: vienas — kaip 
padaryti, kad mokiniai tu
rėtų įvairesnį gamybos spe
cialybių pasirinkimą, ant
ras — ką daryti, kad būtų 
toje srityje nusimanančių 
mokytojų mokyklose ir įmo
nėse ... Tų klausimų neiš
sprendus, „gamybinių kla
sių” įsteigimas dar neįvyk
do siekiamos reformos iš es
mės. Ir formaliai ta refor
ma „įvykdyta” dar tiktai 
Kaune, kur yra palyginti 
tiršta gamybos įmonių kon
centracija.

KLAUSIMAI LAUKIA 
NAUJŲ PINIGŲ

Nuo Naujų Metų ir Lie
tuvoje prasidės naujų so
vietinių pinigų leidimas 
apyvarton. Pinigai bus kei
čiami naujais iki balandžio 
mėnesio. Jau dabar ruošia
masi techniniam keitimo 
vykdymui.

Nauji pinigai bus dešim
teriopai „brangesni”. Tai 
yra, už dabartinių rublių de
šimtį naujų duos tik viena. 
Iš esmės tai būtų nedidelė 
permaina; tik skaičiavime 
dešimtainių ženklas perke
liamas vieną vietą į kairę. 
Jei atlyginimai ir kainos 
bus griežtai sumažinti 10 

kartų, tai niekas nepasikeis. 
Bet dėl to kaip tik ir kybo 
klaustukas; ar tikrai vis
kas bus vienodai perskai
čiuota?

Ypač nežinoma, koks nau
jo rublio santykis bus su 
svetima valiuta. Pavyzdžiui, 
jeigu būtų laikomasi dabar 
turistams taikomo rublio — 
dolerio santykio, tai nauja
sis rublis būtų gaunamas už 
vieną dolerį, bet jeigu būtų 
laikomasi sovietinio valsty
bės banko oficialaus (nors 
ir nerealaus) santykio, tai 
už naują rublį tektų mokėti 
net pustrečio dolerio. „Juo
ko jo j rinkoj” Kaune už do
lerius mokama iki 70-80 da
bartinių rublių.

ĮSTEIGĖ CHEMIJOS 
PRAMONĖS .VALDYBĄ 

LIETUVOJE
Lietuvoje veikiąs „Sov- 

narchozo” („Liaudies Ūkio 
Tarybos”) padalinys gavo 
naują skyrių — Chemijos 
pramonės valdybą. Jai pri
klausys 17 įmonių, jų tarpe 
ir kelios dar tik projektuo
jamos : Acetatinio šilko fab
rikas Kaune, Chemijos kom
binatas Kėdainiuose, Stiklo 
fabrikas Panevėžyje ir kt.

Naujoji valdyba Lietuvai 
s k i rtajame „Sovnarchoze” 
yra vienuolikta. Ligi šiol ta
me „Sovnarchoze” buvo to
kios valdybos: Energetikos 
ūkio, Lengvosios pramonės, 
Maisto pramonės, Mašinų 
gamybos, Medžiaginio-tech- 
ninio tiekimo ir realizavimo, 
Mėsos ir pieno pramonės, 
Popieriaus ir medžio apdir
bimo pramonės, Prietaisų 
gamybos, Statybinių me
džiagų pramonės ir Vidaus 
vandenų eksploatacijos. Vi
sos tos valdybos atlieka 
anksčiau buvusių atitinka
mų ministerijų funkcijas, 
bet tų valdybų dabar yra 
daugiau, negu tiems pa
tiems reikalams pirma bu
vo ministerijų.

„NUOSAVO” TURTO 
PASISAVINIMAI

Sikorskis, sovietinis fi
nansų ministeris Lietuvai 
apkaltino vilniškį „Sovnar- 
chozą”, kad jo įmonėse 
stinga tinkamos atskaito
mybės, tikslių normų ir 
kontrolės, todėl klesti išeik
vojimai. Neseniai esą išaiš
kinta stambių išeikvojimų 
„Inkaro” guminės avalynės 
fabrike (Vilijampolėj), 
Kauno konservų fabrike 
(buv. „Maiste”), Klaipėdos 
žuvies konservų fabrike ir 
eilėje kitų gamyklų.

Statybos ir žemės ūkio 
ministerijos turinčios irgi 
susirūpinti kontrolės su
stiprinimu savo įstaigose 
bei įmonėse.

Išeikvojimai, tai yra, „vi
siems priklausančių” įmo
nių turto pasisavinimai dau
gelio nelaikomi labai smerk
tinais nusikaltimais. Daž
nas toks pasisavintojas, jei 
ir pagautas ir net nubaus
tas, greit gauna užtarėjų — 
rėmėjų ir greit gauna vėl 
tokias vietas, kuriose turi 
progos apčiuopiamai reali
zuoti savo, kaip ”bendrasa- 
vininko” teises . .. Pavyz
džiui, Šiaulių miesto staty
bos-remonto kontoros dar
bų vykdytojas buvo pagau
tas pasisavinęs medžiagų už 
54,000 rublių. Nuteistas. 
Bet Pedagoginio instituto 
direktorius jį po kiek laiko 
priėmė instituto ūkvedžiu. 
Čia buvo pagautas nuūki- 
ninkavęs 48,000 rb. Vėl nu
teistas. Ne taip jau griežtai, 
nes netrukus jis jau vėl ta
po darbų vykdytoju miško 
prekybos sandėlyje Šiau
liuose. Ir čia jau pagautas 
su nusuktais 28,000 rublių. 
Nuteistas. Finansų ministe
ris piktinasi tokia istorija 
ir baiminasi, ar tas pats ga
bus eikvotojas vėl nepasiro
dys kokio nors sandėlio ve
dėjo pareigose. O tas pavyz
dys tik vienas iš nesuskai
tomos daugybės.

VILKAI APIE 
RADVILIŠKĮ

Šį pavasarį medžioklės 
valdininkai Lietuvoje guo
dėsi, kad vilkai vėl baigia
mi Lietuvoje naikinti’, 
(žmonės kalba, kad jie atei
na iš Rusijos, kai bolševi
kiškai saugoma siena tapo 
nukelta į Vakarus nuo Lie
tuvos). Bet dabar „Valstie
čių laikraštis” praneša, kad 
vilkai ėmė lankytis net dvie
juose Radviliškio rajono 
kolchozuose.

LNA

Juozas Cinkus...
(Atkelta iš 1 psl.)

Nepamiršo Juozas Ginkus ir 
šio krašto reikalų. Karo metu jis 
platino JAV 'paskolos lakštus. 
Mūsų tautiečiai, tikėdamiesi, kad 
sąjungininkų pergalė atneš ir 
Lietuvai laisvę, paskolos lakštų 
platinimą gausiai rėmė. Vien tik 
Juozas Ginkus New Yorko kolo
nijoje paskolos lakštų pardavė 
už vieną milijoną dolerių. Ameri
kos vyriausybė, įvertindama jo 
gražų pasitarnavimą valstybei, 
suteikė jam Mėlynosios Brigados 
generolo titulą.

Kai buvo rūpinamasi įsileidimu 
į Ameriką karo aukų, negalinčių 
dėl sovietų teroro ir okupacijos 
grįžti į savo kraštus, Juozas Gin
kus taip pat dalyvavo toje akci
joje siekdamas, kad tremtiniams 
įsileisti įstatymas jo leidėjų bū
tų priimtas. Atvykus į Ameriką 
naujiesiems ateiviams, jis tuoj 
suėjo su jais į nuoširdžius san
tykius ir pasistengė daugelį jų 
įtraukti į lietuvišką veiklą. Kal
bėdamas apie senųjų ir naujųjų 
ateivių santykius nekartą jis pa
reiškė sveiką mintį --teišnyksta 
mes ir jūs,--kas, kaip atrodo, jau 
ir įvyksta.

Gal šia savo mintimi vadovau
damasis Juozas Ginkus sugebėjo 
rasti talkininkų visuomeniniam 
darbui naujų ateivių tarpe. Jo šei
mos svetainė tapo pasitarimų, 
posėdžių, gražių sumanymų ir 
naujų projektų vieta. Svetainės 
šeimininkas ne tik dalyvavo vi
suose darbuose, bet kartu lyg at
likdavo darbų ir veiklos derin
tojo vaidmenį.

Skaudu, žinoma, ne dėl nekel
tos sukaktuvėse tradicinės tau
rės, bet todėl kad sulaukus gra
žaus amžiaus, sukaktuvininkas 
gana rimtai sunegalavo savo 
sveikata. Tai bus pagrindinė 
priežastis, sulaikiusi jį nuo ak
tyvesnio darbo organizacijose. 
Tačiau širdimi ir mintimis jis li
ko ir yra arti visuomenės rū
pesčių bei organizacinių reikalų. 
Atvirai kalbant, tenka pripažinti, 
kad Juozo Ginkaus pasitraukimas 
iš visuomeninio darbo yra stip
riai jaučiamas, dal kaip tik dėl
to ne vienos organizacijos veik
loje matyti lėtesnė sparta.

Kai dabar Juozo Ginkaus nesu
tinkame parengimuose ir ne
matyti jo svarbesniuose pasita
rimuose, peršasi Maironio žo
džiai:
Buvo laikas, oi buvo, kai tarp 

linksmo jaunimo 
Reikalingi mes buvom svečiai; 
Nuo kilnių idealų, nuo drąsaus 

įkvėpimo 
Žiebė mums iš akių spinduliai.

Gilią vagą išvarė Juozas lie
tuviškoje dirvoje. Dėl to nemaži 
nuopelnai tenka jo gyvenimo 
draugei Onai Ginkuvienei, daug 
valandų pavadavusiai Juozą ne
lengvame darbe, kadajisbūdavo 
užimtas vienos ar kitos organi
zacijos reikalais. Savo darbštu
mu ir patraukliu svetingumu su
kaktuvininko moteris yra įgijusi 
svetainės lankytojuose simpatin
gumą. Jei vyras yra namų galva, 
tai moteris — karūna. Šis senas 
posakis labai tinka Ginkų šei
mai apipavidalintL

Graikų išminčius Platonas gal
vojo, kad valstybei tvarkyti vyras 
pribrenda tik sulaukęs 65 metų 
amžiaus. Tuo labiau šiais lai
kais septyniasdešimties metų 
amžiaus riba nei vieno neturėtų 
sulaikyti nuo visuomeninio dar
bo. Sveikatai pasitaisius ir iš 
mielo sukaktuvininko galime ti
kėtis gražios talkos visuomeni
niame darbe. Todėl garbingoje 
sukaktyje lietuvių organizacijų 
veteranui tenka linkėti sustiprė
ti sveikata ir grįžti prie pamėgto 
darbo, kuriam jis yra atidavęs 
savo našaus gyvenimo daugelį 
metų.

Antanas Sodaitis
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CLEVELANDE IR APYLINKĖSE

Neringos tunto dešimtmetis
Šiais metais sueina 10 me

tų, kaip Clevelande įsikūrė 
Neringos skaučių tuntas. 
Eilę metų tuntas augo skai
čiumi ir turtėjo dvasia. 
Šiandienų tuntų sudaro 90 
sesių.

Dešimties metų gyvavi
mo sukakčiai atžymėti, se
sės neringietės spalio 30 d. 
rengia iškilmingų minėji
mų, kuris prasidės pamaldo
mis 10 vai. 30 min. šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje, 
pritaikytų pamokslą pasa
kys skaučių dvasios vadas 
kun. Dziegoraitis. 4 vai. p. 
p. Lietuvių salėje iškilmin
ga sueiga — vakaras, daly
vaujant vyriausiai skauti- 
ninkei L. Čepienei.

Meninę vakaro programų 
išpildys visas skaučių tun
tas. Apatinėje salėje veiks 
skanių užkandžių bei saldu
mynų bufetas, o šokiams 
gros Neolithuanų orkestras.

Visi Clevelando lietuviai 
maloniai kviečiami tų dienų 
praleisti su mūsų skautiš
kuoju jaunimu ir savo daly-

vavimu prisidėti prie minė
jimo iškilmingumo. Jūsų 
moralinė parama bus dide
lis paskatinimas sesėms 
skautėms kilti aukštyn ir 
skirti savo jaunas jėgas 
Dievui, Tėvynei ir artimui.

DĖMESIO — JAUNIME
Studentai ir moksleiviai, 

Halloween proga, dalyvau
kite KAUKIŲ BALIUJE, 
kurį ruošia Clevelando mok
sleivių ateitininkų Maironio 
kuopa spalio mėn. 28 d., 
penktadiesį, 7:30 vai. vak., 
Čiurlionio namuose. Daly
vaukite su Halloween kos
tiumais.

Bus įvairiausi žaidimai, 
puikios vaišės, įdomiausių 
kostiumų rinkimai, šokiai ir 
daug kitų įdomybių.

Įėjimas tik 50 centų. Lau
kiam visų ... planuokit sa
vo kostiumus dabar!

Moksleivių Valdyba

MARTA EGGERTH
IR

JAN KIEPURA,
PAGARSĖJĘ FILMŲ AKTORIAI IR 
KITI PROGRAMOS PILDYTO JAI

SPALIO 30 D., 3:30 V AL.

koncertuoja WHK salėje
(5000 Euclid Avė.)

Bilietai po $3.50, $2.50 ir $1.50 par
duodami vokiečių laikraščio redakci
joje— 4146 Lorain Av. (AT 1-7636), 
Baltic Delicatessen, Dirvoje ir prie įėji

mo vieną valandą anksčiau.

Visi lietuviai maloniai kviečiami
dalyvauti.

Parengimų kalendorius

SPALIO 30 D. Neringos skau
čių tunto dešimtmečio minėjimas 
Lietuvių salėje.

LAPKRIČIO 19 D. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo vakaras 
Lietuvių salėje.

LAPKRIČIO 26-d. L.V.S Ra
movė Clev. Skyriaus kariuome
nės šventės minėjimas.

Miglotas rytas...
(Atkelta iš 3 psl.)

Sudrebėjusi nelauktai apkabino 
jį, stipriai prisiglaudė ir ilgai bu
čiavo lūpas. Degtinės kvapas du
sino ją.

Nė žodžio nepasakius, ji iššoko 
iš vežimo ir nusišluostė lūpas.

--Antosėle, luktelk, ką aš tau 
pasakysiu. Dabar, Antosėle, tai 
man vis tiek, ar maniškė yra ar 
nėr. Kaip ji, taip ir aš. Ant ly
gių.

"Viešpatie, koks jis... Nekvai
las, bet toks... nėšioks nėtoks..."

Žaliaduonienė nusigręžė ir 
greitai nuėjo kelio pakraščiu.

Kaip priėjo prie trobelės, nuo 
suolo palangėj atsistojo Žalia- 
duonis. Jis tylėdamas ėjo paskui 
ją.

Troboj buvo tamsu. Juoda bai
mė tvinkčiojo jos širdy.

Žaliaduonis uždegė lempą, bai
mė pavirto į gėdą, o už dviejų 
akies mirksnių gėda pavirto (at
kaklią panieką.

Žvilgtelėjęs į žmonos veidą, 
Žaliaduonis supyko ir išėjo iš 
trobos. Tvarte susiieškojo virvę, 
kuria karvę vesdavo į ganyklą, 
ir gerai pamirkė vandeny.

Sugrįžęs trobon, norėjo surik
ti, bet nepajėgė, tik subumbėjo:

—Aha, apie kitus tai tu pašne
ki, o pati... Šito, sakyčiau, užteks.

Jis sukirto jai per pečius vieną 
kartą, antrą ir nuleido ranką. Ji 
net nekrūptelėjo, nė nesuriko, nė 
vaikas nepabudo. Ji šypsojosi! O 
tame šypsny buvo vis ta pati pa
nieka!

Tur būt, to nusišypsojimo pa
stūmėtas, jis užpūtė lempą.

Žmona atsigulė ne jo lovoj, bet 
pas vaiką, o jis sėdėjo prieš mė
nulio apšviestą langą. Juodavo, 
lyg koks didelis apuokas ant 
aukšto kelmo.

Jis laukė ryto.
--Gyvenk dabar, kad nori... -- 

atsiduso jis. — Turėsim išsi
kraustyti iš čia. Girdi, Antose?

--Gali eiti sau.
-Kas? Aš?
--Tu ir tavo karvė. O aš liksiu. 

AŠ gyvensiu... Gyvensiu ir... dar 
sykį-sakau, kad gyvensiu.

Mėnulis įsirito į juodą debesį, 
ir kambarys nuo staigios tamsos 
krūptelėjo. Subraškėjo gluosnis. 
Trobelė pasidarė tokia sunki, kad 
visa tiesiog į žemę smuko.

Pasirinkit gerus namus
3 miegamųjų namas ne

toli Naujos parapijos. Ga
ražas. Labai gražus ir dide
lis sklypas.

Wikliffe. visai naujas, 3 
miegamųjų plytinis namas. 
Viskas vienam aukšte.

Dviejų šeimų netpli Nau
jos parapijos.

Į pietus nuo Euclid 3 mie
gamieji. Viskas vienam 
aukšte.

Naujas apartamentas 10 
šeimų, 14,000 pajamų per 
metus.

P a r d uodama krautuvė, 
duodanti $1000.00 per sa
vaitę pajamų.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašomi paskambinti: 
IV 1 €561 arba MU 1-2154

EAST SHORE REALTY 
Juozas Mikonis — Realtor 

780 E. 185 gt.

Kiti rašo
PASITENKINIMAS

NEW YORKE
Darbininkas apie New Yorko 

nuotaikas, išvykus Chruščiovui, 
taip rašo:

"Paten! . -i policininkai, kad 
atgavo n lalų darbo laiką. Pa
tenkinti gyventojai prie Sovietų 
atstovybės, kad galės vėl lais
vai judėti, ir tenykštis restora
nas atgaus savo klijentūrą po tri
jų savaičių sausros.

Patenkintas Baltijos laivo jūri
ninkas estas Victor Jaanimets, 
kuris spalio 11 nebegrįžo į laivą ir 
per porą dienų gavo Amerikos a- 
zylio globą.

Labiausiai patenkinti Ameri
kos ir Vakarų politikai, kad joki 
veikalai nebūtų susilpninę Chruš
čiovo ir jo komunizmo prestižo 
tiek, kiek tai padarė Chruščiovo 
25 dienų buvimas.

Patenkinti, kad Chruščiovo 
argumentavimas kumščiom, ba
tais, peiliuku ir prasivardžiavi- 
mas atstūmė nuo jo naujųjų Afri
kos valst. atstovus, kuriuos 
Chruščiovas tikėjosi laimėsiąs, 
rodydamasis jiems esąs "lauki
nis".

Patenkinti, kad paskutinę dra
matiškiausią savaitę, spalio 12, 
balsuojant nusiginklavimo per
davimą komisijai, 54 buvo už, 13 
prieš: Chruščiovo siūlymas
svarstyti nusiginklavimą pačioje 
pilnatyje buvo atmestas; kad bu
vo atmesti taip pat siūlymai pa
šalinti Hammarskjoldą, priimti 
komunistinę Kiniją, pasmerkti 
Ameriką dėl lėktuvo U-2. Paten
kinti taip pat, kad prie visų tų 
smūgių Chruščiovui dar prisidėjo 
jo jūrininko pabėgimas.

Mažiausia pasitenkinimo gali 
rodyti tie, kurie laukė, kad šis 
viršūnių ar pusiau viršūnių su
sibėgimas sumažins šaltąjį karą. 
Tie nusivylė, nes, N.Y. Times pa
stebėjimu, šaltajamekare--nie
kas nepasikeitė,"

P. J. KERSIS
609 Society for Savings Blgd*. — Cleveland. Ohio 

Ofiso telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: OL 7-2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemies* 
čiuose, kreipkitės į mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit 
patarnavimą įvairiuose apdraudos-itisurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgiėio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba 
asmeniškai.

JAKUBS & SON
FU NĖR AL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsam uoto jai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

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

EAST CLEVELAND — EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SAVINGS
EARN

ACCOUNTS 
INSURED TO 

•1O OOO

1

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME ANO
REMODEUN0 LOANS

«CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

LIETUVIU KLUBAS
ir*

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

Kur tik besiruoitumėt keliauti, tuoj suairiikit su mūsų ištaiga

TREČIOKAS AGENCY
SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA
Kelionių bilietų parvpinima* ir pinigų peraiuntimas j visu* kraitu*

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA

ALBINAS IR KAZYS TREČIOKAI 
311 Walnut Street, Newark 5, N. Jersey 

Telefonas; MArket 2-4867

LIETUVIŠKI SŪRIAI, JUODA DUONA. AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

CityStreetNo.

MARTHA&PETER LISAUSKAS
6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y. 

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

b

Statė

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti..........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą:....
Name

JUSU DRAUGAMS

DIRVOS
BŪTINAI

REIKIA
- DAUG NUSTOJA!KAS Alins NESKAITO

Kodėl jūs savo draugams tik iinkit viso 
geriausio?

Jūs verčiau jiems tai padarykit: 
pasirūpinkit, kad jie gautų DIRVĄ!

Užpildykit ir atsiųskit mums šių atkarpų:

DIRVA 
6907 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio.

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

Kur
Susipažinti šešius numerius □

Kaip mano dovaną, už kurią apmoku nau
jiems skaitytojams taikomu papigintu tarifu:

už 3 mėnesius — $2.00 □
už 6 mėnesius — $4.00 □ 
už pirmus metus — $8.00 □

(Pažymėkite atitinkame langelyje savo užsa
kymą ir pridėkite atitinkamą mokestį, jei užsa
kote kaip dovaną).

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)
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KAS IR KUR?
• Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Tarybos suvažia
vime, valdybos iždininkas 
Pr. Rudinskas pranešė, kad 
valdyba per metus turėjusi 
tik $1534.98 pajamų.- Bet 
ir išlaidų padaryta nedaug 
— tik $780.92.
• Iš Lietuvos į Hamiltoną, 
Kanadoje, pas tėvus atvyko 
Romas Vinerskis, 16 metų 
amžiaus. Tėvams pasitrau
kiant iš Lietuvos jis buvo 8 
.mėn. amžiaus.
• Į laikraštininkų suvažia
vimą, įvykstantį Austrijoje, 
Badeno mieste, kaip ir buvo 
laukiama, iš pavergtos Lie
tuvos siunčia Tiesos redak
torių, žydelį Genriką Zima
ną.
• Dr. Algirdas Avižienis, Fi
listerių Skautų S-gos cento 
valdybos narys, iš Chicagos 
išsikėlė į Los Angeles. Jo 
vietoje į centro valdybą 
Įėjo Juozas Karklys.
• Tris knygų bibliotekas do
vanai bus galima laimėti, 
pasinaudojant Gabijos kny
gų išpardavimu, kuris vyk
sta iki gruodžio 31 d. atpi
ginimas iki 90 nuoš. Sąra
šai siunčiami parašius: Ga
bija, 87-85 95 St., Woodha- 
ven 21, No Yo

Po 45 metų susitikę New Yorke baisogoliečiai vaišinasi. Iš kairės 
Petras Pusnikas, Marija ir Vladas Jankevičiai, Antanas ir Julija Te- 
rebeizai. Stovi: Ona Bačauskienė, Vincas Brazaitis ir Joana Sluoks- 
naitienė.

K. Bačausko nuotrauka

Mūsų mielam

DR. STEPONUI STANKUI
įnirus, jo žmoną ELZBIETĄ ir artimuosius nuo

širdžiai užjaučia

Bronė Paplėnienė ir dukros

Korp! Fil.
DR. STEPONUI STANKUI

mirus, velionies žmonai Jaunosios Lietuvos fil. 
ELZBIETAI STANKUVIENEI ir kitiems arti
miesiems, nuoširdžią užuojautą reiškia ii drauge 
liūdi

Korp’ Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

DR. BRUNONUI KALVAIČIUI

mirus, žmonai ELENAI ir visiems artimiesiems,

gilią užuojautą reiškia

Genovaitė ir Kazys Trečiokai

DIRVAI AUKOJO
Prenumeratą pratęsdami 

Dirvą aukomis parėmė:

Kavaliauskas M., 
Hyde Park ........... $2.00

Mašalaitis V., 
Bryn Mawr........... 3.00

Matulevičius J.,
Worcester ............. 5.00

Babickas P., Worcester 3.00 
Gustas P., Los Angeles 5.00 
Rėklaitis M., Chicago 5.00 
Bliudnikas R.,

Rochester ............. 5.00
Matulevičius V.,

Weston ................. 5.00
Asevičius St., Toronto 1.00 
Pažemėnas K.,

Baltimore ............. 3.00
Naujokaitis J., Clev. 2.00 
Malskis A., Venezuela 5.00 
Mažeika M., St. Joseph 1.00 
Jonušas Br., Omaha.... 2.00 
Bajerčius B., S. Boston 5.00 
Bukaveckas T., Chicago 2.00 
Ą.L.T.S. N. Yorko sk. 10.00 
Kudokas S., Cleveland 5.00 
Pušneraitis J., Chicago 3.00 
Miškinis V., Toronto 2.00
Prask A., Cleveland .... 2.00 
Petersonas G.,

Dearborn............... 5.00
Bačauskas K.,

Brooklyn ...............  2.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Detroito Alkos vaidintojų grupė, sėkmingai suvaidinusi A. Škėmos dramą "Žvakidė", buvo apdovanota 
gėlėmis. Aktorius sveikino Detroito Radijo Klubo vardu J. Kriščiūnas. Nuotraukoje iš kairės: J. Pusdeš- 
ris (aktorius ir veikalo režisorius), aktoriai O. Pacevičiūtė, A. Gubilas K. Gricius, A. Rastenytė, 
V. Ogilvis, Radijo Klubo programos vedėjas J. Kriščiūnas ir gėles įteikusi Stankutė.

J. Gaižučio nuotrauka

ELISABETH

• Jokūbo Stuko pranešimai 
ir filmos apie dabartinę Lie
tuvos būklę, sutraukia daug 
dalyvių. Į rengtą pranešimą 
Chicagoje, Dariaus ir Girė
no salėje, dalyviai nesutil
po, tat pranešimą prisėjo 
kartoti.
• Dr. G. Petersonas iš Dear
born, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė ir $5.00 auką.

• Marija Dalinkevičius, iš 
Philadelphijos, Dirvos 45 
m. sukakčiai atsiuntė $5.00 
auką.

Skautams Remti Komite
tas 1960 m. spalio 29 d., šeš
tadienį, 6 vai. vak. Eliza- 
betho Lietuvių Laisvės Sve
tainės salėje rengia RU
DENS ŠVENTĘ su įvairia 
programa.

Prieš pradedant progra
mą p. Gailius kalbės apie 
esamą padėtį Lietuvoje. (P. 
p. .Gailiai iš Lietuvos atvy
ko prieš porą mėnesių).

Programą išpildys: Rūtos 
Ansamblio solistai Ona Zu- 
bavičienė, Julė Peckutė ir 
Liudas Stukas. Solistams 
akompanuos, ir piano solo 
skambins muz. Alg. Kača- 
nauskas.

Smuiko solo išpildys — 
Julius Veblaitis.

Baletą ir tautinius šokius, 
šoks vietos skautai.

Be to visus apdainuos ir 
juokų iki ašarų prikrės Lin- 
deno linksmieji broliai — 
Sabaliauskas, Tursa, Mei
lus, Vakarietis ir Veblaitis.

Vakaro vedėja Irena Veb- 
laitienė.

Po programos šokiai. Bus 
skanių užkandžių ir gėrimų. 
Turtinga loterija. Įėjimo 
auka tik 1 doleris. Bilietus 
iš anksto galima Įsigyti pas 
Lietuvių Laisvės Svetainės 
vedėją B. Lukoševičių.

Paremkite skautus!

BROCKTON, MASS.

Banketas — Bakūžės 
IŠLAIKYMUI

Brocktono Lietuvių Ta
ryba, spalio 30 d. (sekma
dienį), 2 vai. p. p., Brockto- 
ne, "Sandaros” salėje, ren
gia didelį banketą — iškil
mingus pietūs. Banketo me
tu įvyks ilgamečio Brockto
no Lietuvių Tarybos pirmi
ninko K. Jurgeliūno pager
bimas. Bus paminėta jo 55 
metų lietuviško darbo veik
la ir atšvęsta jo 75 metų 
gimimo diena.

Savo laiku K. Jurgeliūnas 
lietuviškame darbe ypatin
gai reiškėsi Bostono lietu
vių tarpe. Yra daugelio lie
tuviškųjų organizacijų stei
gėjas. Nežiūrint vyresnio 
amžiaus ir šiandien dar 
t e b e vadovauja Brocktono 
Lietuvių Tarybai, vietos 
SLA skyriui ir yra aktyvus 
kitų organizacijų narys.

Šio banketo pelnas bus 
skiriamas "Dariaus ir Gi
rėno" vardo bakūžės išlai
kymui. Įėjimas tik $2.50. 
Bilietai jau platinami, o 
taip pat jų bus galima gau
ti ir prie įėjimo.

Dalis publikos, žiūrėjusi "Žvakidės" premjeros Detroite. Pirmoj 
eilėj sėdi seserys pranciškietės, V. Urbonas ir kt. Antroj eilėj: V. 
Alantas, dr. B. Gruzdienė, Brundzienė ir kt.

J. Gaižučio nuotrauka

Bostone atkurtas Vlado Putvio 
paveikslas

Antrasis šio sezono Subatvaka- 
ris Įvyko ALTS-gos namuose 
spalio 15 d. vakare. Jis buvo skir
tas didžiajam liet, tautos patrio
tui ir ilgamečiam Šaulių S-gos 
pirmininkui bei ideologui Vladui 
Putviui pagerbti. Malonu pažy
mėti, kad Į šį vakarą susirinko 
ypačiai gausus būrys bostonie
čių. Buvo svečių iš Brocktono, 
Lawrenco ir Worcesterio. Su- 
batvakaris praėjo pakilioj ir jau
kioj nuotaikoj, nors ir šį kartą 
dėl gedulo šokiai iš programos 
buvo išjungti.

Vakarą pradėjo Subatvaka- 
riams rengti K-jos pirm. Just. 
Vaičaitis, prašydamas atsitoji- 
mu pagerbti ne tik taurų kovoto
ją už Lietuvos laisvę Vladą Put- 
vį, bet ir prieš porą dienų palai
dotą Dr. Brunoną Kalvaitį, kuris 
tiek daug energijos ir rūpesčio 
aukojo šio susirinkimo namams 
įrengti. Tuoj į tą susitelkimo nuo
taiką įsijungė žymusis mūsų 
mūsų smuikininkas Iz. Vasyliū- 
nas, jautriai ir subtiliai pasmui- 
kuodamas komp. JuL Gaidelio 
Maldą. Smuikininką pianino pri
tarimu gražiai palydėjo Rasa Va- 
syliūnaitė. Smuikininkui Iz. Va- 
syliūnui, jo dukrai ir salėj esan
čiam komp. JuL Gaideliui susi
rinkusieji nuoširdžiai plojo.

Vlado Putvio paveikslą atkūrė 
Andrius Vaidevutis M ant aut a s 
Pats dėstydamas filosofiją Wor- 
cesterio T.T. Jėzuitų kolegijoj

PRINOKĘ RUGIAI
Prausk varną geriausiu 

muilu - balta nebus.
*

Mūsų broliai Lietuvoje sa
ko kad mes nutautėsime. Mes. 
sakome, kad jie sukomunistė- 
sią. Ištikrųjų gal bus, kaip pa
tarlė sako: žmogus šaudo, 
Dievas kulkas gaudo.

*

Melu melą kovoti bergždžia, 
kaip ir akmenuką vietoje bul
vės kepti.

*

Talentu mus apdovanoja tė
vai, o nelaimėmis patys.

Likimą iš planetų buria tie, 
kurie nežino, kad žmogus pats 
savo likimo kalvis.

*

Tarp ruso diplomato ir šni
po tiek skirtumo, kiek tarp 
žmogaus kairės ir dešinės 
rankos. y.

ir rengdamasis doktoratui. A. V. 
Mantautas į velionio VI. Putvio 
veiklą ir jo raštus pažvelgė filo
sofiniu požiūriu, atskleisdamas 
visą eilę didžiojo patrioto gilių, 
kilnių ir nūdien sektinų minčių. 
Tuo požiųriu jaunojo mokslininko 
A.V. Mantauto kalba buvo tikrai 
originali ir įdomi. Padėkos plo
jimai jam buvo nuoširdūs ir ilgai 
užtruko.

B

Liet. Enciklopedijos leidėjo J. Kapočiaus sūnus Algirdas Kazys Ka
počius spalio 15 d. išvyko kariuomenėn, kurioj tarnaus apie 4 metus. 
Tai jaunas, ramus ir šaunus vyras. Praėjusią vasarą jis baigė Bosto
no Universiteto Aeronautikos mokyklą, gaudamas associateinž. dip
lomą. Ir kariuomenėj jis pasirinko aviaciją. Apie pusantrų metų Algir
das lankys Karo Laivyno Aviacijos mokyklą Pensacoloj, Fla., kurią 
baigdamas gaus skraidymo inžinieriaus ir karininko laipsnius. Jo stu
dijų tikslas -- aviacijos motorai.

Gyvendamas su tėvais Bostone, Algirdas K. Kapočius buvo stipri 
pagalbos ranka savo tėvui. Iki XII-jo L.E. tomo Algirdas ištisas valan
das stovėdavo prie spausdinimo mašinos. Ta našta nuo jo pečių nu
griuvo, kai L.E. buvo pradėta spausdinti ofsetu. Be to, jis rūpinosi L. 
E. ekspedicija, buvo vyr. jos ekspeditorius, paruošęs siuntai kelias 
dešimtis tūkstančių tomų. Tik todėl jis buvo rečiau regimas Bostono 
liet, jaunimo tarpe, kad studijos ir darbai L. E. leidykloj išeikvodavo 
visą jo laisvą laiką.

Algirdas K. Kapočius baigė pilną Bostono Lituanistinės mokyklos 
kursą, buvo tikrai patvarus ir pareigingas tėvo talkininkas. Čia jun
giami nuoširdūs linkėjimai, kad Algirdą lydėtų sveikata ir pasiseki
mai JAV karinėj tarnyboj.

Vlado Putvio portretą, įkurdi
namą ALTS-gos Bostono sk. na
muose, atidengė emigracinės 
Lietuvos Šaulių S-gos Centro val
dybos pirm. Al. Mantautas. Ža
liam šilkui nuo portreto nusilei
dus, susirinkusieji pagiedojo 
Lietuvos himną. AL Mintautas, 
lyg papildydamas sūnaus kalbą, 
davė šiek tiek biografinės med
žiagos apie VI. Putvį. Nuoširdžiai 
padėkojęs ALTS-gos Bostono 
skyriui už portreto įkurdinimą 
tokiuose gražiuose namuose, jis 
kvietė susirinkusius pastatyti VL 
Putviui patvaresnį paminklą — 
išleisti jo biografiją ir rinktinių 
raštų tomą, ištikro, tai graži 
mintis, kurią lietuviai emigrantai 
galėtų nesunkiai įgyvendinti. VL 
Putvys tokio paminklo tikrai nu
sipelnė, nes už lietuvių tautos 
idealus ne tik jis perėjo Rusijos 
kalėjimus, bet tuose pačiuose, 
tik jau bolševikų valdomuose, ka
lėjimuose žuvo ir jo sūnus Stasys 
Putvys, buvęs Nepr. Lietuvos Že
mės Ūkio ministeris. Susirinki
me dalyvavo ir velionio duktė 
Putvytė - Mantautienė. Antroji 
duktė Emilija atsiuntė šiam susi
rinkimui sveikinimo telegramą.

Bostono šaulių vardu kalbėjo 
Ign. Vilėniškis. Bostoniškis šau
lių būrys turi garbingojo Maž. 
Lietuvos veikėjo Jono Vanagaičio 
vardą. Brocktono Martyno Jan
kaus šaulių būrio vardu nuošir
džių atsiminimų pluoštą davė 
Fel. Mandeikis, 25 metus buvęs 
Šaulių rinktinės vadas ir artimas 
VL Putvio bendradarbis. Bostono 
tautininkų vardu žodį tarė sk. 
pirm. Ant. Matjoška, sveikinda
mas portreto įkurdinimą šiuose 
namuose ir dėkodamas Subatva- 
karių k-jai už tokio gražaus vaka
ro surengimą.

Iškilmių programai pasibai
gus, susirinkimo dalyviai paki
lo į antrąjį aukštą, kurpriegra- 
žiai papuoštų arbatos stalų, besi
šnekučiuodami, praleido keletą 
valandų. Subatvakarių pobūviuose 
jau antrą kartą (pirmą sykį bu
vo "pabaigtuvių" šeimininkai p. 
Shallnienė ir p. J. Kasmauskas) 
atsiranda mecenatų, kurie užper
ka du vaišių skobnius kito Subat- 
vakario dalyviams. Šį kartą tais 
fundatoriais pasirodė esąVakau- 
zai ir Andriulioniai. Loterijos 
laimingieji bilietai teko p. Šimo- 
lynaitei iš Worcesterio ir p. Va- 
liukonienei iš Lawrenco. Atseit, 
bostoniškiai laimės neturi...

Kitas kultūrinis Subatvakaris 
yra rengiamas toj pačioj vietoj 
lapkričio 19 d.

K.L.
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