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Chruščiovas siekiąs 'penkių 
viršūnių’ konferencijos 

Ruošdamas dirvą, skelbia naujus grasinimus
Sovietijai minint dvidešimtme

čio sukaktį nuo "didžiojo tėvy
nės -karo" pradžios, Chruščio
vas paleido naujus grasinimus 
Vakarų adresu: jis gąsdino pasi
rašysiąs separatinę taikos su
tartį su komunistiniu Rytų Vo
kietijos režimu ir atnaujinsiąs 
"naujų ginklų" bandymus, jei 
JAV atnaujins atominius bandy
mus. Tais pareiškimais jis ban
dė pateisinti planuojamus savo 
veiksmus, iš anksto suversda
mas atsakomybę už juos Ameri
kai.

Į. minėjimą Chruščiovas atvy
ko, apsivilkęs medaliais nusag
stytą generolo uniformą, ir kal
bą pasakė tariamai nelauktai, gy
nybos ministeriui marš. Mali- 
novskiui išgyrus jį, kaip II Pa
saulinio karo pergalės organi
zatorių (kitas oficialiai pasmerk
to, bet jau ryškiai didėjančio 
diktatoriaus asmens kulto reiš
kinys: tą pačią dieną marš. 
Jeremenko sovietų armijos laik
rašty "Krasnaja Zviezda" pa
skelbė, kad dėl sovietų pra
laimėjimų kare kaltas esąs Sta
linas, "klaidingai apskaičiavęs" 
karinę ir politinę pasaulio si
tuaciją, bet būklė pasikeitusi 
po Stalingrado mūšio, kurio me
tu Chruščiovas buvo pietiniame 
fronte kovojančių sovietų armi-

JAV prestižas P. Amerikoje kritęs
Ambasadorius Adlai E, Steven- 

son, per 18 dienų aplankęs de
šimtį Lotynų Amerikos kraštų, 
grįžo į Washingtoną įsitikinęs, 
kad nesėkmingai pasibaigusi Ku
bos invazija numušė JAV pres
tižą ir pablogino tarpvalstybinius 
santykius, bet tie nuostoliai dar 
galimi pataisyti.

Jis tiki, kad Lotynų Amerikos 
viešoji opinija galėsianti būti įti
kinta, jog Kubos revoliucija iš
virto komunizmu, o pagilintas 
ekonominis bendradarbiavimas 
sustiprinsiąs žmonių pasitikėji
mą jų dabartinių vyriausybių for
momis.

Visų aplankytų kraštų vyriau
sybės, išskyrus Ekvadorą, pri
pažįstančios komunizmo grėsmę 
ir reikalą imti akcijos, kad ga
limai greičiau tai grėsmei už
kirtus kelią. Bet iš kitos pusės, 
pastebima perdaug bailumo ko
voti su subversija ir perdaug 
nuolaidų vietos kairiųjų grupėms. 
Perdaug maža galvojama apie 
bendradarbiavimą visos hemis
feros mastu. Labai mažai suvo
kiama tikroji Castro režimo es
mė. Vyriausybėse stovinčių as
menų kvalifikacijos esančios ga
na geros ir, išskyrus Paragvajų, 
vyriausybės yra demokratiškos. 

jų politinis komisaras).
Chruščiovas kaltino dviveidiš

kumu Vakarus, kurie norėję pa
dėti Hitleriui sunaikinti Sovie- 
tiją, pasirašydami Muencheno 
sutartį. Tada Sovietijai nelikę 
kito kelio, kaip tik pasirašyti 
nepuolimo sutartį su Hitlerio Vok. 
(Iš tikrųjų Mūncheno sutartį pa
sirašė Prancūzija ir Britanija, 
tuo nutiesdamos kelią Hitleriui 
įsiveržti į Čekoslovakiją, o Sta
linas su Hitleriu jau pasirašė 
"sferų pasidalinimo" sutartis, 
tuo būdu ir pats vykdydamas ag
resiją prieš Pabaltijo valstybes 
ir Lenkiją).

Chruščiovas savo kalboje sten
gėsi išryškinti, kad Sovietija pa
ti viena laimėjusi karą ir Va
karų valstybėms suteikusi ma
lonę, įsileisdama jas į Berlyną, 
dėlto dabar norinti to miesto 
klausimą galutinai išspręsti. Jis 
pagyrė JAV senatoriaus Mans- 
fieldo, demokratų daugumos ly
derio JAV senate, pareiškimą, 
kad reikią ieškoti "kito kelio" 
tai problemai išspręsti, bet 
Mansfieldas taip pat esąs pra
radęs "realybės pajutimą", kai 
reikalauja laisvojo miesto sta
tusą pritaikyti ne tik Vakarų, 
bet ir Rytų Berlynui. "Rytų Ber
lynas," pabrėžė Chruščiovas, 
"yra integralinė suvereninės di
džiosios demokratinės respubli-

Visų kraštų vyriausybėse pa
stebimas pavojus, kurį kelia da
bartinės ūkinės ir socialinės są
lygos, kiekviename krašte dabar 
teikiama daugiau dėmesio ūki
niam planavimui, negu prieš me
tus, kada Stevenson lankėsi Pietų 
Amerikoje. Bet nepastebėta už
tenkamų pastangų pradėti reika
lingas socialines reformas, ir 
praraja tarp turtingojo ir vargšo 
vis dar tebesanti labai didelė. 
Taip pat baimę kelia Pietų Ame
rikos ūkio nepastovumas, pri
klausąs nuo žaliavų eksporto, 
pvz. kavos kainos kritimas tarp
tautinėje rinkoje tik puse cento 
galįs nušluoti visą ūkinę pagal
bą, duotą Pietų Amerikos kraš
tui per tam tikrą periodą. Dau
gumo kraštų ūkis priklauso nuo 
pavojingų kompromisų, kliudan
čių ūkinę pažangą.

Amb. Stevenson tiki į kad nuo 
politinių akcijų JAV turėtų su
silaikyti iki laukiamos tarpame- 
rikinės ūkinės ir socialinės ta
rybos konferencijos, kuri įvyks 
Urugvajuje, bet tuo tarpu jis 
dar nėra apsisprendęs, ar siū
lyti prez. Kennedžiui toje kon
ferencijoje dalyvauti. Gal, esą, 
tą konferenciją, numatytą liepos 
15, reikėtų kuriam laikui atidėti. 

kos dalis", ir Sovietija nesutik
sianti siaurinti Rytų Vokietijos 
teritorinio integralumo.

Ta proga Chruščiovas aštriai 
puolė Vak. Vokietijos kanclerį 
Adenauerį už jo reikalavimus 
"griežtos politikos Berlyne", ir 
pridūrė, kad bet kokia vokiečių 
karinė avantiūra reikštų savi- 
žudystę.

Kalbėdamas apie užuominas, 
kad, sovietams įstrigdžius a- 
tominių bandymų nutraukimo de
rybas į akligatvį, JAV galin
čios vėl atnaujinti savanoriškai 
pertrauktus bandymus, Chruš
čiovas pasakė: "Kai tik JAV 
vėl pradės savo bandymus, juos 
atnaujins ir Sovietų Sąjunga", 
pridurdamas, kad dėl tų atnauji
nimų kaltos būsiančios tik Jung
tinės Valstybės. Toliau Chruš
čiovas aiškino: "Mes turime ne 
keletą naujų priemonių ir įren
gimų, kurie reikalingi išbandy
mo. Jie patobulins mūsų atominių 
ir hidrogeninių ginklų sistemą."

Valstybės departamento
sluoksniai šią Chruščiovo kal
bą pavadino "orveliška", ypač 
kiek ji lietė Chruščiovo pa
reiškimus apie Stalino ir Hit
lerio sutarties pasirašymą. Žo
dis "orveliška" primena George 
Orwell satyrą "1984", kurioje 
buvo išryškinta komunistų dik
tatorių praktika, iškraipant tie-

I są.
Bet diplomatinių stebėtojų 

sluoksniuose po šios Chruš
čiovo kalbos dar labiau sustip
rėjo įsitikinimas, kad jis, vis 
aštriau forsuodamas Berlyno ir 
atominių bandymų temas, sie
kiąs 5 valstybių viršūnių konfe
rencijos, kurion, šalia įprastinių
4 partnerių, būtų įtraukta ir ko
munistinė Kinija. Plakdamas vi
sas problemas krūvon, jis karto- 
jąs 1955 metais naudotą takti
ką, kada Ženevoje pasiūlė 
"package deal”, vietoj nagrinė- 
jus atsiras problemas. Stebėtojų 
nuomone, Chruščiovas į tokios
5 valstybių viršūnių konferen
cijos darbotvarkę planuojąs į- 
traukti -visus pastaruoju metu 
keltus klausimus: Vokietiją su 
Berlynu, atominių bandymų nu
traukimus ir nusiginklavimą, 
Jungt. Tautų sekretoriatą, komu
nistinės Kinijos tarptautinį statu
są ir "normalizaciją" Rytų Eu
ropoje, t.y. komunistinės okupa
cijos pripažinimą tuose kraštuo
se.

Chruščiovas, kaip tie ste
bėtojai tiki, labai skubąs pa
siekti kokį nors sprendimą, kad 
galėtų apvainikuoti savo karje
rą prieš spalio 17 įvykstantį 
Sovietijos komunistų partijos su
važiavimą. Tas suvažiavimas, 
kaip Maskvoje skelbiama, tu
rįs nustatyti rusiškojo komuniz
mo kursą ateinančiai generacijai.

LAIMINGA ŠEIMA. Nemickų šeima East Chicagoje džiaugiasi sūnaus Rimgaudo moksliniais pasi
sekimais. Po sunkaus darbo Loyolos universitete Chicagoje jis baigė medicinos mokslus aukščiau
siais pažymiais -- magna cum Įaudė. Tai yra tik ketvirtas atvejis šimtmetinėj universiteto istorijoje 
ir pirmas atvejis, kai tokiame jauname amžiuje gauna aukščiausius medicinos daktaro baigimo ženk
lus. Nuotraukoje naujasis daktaras Rimgaudas Nemickas šeimoje. Iš kairės: Romualdas Nemickas, 
sesuo Dalia, močiutė, daktaras Rimgaudas, Elena Nemickienė ir brolis Vidas.

V. Noreikos nuotrauka

LOYOLOS UNIVERSITETO ŠIMTMETINĖJ ISTORIJOJ 
TIK KETVIRTAS TOKS {VYKIS

Rimgaudas Nemickas - medicinos daktaras

Ir britai norėję parduoti Pabaltijį
Vokiečių laikraštis "Muenche- 

ner Merkur" paskelbė ilgą 
straipsnį apie kai kurių britų 
politikų pastangas atiduoti Pa
baltijį bolševikams. 1942 metais 
tuometinis užsienių reikalųmi- 
nisteris Edenas ir britų amba
sadorius Washingtone Halifaxas 
(suvaidinęs svarbų vaidmenį,pa
sirašant Muencheno paktą 1938 
metais) bandė tą mintį įkalbėti 
premjerui Churchilliui, tuo me
tu atvykusiam į pasitarimą 
su prez. Roosėveltu. Bet užku
lisinėse derybose JAV užs. reik, 
ministerio pavaduotojui Sumner 
Welles kategoriškai pasiprieši
nus ir pabrėžus, kad tai būtų 
Atlanto Chartos pažeidimas, 
Churchillis liepęs painformuoti 
Staliną, kad Pabaltijo reikalais

KAIRĖJE: Vyrijos Plieno 30 
metų sukaktį minėję Clevelando 
vyrai. Plačiau 5 psl.

V. Pliodžinsko nuotrauka 

bus kalbama, tik pasibaigus ka
rui.

TRUMPAI IŠ VISUR
♦ JAV prezidento patarėjas 

John J. McCloy susitiko su so
vietų delegatu Zorinu ketvirtą 
kartą, ieškodami "forumo", t.y. 
dalyvių sąstato planuojamai nu
siginklavimo konferencijai. Apie 
pasitarimus neprasitariama nė 
žodžio, išskyrus tai, kad Zori- 
nas dar nepareikalavo atominių 
bandymų nutraukimo konferenci
ją įjungti į nusiginklavimo de
rybas.

♦ Komunistinė Čekoslovakija 
nutarė atšaukti Pragon savo mi
sijos narį Miroslavą Nacvalacąs 
kurį JAV imigracijos įstaigos 
pažadėjo už šnipinėjimą areš
tuoti ir ištremti.

♦ Kongo politiniai lyderiai su
tarė šaukti parlamento sesiją 
ateinantį sekmadienį, bet po to 
Katangos provincija paskelbė pa
sitraukianti iš federacijos.

Naujoje Mc Cormick salėje 
86-iems daktarams įteikiami 
diplomai. Tai ilgo ir sunkaus 
darbo atpildo ženklai.

Jūsų korespondentas, telegra
ma pakviestas Loyola Universi
teto rektoriaus, kunigo James 
F. Maguire, S. J., drebančia 
širdimi seka programą ir lau
kia. Viena pavardė iš eilės pra
leidžiama.

Jaunieji daktarai jau gavo dip
lomus , pasižymėję studentai 
gavo savo ženklus. Pagaliau pa
sigirsta balsas, kad įteikiamas 
diplomas mokslus baigusiam pa
čiais aukščiausiais pažymiais — 
magna cum Įaudė. Ir tas lai
mingasis yra medicinos daktaras 
Rimgaudas Nemickas, kuris ir 
kviečiamas atsiimti savo dip
lomo.

Šimtmetinio universiteto isto
rijoje tai tik ketvirtas toks įvy
kis. O pagal amžių, nes Rim
gaudas Nemickas teturi tik 23 
metus, pirmas. Ir čia Rimgau
das Nemickas gauna aukščiau
sius medicinos daktaro baigimo 
ženklus.

Jūsų korespondento paklaus
tas, Rimgaudas apie akademinį 
darbą atsako, kad viskas ėjo 
labai paprastai ir nesudėtingai. 
Bet mes iš praktikos žinome, 
kad ir didelius gabumus turint, 
dar reikia ir darbo. Reikia darbo 
ir būti kaip laikrodžiui, kad vis
kas būtų laiku padaryta. O jau
nose dienose, kada tiek pagundų 
traukti į šalis, tik retas pajėgia 
jas nugalėti.

Greta manęs Rimgaudo tėvai. 
Jie patenkinti šypsosi. Ir kas 
gali tokiu atveju nesidžiaugti. 
Nesidžiaugti, sūnui laimėjus 
aukščiausią mokslo įvertinimą.

Rimgaudas prieš 23 metus yra 
gimęs Kaune. Karas ir bolševiz
mo persekiojimai su tėvais iš
vedė į Vakarus. Pradžios mokslą 
eina Hanau stovykloje. Vidurinius 
dabartinėj gyvenvietėj ir plieno 
fabrike. Aukštuosius mokslus 
pradeda Indianos Universitete. 
Čia privačių institucijų ir val
džios atstovai pastebi Rimgaudo 
nepaprastus gabumus. Siūlo sti
pendijas gilintis technologijos 
srityje. Tačiau Rimgaudas jau 
senokai apsisprendęs ruoštis, 
medicinos profesijai.

Rimgaudui kelias į garbę 
nebuvo taip lengvas. Naktimis 
dirba plieno fabrike, savaitga
liais ligoninėje. Dienomis studi
juoja ir baigia paruošiamąsias 
studijas įstoti į medicinos fa
kultetą. Kadangi jo mokslo pažy
miai geriausi, tai jam durys at
viros į daugelį universitetų. Pa
sirenka Loyolos Universitetą 
Chicagoje. Jį visais galimais iš
tekliais remia tėvai -- Romual
das ir Elena Nemickai.

Progai pasitaikius, užklausiu 
jauną daktarą, ką jis norėtų pa
sakyti savo kolegoms, neo li- 
thuanams.

--Akademinis darbas nesiri
boja vien tik studijoms. Asmens

(Nukelta į 3 psL)
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MODERNIAUSIAS TANKLAIVIS KEIČIA VĖLIAVĄ
1942 birželio 18 anglų Vidurže

mio jūros laivyno viršininkas 
telegrafavo ministeriui pir
mininkui, kad "Harpoon--Vi- 
gorous" operacija nepasisekė. 
Jau po trijų dienų Į Clyde uosto 
žiotis lėtai Įplaukė didžiulis tank
laivis.

Jo kapitonas, norvegas Sverre 
Petersen, žvalgėsi Į žalias Ško
tijos kalvas, kurių jau eilę metų 
nebuvo matęs. Šalia jo, ant ko
mandos tiltelio, stovėjo pirma
sis karininkas Bush. Jo mintys 
sukosi apie kapitono neatsakytą 
klausimą, kuris kankino visą 
Įgulą, laivui perplaukiant vande
nyną.

—Pagaliau, -- prabilo nekal
bus kapitonas, -- netrukus būsi
me jau vietoje.

Pirmasis karininkas pakartojo 
lemiamą klausimą:

--Kas mūsų laukia Anglijoje? 
Bus ten linksma?

Kapitonas truktelėjo pečiais:
--Mes turime Įsakymą plaukti 

Į Clyde uostą. Mes jį jau pasie
kėme. Kas vėliau Įvyks, aš neži
nau. Geriausiai, dar luktertame.

Nieko nepaaiškėjo ir iš rašto, 
kurį kapitonas Petersenas gavo, 
atplaukęs Į uostą. Tai buvo karo 
transportų ministerio lordo Le- 
athers laiškas, kuriame ka
pitonas ir Įgula buvo sveikinami, 
"laimingai atvykus JAV tanklai
viui Į Clydes uostą". Bet užtat 
telegrama, kurią Petersenas dar 
tą pačią dieną gavo iš ameriki
nių laivininkystės Įstaigų, buvo 
tiesiog sensacinga. Joje buvo 
trumpai pranešama, kad "Ohio",

Texas bendrovės laivas, esąs 
rekvizuojamas valstybei, ir ka
pitonas turįs laukti tolimesnių 
nurodymų.

Dviem savaitėm praėjus po to, 
kai kapitonas Petersenas laimin
gai atvedė "Ohio" į Clydes uostą, 
laivą aplankė Texas -Oil bend
rovės agentas iš Londono ir bri
tų karo laivyno atstovas. Kapi
tonas svečius priėmė savo ka
jutėje.

--Mes atgabenome jums ne
visai malonią žinią, -- prabilo 
Texas-Oil bendrovės atstovas. 
—Tamsta ir tamstos Įgula turi 
palikti laivą. "Ohio" perims 
anglai.

Kapitonas Petersenas pasi
šiaušė:

--Ką, po velnių, norite tuo pa
sakyti? Atimate iš manęs laivą?

Bet Texas-Oil bendrovės a- 
gentas taip pat daugiau nieko ne
žinojo, o britų karo laivyno ats
tovas, kuris žinojo daugiau, te
galėjo tik tiek pasakyti, kad bus 
sudaryta vilkstinė.

--Vilkstinė? -- karčiai sušu
ko Petersenas. -- Tai gal ameri
kietis menkiau sugebės vilkstinė
je laivą operuoti, negu anglas?

Nemažiau pritrenkta buvo ir 
Įgula, kai ta žinia buvo jai pa
skelbta. Tokio perdavimo dar nė
ra atsitikę istorijoje. Tie meto
dai Įgulai atrodė diktatoriški, 
jeigu net neįtartini.

Jau kitą dieną denyje pasirodė 
anglų jūreiviai. Amerikiečiai 
pradėjo pakuotis. Neapsieita be 
ginčų ir kivirčų. Bet pagaliau 
liepos 10 kapitonas Petersenas

perdavė "Ohio" savo Įpėdiniui 
britui. Visa tai atsitiko be jokių 
iškilmių: amerikinė vėliava bu
vo nuleista, "Ohio" Įtrauktas Į 
britų tanklaivių registrą. Jo nau
jasis kapitonas vadinosi Dudley 
W. Mason.

♦

Po katastrofiško pirmosios 
vilkstinės žlugimo britų pla
nuotojams buvo aišku, kad nau
jas bandymas prasiveržti turįs 
būti labai rūpestingai paruoš
tas. Vyras, kuris turėjo perimti 
pilną atsakomybę už tą nepap
rastą riziką, buvo jaunas pietų 
afrikietis, viceadmirolas SirNe- 
ville Syfret. Jis grįžo Į savo tė
vynę iš Madagaskaro, kai jį vi
dury vandenyno pasiekė žinia, kad 
turįs ko greičiausiai vykti Į Lon
doną.

Bendrajame plane buvo sako
ma, kad iš keturiolikos prekybos 
laivų, Įskaitant ir "Ohio",suside
danti flotilė turi būti nuvesta Į 
Maltą. Kaip anglai vertino pa
vojų, aiškėja iš to, jog karo 
kabinetas rimtai svarstė šiam 
žygiui panaudoti visą iš frontų 
galimą atpalaiduoti britų laivy
ną. Bet šio plano teko atsisaky
ti, nes didesnieji karo laivai siau
ruose kanaluose tarp Sicilijos, 
Kap Bono ir afrikinės pakrantės 
nebūtų galėję pakankamai lais
vai manevruoti, o tai neabejoti
nai būtų reiškę jų pražūtį.

Antrasis kelias buvo trumpes
nis, bet ir žymiai pavojingesnis, 
už pirmąjį. Nes jis vedė pro pat 
italų bazes — tik už kelių skri
dimo minučių nuo jų. Admirolas 
Burrough vis dėlto siūlė naudoti 
jį, nes jau praeitą rugsėjį juo 
buvo laimingai prasiveržęs, pra
rasdamas tik vieną laivą. Tuo 
tarpu kiti planuotojai buvo Įsiti
kinę, kad tokio nepaprastai drą
saus manevro nesą galima pa
kartoti. Jie nusprendė naudoti 
pirmąjį kelią, ir taip liko.

(Bus daugiau)

PRANCŪZIJOS SIAUBAS 
PLASTINĖS BOMBOS

UŽSISAKYKITE TERROJE ŠIAS KNYGAS
RAPOLAS SKIPITIS: NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT: 

Įspūdinga atsiminimų knyga iš mūsų laisvės kovų ir pirmųjų 
nepriklausomo gyvenimo žingsnių, vienas rimčiausių ir 
Įdomiausių veikalų mūsų atsiminimų literatūroje. 440 psl., 
kieti viršeliai, kaina - $5.00.

ANTANAS TULYS: TŪZŲ KLUBAS, rinktinių novelių knyga, 
vaizduojanti senosios mūsų tautiečių kartos kūrimąsi ir 
gyvenimą Amerikoje,originali, pagaunanti Įdomumu, meniškai 
stipri, drąsi žodžiu ir neatsitiktine tematika. 198 psl., 
kieti viršeliai, kaina - $3.00.

ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA, stambi apie 220 psl. knyga, 
rimtas ir metodingas vadovėlis lietuviams mokytis anglų 
kalbos ar tobulintis joje. Visi aptarimai lietuviškai, tikslus 
ir aiškus supažindinimas su kalbos dalimis, sintakse ir 
anglų kalbos savitumais, gausu pavyzdžių kartu su tų pa
vyzdžių vertimais į lietuvių kalbą. Kieti viršeliai, kaina-$3.50.

TERRA
3333 So. Halsted St., Chicago 8, III.

Beveik kiekvieną dieną iš Al- 
žiro ir Prancūzijos ateina žinios 
apie sabotažo veiksmus, kuriuose 
naudotos vadinamos plastinės 
bombos. Prieš kurĮ laiką tokios 
bombos buvo nužudytas Evian- 
des-Baines burmistras, Įsi
jungęs Į pasiruošimus Prancūzi
jos-A lžiro taikos deryboms.

Kalbant apie tas bombas, pir
miausiai reikia paaiškinti, kad 
medžiaga; kurią atentatininkai 
naudoja, visai neturi panašumo 
su plastika, iš kurios gamina
mi Įvairūs namų apyvokos reik
menys arba drabužiai. Sabota
žams naudojama medžiaga grei
čiausiai tą vardą yra gavusi iš 
to, kad ji yra lengvai minkoma, 
panaši Į dailininkų vartojamą 
"plasteliną", ir ta masė sprogs
ta ne "pati iš savęs", o tik ta
da, kai joje Įdedami atitinkami 
sprogmenys, kapsulės ar pana
šiai.

Ši sintetinė medžiaga sprogdi
nimams pradėta naudoti praeita
me kare -- ji jau tada buvo la
bai mėgstama prancūzų po
grindžio kovotojų. Jos pagalba jie 
lengvai sprogdindavo geležinke
lių bėgius arba kitus svarbius 
okupantų Įrengimus. Medžiagai 
plačiai paplisti padėjo eilė jos 
dėkingų pogrindžio veiklai savy
bių. Pavyzdžiui, jos transpor
tą arba paslėpimą palengvina tai, 
kad ją galima sutrupinti Į mažus 
gabalėlius ir gabenti kišenėse, 
o vėliau vėl suminkyti Į vieną 
didelĮ gabalą, vietoj gabenus vie
ną didelį gabalą.

Toliau, labai lengva ją pri
kabinti prie sprogdinimui numa
tyto objekto -- ji kimba vi
sur, kaip ir kramtomoji guma. 
I£ šią medžiagą, kuri praktiš-

kai visai nereaguoja Į klimato 
ir temperatūros atmainas, leng
vai Įspaudžiama sprogdinamoji 
kapsulė.

Kita svarbi šios medžiagos sa
vybė: ji ne tik palyginti lengvai 
sprogsta, bet ir jos sprogdina
moji galia yra stipresnė už di
namitą. Sabotažo vykdytojams 
padeda ir tai, kad ją galima nau
doti, kaip "pragaro mašiną", t. 
y. sprogdinti laikrodžio pagalba. 
Medžiaga, jos vidun Įdėjus laik
rodi, nuslopina išdavikišką tik
sėjimą ir tuo apsunkina tokios 
bombos suradimą prieš sprogi
mą.

Prancūzų policijai didžiausią 
rūpestį kelia klausimas: iš kur 
sabotažo vykdytojai tą medžia
gą gauna? Praktiškai nėra galima 
tą substanciją pasidaryti mažo
se laboratorijose, ji turi būti ga
minama pagal gana komplikuo
tus receptus didelėse Įmonėse, 
turinčiose specialias aparatūras.

Vargu galima patikėti, kad a- 
tentatininkai turėtų tokius fabri
kus, ir todėl lieka viena prie
laida: ta medžiaga Prancūziją 
pasiekia nelegaliais keliais. 
Prancūzija yra Įvedusi griežtą 
dėl sprogstamųjų medžiagų par
davinėjimo ir laikymo kontrolę, 
bet policija vis dar neaptinka 
pėdsakų, kaip ir kur toji med
žiaga gaminama, kokiais keliais 
ji pasiekia atentatininkus.

Paraginki t savo pa
žįstamus užsiprenu-, 
meruoti DIRVĄ.

Cosmos Parcels Express Corp

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER 
ATOSTOGAS

GARSIAME CAPE COD — OSTERVILLE, MASS, KU
RORTE PRIE ATVIRO ATLANTO. LON’G BEACH PLIA
ŽO, PUŠŲ PAVĖSYJE. GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE VA

SARVIETĖS VILOJE

” AUDRONE“
87 East Bay R<jl., Osterville, Cape Cod, Mass.

TEL. GA 8-8425

Ištaikinga vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 
akrų pušynas — parkas • Šiltos Golfstromo srovės, atvi
ras jūros pliažas 5 min. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug 
vietos poilsiui ir žaidimams • Geras lietuviškas maistas 

ir malonus patarnavimas.

VILA ATIDAROMA NUO BIRŽELIO MĖN. 10 IKI 
RUGSĖJO 15 D.

Lietuviai savininkai Dr. Eduardas ir Marija 
Jansonai visus maloniai kviečia atvykti.

AUDRONĖ JANSONAS,
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 

Tel. GA 8-8425.

(Licensed by Intourist)
PASKUBINA JŪSŲ SIUNTINIUS JCSŲ DRAUGAMS 

IR GIMINĖMS I BET KURIĄ SSSR DALI.
SIUNTINIAI APDRAUSTI • PRISTATYMAS GARAN

TUOTAS • GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.

Visuose mūsų skyriuose Jūs rasite dideli pasirinkimą 
medžiagų moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo 
sutaupysite negu pirkdami kitur. Jūs galite gauti ir kitokių 
reikmenų tinkamų siuntiniams, pigiau negu bet kur kitur. 
Dėl nemokamų kainoraščių i?r papildomų informacijų rašy
kite ar aplankykite jums artimiausi mūsų skyrių: 
NEW YORK 2, N. Y., 39 — 2nd Avenue — Tel. AL 
BROOKIA N 21. N. Y., 506 Wilson Avė. — Tel. I1Y 
BROOKLYN 7, N. Y., 600 Sutter Avenue — Tel. DI 
LAKEWOOD, N. J., 126 — 4th Street — Tel. FO 
PATERSON 1. N. J., 99 Main Street — Tel. MU 
NE\V IIAVEN. Conn., 6 Dav Street — Tel. LO 
PITTSBURGH 3. Pa.. 1015 E. Carson St. — Tel. IIU 
WORCESTER. Mass., 174 Millbury St. — Tel. SW 
HAMTRAMCK, Mich., 11333 Jos. Campau.

Tel. TO 
CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th St. — Tel. TO 
CHICAGO 22. III., 2222 W. Chicago Avė.
CHICAGO 29. III. 2439 W. 69th Street — Tel. WA 
LOS ANGELES 22, Cal., 960 So. Atlantic Blvd.

Tel. A N 
SAN FRANCISCO. Cal., 2076 Sutter St. — Tel. FI 
NEWARK 3, N. J. 428 Springfield Avė. — Tel. BI 
PHILADELPHIA 23, Pa., 530 W. Girard Avė.

Tel. WA _ _
WATERBURY. Conn., 6 John St. — Tel. PLaza 6-6766 
GRAND RAPIDS, Mich., 414 Scribner Avė.

Tel. GL 
PASSAIC. N. J., 176 Market Street — Tel. GR 
DETROIT. Mich., 7300 Michigan Avė. — Tel. VI 1-5355 
JERSEY CITY. N. J.. 75 Bright St., kampas Jersev Avė. 
ATHOL, Mass., 61 Mt Pleasant St. — Tel. CH 9-6245 
VINELAND, N. J., West Landis Avė.,

Greek Orthodox Club Blvd. 
šis skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sek
madieniais.

4- 5456
1- 5290
5- 8808
3- 8569
4- 4619
2- 1446
1-2750
8-2868

7-1575
1-1068

Tel. BR 8-6966
5-2737

1-2994
6-1571
3-1797

2-4035

8-2256
2-6287

GREET1NGS and BEST WISHES

QUA BUICK INC.
BUICK—OPEL—RENAULT— 

PEUGEOT

10250 Shaker Blvd.

RA 1-6000

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

WILSON and CO. 
INSURANCE

ALL KINDS OF INSURANCE

11800 Shaker Blvd. Call WY 1-5800

- BEST W1SHES
To Ali the Lithuanian People

THE EKCELSIOR VARNISH
W0RKS INCORPORATEP

1228 West 74th Street AT 1-86QO

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

ALUED ELECTRIC SEWER 
CLEANING COMPANY

R. P. Herschman Prop.
ROTO - ROOTER SERVICE

West Side East Side
12910 Detroit Avė 12824 Superior Avė
AC 6-4500 MU 1-7722

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

THOMAS J. UNIK CO.
INSURANCE AGENCY 

EVERYTHING IN INSURANCE

East 9th St. Pier Bldg. TO 1-O2OO

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

L. 60TTLIEB
CONTAINERS and RE-CONDITIONERS

8105 PREBLE AVENUE VU 3-0075

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

DAIRYMEN ICE CREAM 
COMPANY

3068 WEST 106th STREET

OR 1-2300



1961 m. birželio 23 d. DIRVA Nr. 72 — 3

DIRVA
— THE FIELD —

Established in 1915
6907 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio 
HEnderson 1-6344

Lithuanian Newspaper • 
Issued in Cleveland every 
Mon., Wed., and Fri. except 
in case of Holidays • Pub- 
lished by American Lithu
anian Press Radio Ass’n 
VILTIS, Ine. (Non-profit) 
• Editor - in - chief: Balys 
Gaidžiūnas • Subscription per 
year: $10.00. Single copy 10 
cents • Second Class Postage 
Paid at Cleveland, Ohio.

Prenumerata metams: $10.00 • Laikraštis išeina tris 
kartus savaitėje: pirmadieniais, trečiadieniais ir penkta
dieniais. išskyrus šventes.

Redaguoja: B. Gaidžiūnas, V. Gedgaudas ir J. Palukaitis 
• Redakcinę kolegiją sudaro: P. Bastys, E. Čekienė, 
R. Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras.

Meironis Lietuvių Kultūriniame 
Darželyje Clevelande

Clevelande gyveną lietuviai visada turi kuo pasidi
džiuoti prieš kitų JAV miestų lietuvius. Ir tame pasidi
džiavime dažnas išgirsta: ar matėte mūsų kultūrinį dar
želį?

Darželis tikrai gražus. Jame daug metų, ypač šiltes
niam orui esant, vykdavo įvairios lietuvių iškilmės. O ir 
šiaip šventadieniais, dvasinės ramybės ieškant, dažnas 
ten užsukdavo, prie lietuviui brąngių paminklų ar įmū
rytų simbolių, pasėdėdavo ir ramybę atgaudavo.

Dabar besilankančių lietuvių skaičius gerokai suma
žėjęs, nors turėtų priešingai būti. Juk naujų ateivių pa
daugėję ir visokių iškilmių pagausėję. Tat visai teisingai 
senieji ateiviai pyksta, kad Lietuvių kultūrinis darželis 
nebėra tokiam dėmesio centre, kokiam jis turėtų būti.

Yra sakančių, kad lietuviai į savo- kultūrinį darželį 
rečiau užsuka tik todėl, kad jį juodieji gyventojai apsupę. 
Ne tik vakarais, bet ir dieną, pavieniam lankytojui ten 
užsukti net pavojinga esą.

Ir tai teisybė. Paauglių būriai ten visokiausius žaidi
mus ir kovas praveda. Ir kai tai mato lietuvis, jis neuž
miršta papriekaištauti buvusiems miesto tėvams, kad 
gražiausią miesto dalį juodiesiems užleido, ir tuo pačiu 
visoms tautoms, kurios ten turi net 28 savo kultūrinius 
darželius, didelę skriaudą padarė.

Reikia tikėti, kad ta skriauda bus kada nors vėl ati
taisyta. Tuo parko gražiuoju slėniu, kad ir labai paleng
va, planuojama plėsti universitetinių ir kultūrinių įstaigų 
statybą. Ir turbūt ateis laikas, kada tie planai tuo gra
žiuoju slėniu pasieks ir visų tautų kultūrinius darželius. 
Tik kai tai įvyks, nežinia kiek tada Clevelande dar begy
vens aktyvių lietuvių ...

šiuo metu Lietuvių kultūriniam darželyje, be įvai
rių kitų tautinių ženklų ir simbolių, yra du paminklai. Tai 
Dr. Jono Basanavičiaus — statytas 1933 m. ir Dr. Vinco 
Kudirkos — statytas 1938 m. Pirmąjį padovanojo Lie
tuvos šaulių Sąjunga, o antrąjį Lietuvos Karininkų Ra
movė. Darželyje suprojektuota vieta trečiajam pamink
lui iki šiol vis tebebuvo neužimta. O laiko praėjo daug. 
Juk darželis buvo pradėtas statyti 1929 metais. Atseit, 
jau virš 30 metų, o jis vis dar neužbaigtas.

Į tą trečiąją paminklo vietą, ir drauge darželio įren
gimo užbaigimą, ateina mūsų tautinio atgimimo dainius 
Maironis. Jo biustas jau nuliedintas ir laukia įkurdinimo 
iškilmių. Ir jos Clevelande įvyks birželio 25 d., sekma
dienį.

Tai bus neeilinės iškilmės. Reikia laukti, kad į jas 
susirinks ne vien Clevelando lietuviai, bet svečių bus ir 
iš kitų lietuvių kolonijų. Toms, iškilmėms ruošiasi Lietu
vius kultūrinio darželio draugija, bet ruošiasi ir kiekvie
nas lietuvis atiduoti prideramą pagarbą mūsų tautinio 
prisikėlimo dainiui, o ir padėką tiems, kurie rūpinosi, kad 
toks lietuviu kultūrinis d irželis Clevelande būtu,.

‘ B. G.

KUR PRALEISTI ATEINANČIAS 
ATOSTOGAS!

Maloniai kviečiame atvykti į saulėtą Cape 
Cod. Mass ir praleisti savo atostogas L u š i ų 
ir V e i t ų viloje

"MEŠKA”
42 Beach Street 
Monument Beach, Cape Cod, Mass. 
Tel. Buzzards Bay, PLAZA 9-3251

VILA MEŠKA tikram poilsiui, be rūpesčių siūlo:
• Erdvią ir ramią aplinką • Didelius ir jaukius 
kambarius • Gerą ir gausų maistą • Pliažas pa
siekiamas per 5 min. pėsčiomis • Silver Beach 
pliažas per 10 min. automobilių • Vasarotojus 
be automobiliu nuveža ir parveža savininkai
• Vaikams rengiami pavakarėliai su lietuviška 
programa • Tėvams išvykus vakarais prižiūrimi 
vaikai • žuvavimas geras jūroje ir ežerėliuose.

SEZONO PRADŽIA BIRŽELIO MĖN. 17 DIENĄ.
Kainos neaukštos. 15% NUOLAIDA vasarojan- 

tiems nuo birželio 17 d. iki liepos 8 d. ir nuo 
rugsėjo 2 d. iki sezono uždarymo.

Loyolos universiteto rektorius įteikia Rimgaudui Nemickui medicinos daktaro diplomą, baigusiam 
mokslą aukščiausiai pažymiais -- magna eum Įaudė. v. Noreikos nuotrauka

RIMGAUDAS NEMICKAS - MEDICINOS DAKTARAS
(Atkelta iš 1 psl.)

brendimui reikia socialinio bend
ravimo. O tai duoda studentų or
ganizacijos. Mūsų Korporacijos 
Neo Lithuania filisterių pareiga 
tai parodyti beaugančiam jauni
mui. Parodyti ir paskatinti, kad 
augtų stiprios ir taurios lietu
viškos asmenybės.

--Ką jūs šia proga galėtumėt 
pasakyti visam lietuviškam 
jaunimui, kurio eilėse, pagal am
žių dar tebesate?

--Nereikia vengti darbo, --su
simąstęs atsako Rimgaudas Ne- 
mickas. Turint gerų norų ir įdė- 
jų pastangų, galima atsidaryti 
visas duris. O mums tas duris 
varstyti reikia. Juk be kitų 
savo įsipareigojimų, turime la
bai dideles pareigas ir Lietuvai. 
Jai reikės daug ir gerai pa
siruošusių žmonių.

Užklausus, ką toliau planuoja, 
jis greit į klausimą neatsako. 
Jo mintys nuveda atgal į fab
riko darbus. Juk tėvas plieno

BALFAS BANDO IŠJUDINTI BOSTONĄ
OKUPANTAS BANDO TEISINTIS

Šių metų pradžioje Dirvojebu- 
vo eilė rašinių, kuriuose, pasi
remiant skaičiais, buvo išnag
rinėta, kaip Lietuvos okupantas 
ūkiniai smaugia Lietuvą. Tie ra
šiniai yra pasiekę Lietuvą, nes 
jau Vilnyje -- komunistiniam 
garsiakalby Chicagoje, iš Lie
tuvos bandoma atsakyti. Bet tik 
atsakyti, o ne faktais atremti. 
Atremti nieko negali, taigi ten
kinasi tik bendrybėmis, tik pasi- 
koliojimais ir nuolatiniais karto
jimais, kad tas vyresnysis Mask
vos brolis Lietuvai daug padeda.

Tokių rašinių lauktume ir dau
giau. Jie naudingi ir mums pa
tiems, nes vietoj kartojus tuš
čias frazes, pasiremiama skai
čiais ir išaiškinama, kokį didelį 
ir pastovų krašto apiplėšimą 
vykdo piktas okupantas. Plėšia, 
Lietuvą ir ūkiniai alina, o visiems 
įsako tą vyresnįjį Maskvos brolį 
garbinti ir jam dėkoti.

V. PILEIKA, 
Toronto

DAUGIAU RECENZIJŲ

Dirvoje norėčiau matyti datf- 
giau recenzijų ir kritikos nau
jai pasirodančių knygų. O taip pat 
norėčiau, kad mažiau būtų sacha
rino aprašant kultūrinius įvy

kius ir suvažiavimus.
STASYS VIDMANTAS, 

Hindsdale, UL

♦

Man atrodo, kad Dirvai pa
lengva sekasi pasidaryti visų lie
tuvių laikraščiu.

Geriausios sėkmės!
DR. PETRAS NENIŠKIS, 

Venezuela 

fabriko darbininkas, o motina 
siuva. Jis jau diplomuotas, bet 
dar yra brolis Vidas -- Chica

Į, Romualdo ir Elenos Nemickų namus East Chicagoje susirinko gausus būrys artimųjų, atšvęsti 
naujojo daktaro Rimgaudo Nemicko mokslinius laimėjimus. y. Noreikos nuotrauka

Berods, gerai prisimenu, kad, 
išskyrus Dirvą, kurioj ypač aiš
kiai pasisakė Juozas Bačiūnas, 
nei vienas kitas JAV lietuvių 
laikraštis apie juodus katinus 
BALFo organizacijoj neprasi
žiojo. Matyt, vieniem dėl ku
rių nors sumetimų nepatogu ta 
tema kalbėti, o kiti laikosi pro
tėvių išminties: tyla -- gera 
byla...

Šiomis dienomis pakalbinti 
BALFo direktoriai,nepaneigė fak
to, kad šalia BALFo atsirado bal- 
fukas. Kas ypač keista ir sun
kiai suprantama, tai kad kan. J. 
Končius yra aukštos valdybos na
rys senoj ir naujoj šalpos orga
nizacijoj. Paprasta logika, rodos, 
sakytų, kad žmogus, kuris tiek 
daug energijos įdėjo bekurdamas 
ir bestiprindamas BALFą, turė
tų visom jėgom pasišiaušti ir ko
voti su bet kokia pastanga, no
rinčia tą vienintelę bendrai mū
sų šalpos organizaciją suskal
dyti ar kaip nors jai pakenkti. 
Bet, atrodo, jis pats pasiryžo 
tame skaldymo darbe dalyvauti. 
Kai tą matai -- peršasi labai ne
smagi išvada: kam remti gėrybes 
iš vieno maišo, jei galima 
turėti du maišus!

Atseit, kai kam iš mūsų šel
pėjų, yra savi lietuviai ir dar 
kažkokie svetimi lietuviai! Na, 
gal tas yra žmoniška, bet sunku 
patikėti, jog tai būtų krikščioniš
ka...

BALFo juodų katinų istorija 
galėtų smegti pelkėsna, galėtų 
būti pamiršta, jeigu ta šalpos or
ganizacija jau būtų savo sunkiuo
sius uždavinius atlikusi. Tačiau 
Sibiro ir kiti Sovietų Rusijos plo
tai dar tebėra pilni pagalbos šau
kiančių tautiečių. Nemaža tokių 
kituose kraštuose, nemaža ir pa
čioj Lietuvoj. Tai tos mūsų se

gos universitete besiruošiąs tai 
pačiai profesijai. Taip pat sesuo 
Dalia -- St. Xavier kolegijoje 

serys,tie mūsų broliai,kuriems 
okupantas ne tik laisvę atėmė, 
bet juos iš gimtų namų išvarė 
ir sveikatą sugriovė.

Tūkstančiai prašymų, tūkstan
čiai šaukiančių balsų, rodo, kad 
BALF savo didžiųjų darbų dar 
neatliko. Priešingai, patys sun
kieji uždaviniai, reikalaują daug 
rūpesčio ir darbo, uolaus lėšų 
telkimo ir efektingesnio sergan
čių bei skurdan patekusių tautie
čių šelpimo dar tebėra prieš 
akis ir jie išsitiesia, kaip sunkiai 
bepakeliama grandinė. Tik dėl 
to BALFas turėtų būti ta vie
nintelė mūsų šalpos organizaci
ja, kuriai išlaikyti privalėtumėm 
suremti tiek pečių, kiek dar jų 
mes turime, i r pažadinti tiek gai
lestingų širdžių, kiek dar jų gy
vų atsiranda.

BALFo 17-to skyriaus pirm.ir 
Centro direktorius Ant. Adrulio- 
nis ėmėsi gražios iniciatyvos 
trėmimų 20-čio proga suorgani
zuoti piniginį aukų vajų Bostone 
tokiu mastū, koks iki šiol dar 
nebuvo landytas. Jis pakvietėtal- 
kon, berods, visas Bostono lie
tuvių organizacijas. Sudarytas 
trėmimų 20-čio vajaus komite
tas (pirm. St. Santvaras, vice- 
pirm. J. Sonda ir P. Žičkus, 
ižd. Just. Vaičaitis, sekr. Da
lia Vakauzaitė).

Komitetas energingai, ėmėsi 
darbo. Jau išsiuntinėta apie 1000 
laiškų atskiroms lietuvių 
šeimoms ir organigazijoms, pa
siųsti laiškai ir mūsų geriems 
kaimynams Bostone. Laiškuo
se primenama, kad lietuvių trė
mimai nesiliovė, kad vargstan
čių ir šelptinų lietuvių dar yra 
gausūs kiekiai.

Komiteto šūkiu galima būtų lai
kyti šiuos žodžius: tegu Bostone 
neatsiranda nei vieno susipratu- 

besimokanti gailestingosios se
selės darbui. Taigi tėvui dar 
reikės daug vamzdžių sujungti, 
o motinai daug rūbų pasiūti, kol 
vaikai juos galės atitraukti nuo 
sunkaus darbo.

Rimgaudas jau yra pasižadėjęs 
Chicagos universiteto klinikose 
ruoštis vidaus ligų specialybei. 
Dar užtruks 3-4 metai, kol 
galės rašytis,, kaip vidaus ligų 
specialistas. Bet daug daugiau 
metų užtruks, kol Loyola univer
sitetas galės visuomenei prista
tyti kitą medicinos daktarą, 
kuris mokslus būtų baigęs magna 
eum Įaudė.

Jaučiau didelį pasitenkinimą, 
kad turėjau progos tokiose re
tose iškilmėse dalyvauti. Juk ne 
tik džiaugsmas dėl Rimgaudo di
delio laimėjimo, bet ir kad trys 
Romualdo Nemicko šeimos at
žalos siekia aukštųjų medicinos 
mokslų. Ta pačia proga prisi
menu ir kitą Nemickų šeimą, 
gyvenančią New Yorke. Tai Dr. 
B. Nemicko šeima. Ten auga 
trys vyrai. Ir jie visi studijuo
ja inžinerijos mokslus.

Ta pačia proga prisimenu ir 
K. Pocių -- East Chicagos Tau
tinės Sąjungos skyriaus pirmi
ninką, kuris atvežęs jaunam me
dicinos daktarui Rimgaudui do
vaną, taip pasakė:

--Visa jūsų šeima džiaugiasi 
tuo dideliu laimėjimu. Džiau
giamės ir mes, visi jūsų draugai. 
O, nė kiek neabejoju, ir visa 
lietuviškoji visuomenė.

E.B.

sio ir garbingo lietuvio, nei vie
nos lietuvių šeimos, kurie savo 
aukomis neparemtų šio BALFo 
vajaus!

Aukos paskyrimas tegu būna 
mūsų garbės ir pareigos reika
las. Juk niekas negalim užtrenk
ti durų ateinančioms nelaimėms. 
Daugumas mūsų esam vieno
kių ar kitokių nesėkmių paliesti, 
tad gal nėra, sunku įsijausti į 
tą vargą į tuos nedateklius, į 
tą alkanumą ir skurdą, kurįtūks- 
tančiai lietuvių kenčia, kaip 
Maironis pasakytų, "anapus ri
bos".

JAV lietuviai šalpos darbe dar 
gali daug nuveikti, o Bostono 
lietuviai, kaip vienur ir kitur 
taip ir šiuo atveju,turėtų pasi
rodyti pirmose gretose. 
Tautiečiai gautų laiškų nekiškit 
giliai po gelumbėm, nei dienos 
neatidėliodami savo auką BAL- 
Fui įteikit per trėmimų 20-čio 
komiteto ižd. Just. Vaičaitį. Ne 
komiteto darbas bet jūsų gai
lestingumas ir pareigingumas 
gali Bostoną pajudinti ir arti
mo meilės vainiku padabinti... 
Vajus tęsis iki š. m. liepos mėn. 
9 d.

Rašančiam šias eilutes ’-ido- 
si, kad BALFo vajus B te, 
paskelbtas trėmimų 20-čio ^.j- 
ga, turės akivaizdžiai parodyti, 
ar šalpos darbe dar mes tebe
sam vieningi ar jau ir čia esam 
į gabalus sukapoti. Kad neatsi
tiktų to, kuo mes visi nesi
džiaugtam, norisi tarti: nepasi- 
duokim skaldymo pagundom, ne
žiūrint iš kokių sluogsnių jos kil
tų!... St. S.

Nepamiršk nusipirkti 
knygą ALMA MATERI
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TĖVAI IR VILKIUKU VADOVAS
Jau pusšimtis metų kai žino

ma, kad skautų organizacija yra 
jauno žmogaus būdo lavinimo ir 
auklėjimo mokykla, kuri savo 
struktūra visiškai skiriasi nuo 
tėvų, bažnyčios, mokyklos auk
lėjimo. Skautų mokykla sudaryta 
iš trijų jaunimo auklėjimo laips
nių: 6 - 12 m. -- vilkiukų, 12 — 
16 m. -- skautų, ir virš 16 me
tų -- skautų vyčių.

Man šiandieną rūpi panagrinė
ti vaiką vilkiuko amžiaus skau
tiško auklėjimo mokykloje. At
virai pažvelkti į skautų vadovą, 
kuriam patikimas vilkiukas ir 
kokie jam statomi reikalavimai.

Aš dažnai girdžiu tėvų nusi
skundimus: "Mes juo taip rūpi
namės ir kodėl jis toks keistas 
darosi? Gal jūs galite jį pa
veikti?..."

Ieškodami atsakymo turime 
grįžti į vaiko kūdikystę. Kai ku
rie tėvai gal ir nepagalvoja, kad 
vienerių metų vaikas, ilgai palik
tas gulėti ant nugaros ir pats 
su savimi kalbėtis, išsivysto į 
apatišką, nuliūdusią asmenybę, 
vengiančią žmonių subūrimo. 
Vaikas reikalingas motinos, o 
taip pat ir tėvo meilės. Dvasinė 
vaiko higiena yra su juo kalbė
tis.

Pirmaisiais savo gyvenimo 
metais vaikas ieško savo tėvų 
pasitikėjimo. Jis stebėdamas 
savo motiną mokosi pasitikėji
mo prasmės. Švelnus pasikalbė
jimas su vienų metų kūdikiu ugdo 
jame pasitikėjimą.

Vaikas mokosi vaikščioti, jis 
viskuo domisi, bando visur lipti. 
Jis krato visą, kas tik nėra 
prikalta. Ir taip kūdikis dienoms 
bėgant vis toliau eina nuo savo 
motinos -- jis bando pasaulį, 
augina savyje pasitikėjimą ir 
drauge nepriklausomybę. Tačiau 
vaikas nuo motinos nesišalina. 
Vos pamatęs ką neaiškaus, verk
damas skubina pas motiną, nes 
kūdukio pasitikėjimas yra moti
na. Paliktas vaikas dažniausiai 
verkia ne dėl to, kad jam ko 
trūksta, bet dėl to, kad jis pra
rado pasitikėjimo atramos tašką 
—motiną.

Ignoruojamas šis vaiko vysty
mosi periodas, gali atnešti ga 
na rimtą, nemalonų atgarsį. 
Dviejų metų vaikas, paliktas sve
timų Žmonių prieglobstyje, ne
įstengia savyje išauginti pasiti
kėjimą tėvams. Jis išauga J bai
lų berniuką bijantis grįžti pas sa
vo tėvus. Kiti dviejų metų vaikai, 
palikti be tėvų, puola į paniką. 
Toks paguldytas į lovą isteriškai 
verkia.

Manau, visi tėvai pastebėjo, 
kad jau vienų metų vaikas ski
ria mėgiamus nuo nemėgiamų 
valgių. Jis moka jau skirti mė
giamus asmenis bei daiktus. Jis 
moka parodyti pyktį, jei jam 
trugdomas mėgiamas judesys. 
Jis mokosi daug rūpestingiau iš
reikšti savo nenorą, negu norą.

Vienerių -- trejų metų laiko
tarpyje vaikas yra labai jautrus 
tėvų veiksmams. Jis labai gėdi
nasi dėl savo asmeninių nesuge
bėjimų ir klaidų, nes jame yra 
didelė baimė prarasti tėvų meilę. 
Šiandieninis mokslas veda griež
tą kovą, kad vienerių - trejų 
metų vaikai visai nebūtų baudžia
mi. Nuolatinis tėvų gąsdinimas, 
kad tėvai nemylės, įžiebia jų bū
de antigonizmą ir užnuodyja jo 
asmens vystimąsi.

Trejų - ketverių metų amžiu
je vaikai lengviau priima barimą

Skt. M. Manomaitis

ir lengviau išgyvena nepasise
kimus. Kūkikis šiame laikotar
pyje yra entuziastas ir noriai ei
na prie žmonių, kuriuos jis my
li, domisi jų veiksmais. Jame 
vystosi vaizduotė, stengiasi 
pamėgdžioti jį supančius žmo
nes: matydamas invalidą -- jis 
pats ima jaustis invalidu.

Berniukas virš keturių metų 
pradeda daugiau domėtis vyrais. 
Čia labai svarbu, kad tėvas 
dalyvautų jo gyvenime, o jam 
nedalyvaujant jis seka kitus vy
rus, iš jų mokosi šaudyti, dirbti 
vyrų darbus. Mergaitės šiame 
amžiuje ieško švelnios motinos 
meilės, o ją sutikusios — domisi 
lėlėmis, ir visu moterišku gy
venimu.

Normaliai, berniukas, turįs 
tėvo meilę ir nematydamas šei
mos nesutarimų, dažnai suau
gęs turi viltį vesti savo motiną. 
Daugelis tėvų visai nepagalvoja, 
kad tėvo meilė motinai ir ati
dumas vaiko akivaizdoje jame ug
do pasitikėjimą tėvu, o tuo pačiu 
pasitikėjimą ir savimi. Gerai su
gyvenamų tėvų vaikai turi daug 
mažesnį baimės pajautimą. Bru
taliam ar "bejausmiui" tėvui 
esant, vaikas neretai išsivysto 
į uždarą asmenybę. Neturėdamas 
tėvo meilės, pasijunta nesaugus 
ir stipriai prisiriša.prie motinos, 
ieško atsvaros. Ir tolimesniame 
jo gyvenime sunkiai vystosi mei
lė tėvui. Laiku nesusigriebus, 
išauga į neurotiką.

Per didelis motinos baudimas 
savo dukters, ją suartina su tė
vu ir ji įgauna daugiau • vyriškų 
auklėjimo simptomų. Tokia išsi- 
auklėja netinkama šeimyniniam 
gyvenimui ir paprastai ji jau yra 
žiauri savo vaikams.

Trijų -- šešių metų laikotar
pis yra vaiko būdo auklėjimo 
periodas. Tame laikotarpyje tė
vų tarpusavio nesugyvenimas tu
ri pagrindinę įtaką į jo būdą. 
Tame laikotarpyje tėvai yra savo 
vaiko būdo kūrėjai. Šioji fazė 
viena iš svarbiausiųjų tėvų at
sakomybėje. Jie vaikui turi duoti 
daug tėviškos meilės ir reikšti 
vaiko akivaizdojetarpusavį sugy
venimą. Be meilės, vaikas iš
auga netinkamas socialiniam gy
venimui. Jis taip pat nebus tin
kamas ir šeimos sugyvenime. 
Tyrinėjimai parodė, kad vaikas, 
kelias valandas dienoje išgyvenęs 
tėvų meilę, moka sukurti daug 
laimingesnį ir savo gyvenimą.

Šeserių -- dvylikos metų ber
niukas nepasitenkina įsivaizduo
jamu pasauliu -- jis pats jame 
nori dalyvauti. Jis stebi vyresnio 
amžiaus vaikus, stengiasi vilkėti 
kaip jo draugai, nešioti taip pat 
plaukus, pamėgdžioti kalbų for
mas. Tačiau vaikas dažnai iš

siskiria iš šeimos gyvenimo ly
gio. Berniukas sąmoningai apsi
leidžia netvarkingai išmėto savo 
rūbus ir naudojamus daiktus. į 
tėvą pastabas dažniausiai mažai 
kreipia dėmesio, tačiau draugų 
tarpe stengiasi pirmauti -- lai
mėti draugų pripažinimą, nors 
jis ir būtų ne visai tiesiu keliu 
įgytas. Tame amžiuje vaikai 
būna ir kandūs su savo tėvais 
bet ne tam, kad įrodytų savo ne
kaltumą, bet kad patys prieš save 
pasiteisintų.

Minėtoje fazėje vaikai mėgsta 
genges -- buriuotis, kurti slaptas 
"organizacijas ", kad tik išsi
skirtų iš bendrumos. Berniukai 
kartais būna sunkiai sugyvenami 
su kitais šeimos nariais.

Štai, dėl tų berniuko savybių, 
skautų organizacija ir ima jau
nuolį į "vilkiukų - jaunimo auk
lėjimo mokyklą". Joje berniukas 
mokosi paklusnumo prasmės ir 
sekti "seną vilką", iš jo moky
tis, kaip būti "geru vilku". Visa 
skautybės pasisekimo paslaptis 
čia ir glūdi, kad skautija nori 
berniukui duoti "laimingumo ir 
džiaugsmo raktą".

Berniukas mėgsta daug juoktis, 
todėl jo sueigos taip formuoja
mos, kad jose būtų daug juoko 
ir "vietos" berniuko juokui ir 
džiaugsmui išreikšti. Gerai pa
ruošta vilkiukų auklėjimo prog
rama iš dalies patenkina berniu
ko prigimtą vystimosi būdą. 
Skautija nematomu būdu ir ne 
prievartos keliu per rūpestingai 
paruoštus žaidimus, berniuką ve
da būdo auklėjimo keliu.

Šešių - dvylikos metų berniu
kai ger ausiai organizuojasi, 
lengvai pasiduoda įvairiom idė
jom, tik jos turi turėti pakanka
mo slaptumo. Jaunas berniukas 
yra visuomet pasirengęs būti 
draugiškas ir tą jo vystimosi są- 
vybę skautija plačiai išnaudoja. 
Nuo Baden-Powell, skautų įkū
rėjo laikų, naudojama sistema, 
kuri įgalina duoti vaikui pirmuo
sius sveikus pasaulėžiūros 
žingsnius. Nuo 6 metų berniukas 
mokosi suprasti, kaip svarbu 
turėti gyvenime įstatus, pasi
žadėjimus ir kodėl visi žmonės 
turi ir pripažįsta gyvenimą tvar
komus įstatymus, kodėl reikia 
klausyti savo tėvelių.

Geri vilkiukų vadovai stengiasi 
vilkiukų įžodį pravesti mistiškai, 
nes tai berniukui labai svarbus 
pasižadėjimas. Visi duoti nuro
dymai įžodžio ceremonijų metu 
giliai lieka berniuko atmintyje, 
įprasminę įžodį juos mokome 
gerbti savo tėvus, mokytojus,po
tvarkius ir įstatymus. Vadovas, 
žinodamas vaiko psichologiją, jo 
nebars. Jo įsakymai nebus griež
ti, kaip kariuomenės pulkui. Tik
roji drausmė turi plaukti iš vi
daus ir veik nepastebimai, be 
skardžių švilpukų ar pakelto to
no, be apvainikavimo įvairiomis 
bausmėmis. Kartą vilkiukas iš
mokęs laikytis kurio nuostato, 
toli už vadovo matomų akių ak
lai stengiasi jų laikytis. Kartą 
sujaudinta motina telefonu prašė 
leidimo atrišti nešvaraus kakla- 
raikščio tėvynės mazgelį. Girdi, 
vaikas isteriškai verkia ir nelei
džia mazgelio atrišti, kuris gali 
būti atrištas tik Lietuvai atgavus 
laisvę...

Kalbamoje fazėje berniukas 
stengiasi būti nepriklausomas 
nuo tėvų: darosi atskiru indivi
du. Jis mėgsta taisykles ir žai
dimus su griežtais nuostatais.

Dažnai atsiradęs energijos per- 
teklius pasireiškia tarpusavio jė
gų bandymu -- paprasčiausiomis 
muštynėmis.

Čia skautų programa gausi ata
tinkamais žaidimais, kur berniu
kas prasmingai kovoja už "savo 
pusę” ir pakankamai turi progos 
išlieti visą energijos perteklių, 
kad drauge įsigytų dvasinį pasi
tenkinimą arba ryžtą.Skautų mo
kykla visai neugdo vilkiuko as
menyje individo, bet priešingai — 
moko tik sekti "seną vilką", o 
namuose -- tėvelius, nes jis ta
me amžiuje dar per jaunas tei
singai ieškoti "tikrą gyvenimo 
kelią". Jis turi išmokti sekti 
savo vadovus.

Lietuvoje, o taip pat ir kitur, 
buvo praktikuojama vilkiukams 
vadovu skirti moterį ir tik jos 
padėjėju vyrą. Vaikas nuo kū
dikystės klauso motinos, dėl to 
dažnai moteriškei yra lengviau 
paveikti berniuką. Moteris moka 
lengviau išreikšti motinišką mei
lę. Tačiau tenka pripažinti, kad 
berniukai daug noriau vadovu nori 
turėti vyrą.

Vilkiuko amžiuje vaikai mo
komi koreguoti savo jėgas, nes 
jie dar nemoka taip tvarkytis, 
kad jas neišnaudotų iki galutino 
nuvargimo. Vilkiukų vadai tai ži
nodami berniukus prilaiko nuo 
persitempimo.

Šioje fazėje vaikai yra ypatin
gai pastabūs. Jie seka suaugusių 
gyvenimą. Jie turi jautrų pojū
tį, kur suaugęs jį "apgaudinėja".

(Nukelta į 6 psl.)

BEST W1SHES

NELSONS
FAMILY STYLE 
RESTAURANT

Private Parties
— Banquets

Wedding Anniversaries

Open Daily — 5 P. M.

Sundays 12 to 7 P. M.

1422 ADDISON ROAD

EX 1-4000

BEST WISHES

M. 0. MATTIIN
SPINE! PIANUS OF

DISTINCTION

Easy Terms can be 
Arranged

2027 EUCLID AVENUE
PR 1-7633

BŪDAMI CHICAGOJE
APLANKYKITE

MimVEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ,
2515 W. 69 S t., Marquette Parke. Tel. PR 8-9259

Sav. J. Janušaitis ir J. Mažeika.
čia gėrimus pirksite tikrai pigiai, tik keletas 

pavyzdžių:
A S B A C H URALT...................5ths 4.95
M A R T E L L 3 Star Congnac .......5ths 5.39
R O P H I 3 Star Cognac ...................5ths 4.80
G O L L E A F 3 Star Cognac ....... 5ths 4.49
M E T A X A Graikų Brandy ........ .5ths 5.75
LEMON ICE likeris ................... 5ths 3.69
SKAIDRIOJI 80 proof................5ths 2.95
V O K I š K A Brandy 10 metų senumo 5ths 4.59
K I J A F A Vynas ........................... 5ths 1.75
Prancūziški ir portugališki vynai ....... 5ths .98

Daug kitu gėrimų žemiausiomis kainomis.
Didelis pasirinkimas.

PADĖJUS $500.00 AR DAUGIAU DIRŽELIU MĖN
DUODAME Šllį DOVANI

KAS DU MftN. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

DARBO VALANDOS:
v.

v. 
p. p.

mokame už 
ilgalaikes 
taupmenas!

pirm. 9 iki 8 v.
antr. 9 iki 5 v. v.
trečiad. — uždaryta 
kctv. 9 iki 5 v. v.
penkt. 9 iki 5 v.
Sefit. 9 iki l v.

F.

1447 s. 4 3 <4 COURT, CICERO $0. IIL./BI 2USJ.TO 3-4131

VISI DALYVAUKIME TAUTOS VIENYBĖS ŠVENTĖJE!

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ

DAINŲ ŠVENTĖ
C H I C A G OJE

1961 M. LIEPOS 2 D., 3 VAL. PO PIETŲ
INTERNATIONAL AMI’HITHEATRE

43 ir Halsted Streets
BILIETŲ KAINOS: bilietai paštu užsakomi, kartu siun

čiant pinigini čeki, šiuo adresu:

5, 4, 3, 2 ir 1 dol. LITHUANIAN SONG FESTIVAL
2501 VVest 69th Street

Visos vietos numeruotos. Chicago 29, III.

DALYVAUJA CHORAI IŠ JAV IR KANADOS

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

k
INSURED

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised bv the L'nited Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

\
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PLIENO VYRUOS 30 METŲ SUKAKTIS
Inž. J. Augustinavičiaus žodis minint sukakti

vėjeį privalome pateisinti ir Į- 
gyvendinti ne tik Plieno, bet ir 
visos lietuvių tautos viltis, su
dėtas į mus, gyvenančius šiapus 
geležinės uždangos. Mūsų visų 
lietuvių pagrindinis tikslas trem
tyje yra išlaikyti gyvą ir stiprią 
lietuviškumo kibirkštėlę ne tik 
mūsuose pačiuose, bet ją per
duoti ir Įdiegti mūsų jaunimui. 
Jei mumyse lietuviškumas bus 
nepajudinamai tvirtas, nesvarbu, 
kokį mes darbą bedirbtume, mes 
visur ir visada būsime savo pa
vergtos tautos geri ambasado
riai.

Čia esanti dalis mūsų plie- 
nieČių, matydami nutautėjimo pa
vojų, ryžosi tremtyje atgaivinti 
Plieną, kuris apjungtų čia tech
niką studijuojantį jaunimą ir Į- 
kvėptų jų tėvų gimtojo krašto 
meilę ir grožĮ.

Tegu Plieno lietuviškos tradi
cijos: lietuviškumas, brolišku
mas, patvara ir darbas, o taip 
pat ir Lietuvos meilė, teĮsigy- 
vena ir pražįsta mūsų jaunųjų 
plieniečių širdyse.

Naujai priimtieji į Vyriją Plienas: stud. Malcanas, Kudukis, Liogys, inž. Babickas, inž. Liutkus ir 
stud. Iešmantas. V. Pliodžinsko nuotrauka

MIELI IR BRANGŪS PLIENO VYRAI
Vyrijos Plienas Clevelando skyr. pirm. inž. J. Augustinavi

čius Į vyrijos grandinę įkala naujo kdrporanto grandį.
V. Pliodžinsko nuotrauka

PLIENO VYRIJA kasmet augo: 
Simbolinė Vyrų grandinė vis il- 

velande paminėti prieš 30 metų gėjo... Kiek tada buvo jaunatvės,

Jūsų gražus, kad ir neskait
lingas būrys, susirenka Cle-

Šiais metais švenčiame Lie
tuvių studentų technikų ir inži
nierių Vyrijos ir Korporaci
jos PLIENAS 30 metų sukaktį.

Plienas įsisteigė laisvoje ne
priklausomoje Lietuvoje. Jo tiks
las burti aukštąjį technikos 
mokslą einantį ir baigusį lietu
vių jaunimą, skatinant vadovau
tis šūkiu: LIETUVIŠKUMAS, 
BROLIŠKUMAS, PATVARA IR 
DARBAS.

Plienas nepriklausomos Lietu
vos techniškame gyvenime yra 
išvaręs gilią vagą. Per savo 9 
metų gyvavimą, Plienas sugebė
jo suburti virš dviejų šimtų pen
kiasdešimt inžinierių ar inži
neriją studijuojančių lietuvių. Sa
vo narių tarp Įgyvendindamas 
toleranciją Įvairių politinių pa
žiūrų bei tikybinio nusistatymo 
asmenims, o taip pat puoselėda
mas lietuviškas tradicijas. Plie
nas Įsigijo labai didelį populia
rumą visos studentijos tarpe. 
Jo santykiai su visomis lietuviš
komis korporacijomis bei orga
nizacijomis buvo labai geri,ypa
tingai su medikų profesine kor
poracija F raternitas Lituanica.

Deja, tas tęsėsi neilgai. Plie
no gražus ir sėkmingas darbas 
nutrūko kartu su "mūsų tėvynės 
nepriklausomybės netekimu. Ru
sų okupantas, užėmęs Lietuvą, 
kartu su kitomis lietuviškomis

ištaškyti po visą pasaulį ir, pa
vieniui, smulkučiai, kaip tie ato
mai. Bet, laikykimės krūvoje! 
o, svarbiausia, būkime aktyviais, 
galingais atomais.

Šį vakarą esu mintimis, liū
džiu ir viliuos su jumis, mieli 
Clevelando Plieniečiai. Miniu su 
jumis, žuvusius nelygioje did
vyriškoje kovoje ir šiaip negrįž
tamai nuėjusius Plieno Vyrus ir 
jų Globėjus.

Sveikinu visus susirinkusius ir 
jų asmenyje visus gyvus ir dorus 
plieniečius, kur jie bebūtų. Spau-

džiu dešinę ir drąsinu naujus 
vyrukus.

Lai mūsų Plienas auga ir eina 
stipryn šioje Amerikos žemė
je!

Ateis dar didysis tautų pava
saris. Plienas bus reikalingas 
Lietuvai. Sprogdinsime Nemu
no ledus. Statysime tiltus. Tie- 
sieme kelius. Rengsime į- 
mones ir fabrikus. Vėl bus lais
va Lietuva!

Prof. St. DIRMANTAS, 
Plieno Vyras Globėjas

V. Pliodžinsko nuotrauka

70 CONVENIENT, HELPFUL BANKS

Vyrijos Plienas Clevelando skyriaus valdyba. Iš kairės: L. Na
gevičius, J. Augustinavičius ir J. Nasvytis.

V. Pliodžinsko nuotrauka

Che Cleveland Crust Company

Vyrijos Plienas Clevelando skyriaus nariai su svečiais, dalyvavusiais praeitą sekmadienį korpo
racijos 30 metų minėjime.

organizacijomis, uždarė ir Plie
ną. Plienas jų akyse buvo pavo
jinga okupacijai organizacija. 
Dalį jos narių suėmė ir kalino, 
o vėliau ištrėmė Į Sibirą. Dalis 
pasitraukė į laisvąjį pasaulį, o 
likusieji liko Tėvynėje ir už
simaskavę kartu su visa tauta, 
neša sunkią vergijos naštą.

Mes, kurie dabar esame lais-

Grupė svečių, dalyvavusių Vyrijos Plienas 30 metų sukakties 
minėjime Clevelande. Ant stalo sudėtos naujųjų korporantų kepu
rės.

V. Pliodžinsko nuotrauka

Jūros mėgėjus atostogas praleisti kviečiame 
prie ATLANTO, ASBURY PARK, N. J.

P. ir O. LANIŲ VASARNAMY.
Čia ąžuolais apsupto vasarnamio erdviuose 

kambariuose su privačiais dušais ir kitais patogu
mais už neaukštą kainą, ramiai pailsėsite.

Tik per keletą minučių pėsčiom pasiekiamas 
vandenynas — paplūdymys; taip pat kino teatrai, 
bažnyčios, krautuvės, restoranai ir kitos pramogų 
vietos.

Svečių patogumui galima naudotis virtuvėmis 
ir saldy tuvais. Maudymosi mokestis apmokamas 
savininkų. Kambarius siūlome užsisakyti iš anks
to:

P. LANYS,
515 4th Avė., Asbury Park, N. J.
Telef. PR 6-9783.

gimusią mūsų VYRIJĄ, Ne 
savaime ji susikūrė. Jaunų, rim
tų, ryžtingų studentų technikų 
būrys daug galvojo, svarstė, ap
tarė, projektavo, gal ir gražiai 
ginčijosi, kol pagaliau iš diskusi
jų ir galvojimo proceso išėjo 
skaidri, žaruojanti, kilni mintis 
Įkurti studentų - inžinierių - ar
chitektų V Y RIJĄ PLIENAS.

Garbė tebūna šiandien ir visa
da iniciatoriams kūrėjams! Jų 
nesustota pusiaukelyje. Vyriškai 
užbaigta. Lietuvių studentų ma
sėje rastas pritarimas.

kilnių norų, vilčių, ryžto. Ir štai, 
kaip ta pirmoji atominė bomba 
—karas!

Jis žaloja mūsų pasaulį. Daug 
išžudė, išnaikino. Bet daug kas 
ir išliko. Išliko ir MŪSŲ LIE
TUVA, MŪSŲ TAUTA. Išliko ir 
Plieno Vyrų sauja.

Kiekvieno žmogaus gera sa
vybė yra ištikimumas ir pasto
vumas. Tai visada tvirtinau. 
Plieno Vyrams ištikimumas ir 
pastovumas turi virsti dorybe. 
Taigi būkite ištikimi Lietuvai ir 
Plieno kūrėjų idealams. Esame

fhoūšesĮ WEAR PUT!
REPAIR OR IMPROVE YOURS 
WITH A CLEVELAND TRUST LOAN

Dr. inž. A. Nasvytis naujajam korporantui Liogiui uždeda spal
vas.

V. Pliodžinsko nuotrauka

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Loulsvilk Title Bldg., 118 St. Clair Avė., 
N. E. Phone: MA 1-2075

Liaten to Rudolph Ringwall and bis ”Memorable 
Music” WJW Radio, Monday thru Friday, 

7:05-7:30 P. M.
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P. REMEIKOS STRAIPSNĮ S VIEŠĄ SEKĖ 
ŠEŠĖLIAI" PATIKSLINANT

Dirvos 65 ir 66 numeriuose 
tilpo P. Remeikos straipsnis 
apie Lietuvos kariuomenės pučą 
1919 metais. Tame straipsnyje 
paliesta ir mano pavardė, todėl 
turiu padaryti keletą patikslini
mų.

Visų pirma, pučas įvyko ne 
gegužės mėnesio pradžioje, nes 
tuo metu pulkas jau žygiavo’ nuo 
Kėdainių link Panevėžio. Dabar 
tikslios pučo datos neprisimenu, 
bet jis tikrai įvyko antroje ba
landžio mėnesio pusėje.

Kalbant apie karininkų trūku
mą, reikia pastebėti, kad caro 
armijos vadovybė per pirmą
jį pasaulinį karą nedarė skirtu
mų dėl tautybių, bet vertino ka
rius pagal sugebėjimus-. Pabal
tijo kraštų kariai išsiskirdavo iš 
rusų tarpo, kaip sumanūs, darbš
tūs ir drąsūs kariai, tuo būdu

Ats. mjr. P. Mačiulis

greičiau iškildami ir pralenkdavo 
rusus. Bet tokioje žmonių masė
je buvo labai maža daugiau iš
silavinusių karių iš tų kraštų.

Grįžtant prie 2-jo pulko sudė
ties, jo ne pusę, bet daugumą 
sudarė savanoriai. Mobilizacija 
buvo pradėta kovo mėnesį, tad 
mobilizuotų kareivių į baigiamą 
formuoti pulką jau atvyko nedaug, 
ir mobilizuotųjų daugumą sudarė 
karininkai.

Pulkas buvo suformuotas ne iš 
trijų batalionų po tris kuopas, 
bet iš keturių batalionų po tris 
kuopas. Į. žygį pulkas išvyko tri
jų batalionų sąstatu, A. Panemu
nėje palikdamas ketvirtą bata
lioną ir mokomąją kuopą. Šieda-

Amerikos Legijono Don Varno posto narių dalis, pagerbę šv. 
Kazimiero kapuose Chicagoje savo mirusius draugus. Dešinėje 
klūpo posto vadas Nestor Girdvzain, Korėjos karo veteranas. Nors 
gimęs Amerikoje, gerai kalba lietuviškai ir aktyviai dalyvauja 
lietuviškoje veikloje.

E. Šulaičio nuotrauka

GREETINGS and BEST WISHES

UPTOWN PRESCRIPTION 
DRUG STORES

PRESCRIPTIONS OUR SPECIALTY

10543 Carnegie Avė. RA 1-2700

10431 St. Clair Avė. MU 1-3600

18599 Lake Shore Blvd. IV 1-9252

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

A-TA-Z PLUMBING CO.
YOUR PLUMBING SERVICE BY THE YEAR

3528 St. Clair Avė. EX 1-8052

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

DANIELS FUNERAL 
DIRECTORS

WILLIAM R. ROY A.
PROMT PERSONAL ATTENTION GIVE 

ALL CALLS 
INVALID CAR OXYGEN EQUIPPED 

15800 Detroit Avė. Call AC 6-5140

liniai, likę A. Panemunėje, nie
kuomet prie pulko neprisijungė. 
Iš jų buvo suformuotas atskiras 
Marijampolės batalionas, vėliau 
pavadintas 6-ju pėst. pulku. 2- 
sis ' pulkas 1919 metų rugsėjo 
mėnesį suformavo naują moko
mąją kuopą, kurios vadu buvau 
paskirtas aš.

Balandžio mėnesį kulkosvai
džių kuopų pulke nebuvo. Turė
ta? rusų pavyzdžiu, viena sunkių
jų kulkosvaidžių komanda, su
sidedanti iš keturių būrių po 
keturis kulkosvaidžius -- viso 
16 sunkiųjų kulkosvaidžių, ku
riuos aptarnavo 184 žmonių ko
manda su 64 arkliais. Specialių 
kulkosvaidžiams gabenti vežimė
lių neturėta, kulkosvaidžiai ir 
šoviniai būdavo pakraunami į 
paprastus gurguolės vežimus.

Tik 1919 m. rugpiūčio mėnesį, 
pulkui esant žygyje, kulkosvai
džių komanda buvo paskirstyta į 
tris kulkosvaidžių kuopas, po vie
ną jų priskiriant prie kiekvieno 
bataliono. Nuo tada batalionas 
jau turėjo po tris pėstininkų ir 
vieną kulkosvaidžių kuopą, ir nuo 
tada jau batalioną sudarė ketu
rios kuopos.

Karininkas Bronius Draugelis 
niekuomet raitųjų žvalgų koman
dos viršininku nebuvo. Jis buvo 
ryšių komandos viršininkas, 
tvarkė ryšius ir telefonus. Rai
tųjų žvalgų komandos viršinin
ku tada buvo karininkas Jonas 
Budrys, kuris, jeigu p. Remeika 
prisimena, jodinėjo nuosavu gra
žiu žirgu.

Karininkas Jonas Laurinaitis 
niekada nebuvo kuopos vadu. Jam 
tiesiog, vos tik 1918 m. gruodžio 
29 d. atvykus į pulką, buvo pa
vesta formuoti antrąjį batalioną. 
Taigi, kar. Laurinaitis buvo ant
ro bataliono vadas.

Kulkosvaidžių komanda kul
kosvaidžių į vežimėlius nekrovė 
ir arklių nekinkė. Karininkas 
Mačiulis uždraudė paimti kul
kosvaidžius iš ištikimų karei
vių, prie ginklų ir šovinių san
dėlio pastatė stiprią sargybą. 
Su pulku, pėsčiųjų rikiuotėje, lei
do eiti tik norintiesiems --su 
šautuvais, be kovos šovinių, ir 
jiems vesti paskyrė karininką 
Ginčą.

Pulko vadas kar. Liatukas į 
išsirikiavusį pulką nekalbėjo ir 
su batsiuviu Kleiza jokių ginčų 
neturėjo ir negalėjo turėti, nes 
mokomosios kuopos kareiviai jį 
izoliavo jo bute ir neleido išei
ti, kol pulkas rikiavosi. Išžy
giavus pulkui, nuo jo.buto sar
gyba buvo nuimta.

Pulką vedė antro bataliono va
das kar. Laurinaitis, o kar,Drau
gelis, kaip ryšininkas, jojo šalia. 
Karininkas Kaunas vedė savo 
mokomąją kuopą. Visas kuopas 
vedė karininkai, kai kurias — 
kuopų vadai, kai kurias -- jau
nesni karininkai. Daugumas kari
ninkų buvo šiam žygiui priešin
gi, bet tvarkos dėliai buvo vy
resniųjų karininkų nutarta, kad 
prie kuopos būtųpo vieną karinin
ką.

Amerikinė balta duona, ryžiai 
ir taukai buvo gaunami jau nuo 
balandžio pradžios.

Visą šį pučą organizavo ir per 
savo partijos šalininkus vykdė 
pats karininkas Glovackis, į- 
traukdamas agitacijon jaunuo
lius moksleivius ateitininkus, ku
rių pulke ir mokomojoje kuopo
je buvo apsčiai.

Karininkas Laurinaitis pulką 
vedė tiesiog prezidentūron. Ka
rininkas Glovackis išėjo iš karo 
ligoninės jo pasitikti ir pasi
sveikino. Karininkui Glovackiui 
buvo žinoma, kad pulkas atvyks
ta su reikalavimu jį grąžinti 
pulkan. Joks teismas kar. Glo
vackiui negrėsė, ir jokia baud
žiama byla nebuvo sudaryta. Ka
rininkas Glovackis buvo tiesiog 
pašalintas nuo vadovavimo pul
kui už perdidelį politikavimą ir 
kišimąsi net į vyriausybės rei
kalus, kas pulko vadui ir kariš
kiui nedera.

Už pučą nukentėjo keliolika ka
reivių, žinoma, ne ateitininkų, 
bet paprastų kaimo bernelių 
rėksnių, kuriuos pats kar. Glo
vackis tyliai atidavė saugumui, 
už savaitės grįžęs pulkan. Šiuos 
bernelius karo teismas nubaudė 
nuo 6 iki 18 mėnesių drausmės 
kuopos, žiūrint, kiek kuris rė
kė. Liudininkai buvo tie patys 
žmonės, kurie sukurstė juos 
rėkti ir reikalauti prezidentūro
je karininko Glovackio grąžinimo 
pulkan. Drausmės kuopų nebuvo, 
todėl bausmę jie atliko įgulos 
daboklėje, Žaliajame kalne.

Ponas P. Remeika, būdamas 
kareiviu kuopoje, negalėjo žinoti 
tai, ką žinojo aukštesni karinin
kai, todėl daug kur prasilenkė 
su tiesa ir dar pridėjo- pagra
žinimų.

Taip pulkas peržygiavo Lietu
vą skersai ir išilgai, atliko daug 
gražių žygių ir narsiai kovėsi 
su Lietuvos priešais. Bet balan
džio mėnesio pučas jau už poros 
savaičių buvo užmirštas ir pulko 
nepersekiojo. Galbūt jo šmėkla 
persekiojo tik vieną asmenį, pu
čo kūrėją ir vykdytoją, nes jį 
1920 metais iš pulko visai at
šaukė, laikinai paskirdami ant
rosios divizijos vado pareigoms. 
Bet po nesėkmingos Augustavo 
miškų operacijos jis buvo ir iš 
tų pareigų atšauktas, paskiriant 
jį generolu ypatingiems reika
lams, o vėliau visai paleidžiant 
iš aktyvios tarnybos.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

AITKIN PRODUCTS INC.
1115 East 152nd ST. UL 1-2700

BEST WISHES

CLEVELAND STATIONERY 
SUPPLY COMPANY

1260 West 4th St. SUperior 1-8460

GREETINGS and BEST WISHES

SURPLUS VALUE CENTER

13107 ST. CLAIR AVĖ. UL 1-5116

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People 

ANTHONY CARLIN 00.
230 HANNA BLDG. PR 1-3302

BEST WISHES

THE OHIO 
LAUNDRY CO.
MECHANICS
INDUSTRIAL

LAUNDRY AND 
CLEANING

GARMENT SUPPLYS
4730 Lexington Avė. 

HE 1-9305

TĖVAI IR...
(Atkelta iš 4 psl.) .

Jau moka skirti kur yra tiesa. 
Dėl to vaikas aiškiai "žino", ku
rio iš tėvų pusės yra "teisybė". 
Jis labai jautrus į tarpusavio 
sugyvenimą ir tėvų moralę. Jis 
labai bijo, kad tėvai nesiskirtų. 
Dažniems namų barniams esant 
darosi labai nervingi.

Vaikus labai veikia bažnyčios 
— jose daug mistiškumo. Juos 
veikia mokykla, organizacijos ir 
gengės. Vaikai mėgsta turėti at- 
sakomingą postą, kurį kraštu
tiniai sąžiningai stengiasi išlai
kyti.

Sumanus skautų vadas, verž
lesnius vilkiukus visada skiria 
"labai svarbiems uždaviniams" 
atlikti: būrelio galva, padėjėju, 
gairelių nešėju, pasiuntiniu ar 
sanitaru.

Skautų vadovas, o taip pat ir 
tėvai, neturėtų stengtis laužyti 
užsispyrusius berniukus, nes tuo 
pačiu’, laužomas ir jo busimasis 
būdas. Dažnas jų peikimas suke
lia įtarimą kad jis ne tik ne
mylimas, bet ir nepakenčiamas.

Prityręs vadovas per kelias 
sueigas, stebėdamas naują vil
kiuką, gali pasakyti jo tėvų auk
lėjimo ir sugyvenimo nuotaikas. 
Jos visos atsispindi vaiko elge
syje.

Amerikos mokyklų tragedija 
yra, kad jose nepajėgiama jauno 
žmogaus būdo išauklėti. Ir ieš
kant priežasčių, gal reiktų paste
bėti, kad klasės yra per didelės: 
mokytojas neįstengia visus ap- 
rėbti. O neturint pakankamai 
reikiamos klasifikacijos moky
tojų, nes gabesni dėl mažų at
lyginimų kitur išeina, labai 
smugdo mokyklos lygį.

Skautų organizacija visa jėga 
stengiasi tas auklėjimo spragas 
užpildyti, bet dažnai atsimuša į 
tėvų nepakankamą auklėjimo su
pratimą, stoka ir materialinės 
ir moralinės paramos.

Skautų mokykla perpildyta 
įvairiomis tradicijomis bei ri
tualais. Ji turi ir jaunuolius vi
liojančios romantikos. Sueigos 
taip planuojamos, kad vaiko sie
loje uždegtų meilės pojūtį ne tik 
žmogui, savo tėvams, draugams, 
bet meilę gamtai, ir savaime aiš
ku, meilę pasaulio Sutvėrėjui.

Jame pažadinamas drausmės 
supratimas. Išryškinama, kad 
vyresnis broliukas globoja ma
žesnįjį. Skautas mokomas globoti 
ne tik jaunesnį, bet ir silpnesnį, 
būti riteriu.

(Pabaiga kitam numeryje)

GREETINGS and BEST WISHES

CHIN'S RED DRA60N 
RESTAURANT

SERVING THE FINEST CHINESE' 
AND AMERICAN F00D

3048 ST. CLAIR AVĖ. PR 1-0190

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

IACK KLŪKI REALTY CO
259 East 156 Street IV 1-2901

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends-and Patrons

HILDEBRANDT PROVISION CO

3619 WALTON ME 1-3700

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

FROM A FRIEND

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

CONCRETE PIPE CO. 
OF OHIO

21200 MILĖS AVĖ.
MO 3-8733

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai
BUDD CLEANERS

FOR THE BEST CLEANING IN TOWN 
12702 Shaw Avenue Call GL 1-7417
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kursus. Kursuose dėstytos elekt
roninių skaičiavimo mašinų są
vokos -- Computer Concepts. G. 
Juškėnas tarnauja Allstate Insu- 
Tance Co. Ohio regioninėje į- 
staigoje. Prie elektroninių skai
čiavimo mašinų dirba nuo 1953 
m.

III PRANEŠIMO KLAUSĖSI VIRŠ 1,000 ATSTOVIU

Lietuvių bendrovės Lithuanian Village Ine. naujai nupirktieji 
namai prie Naujosios parapijos Clevelande, 819 - 829 E. 185 St., 
kurių kaina 105,000 dolerių.

P. Chalko nuotrauka

J
CLEVELANDE IR APYLINKĖSE

T. G. RADIJO VAKARUI
- BALIUI,

kuris įvyksta šeštadienį, liepos 
15, Lake Shore Country Club 
salėje, biletai gaunami pas pla
tintojus ir Spaudos Kioske. Bi- 
letus reikia iš anksto įsigyti, 
nes pagal juos bus rezervuoti 
staliukai. Svečiams, kurie tu
rės rezervuotus staliukus ir bus 
iš anksto įsigyję biletus, koncer
tas, šokiai ir visos vaišės 
yra nemokamai.

Anksčiau užsisakiusiems sta
liukai bus rezervuoti pagrindinė
je salėje, gi vėluojantiems gali 
tekti vietos šalutiniuose kamba
riuose. Radijo vakaro svečiams 
vaišes ruošia pats Country Club, 
bus įdomi programa, gražiai 
dekoruota salėir kitokios pramo
gos.

SKAUTES IR SKAUTAI 
tvarkingai uniformuoti, prašomi 
būtinai dalyvauti birželio 25 die
ną Maironio biusto šventinimo iš
kilmėse. Renkasi 10 vai. ryto 
šv. Jurgio parapijos salėje ir 2 
vai. po pietų Lietuvių Darželyje. 
Yra labai svarbu, kad visi daly
vautų, todėl prašome tėvelius šią 
dieną skautes ir skautus į šias 
iškilmes atgabenti.

Iš Kento grįžusi į Cleveland 
Heights, nuo 1960 m. rudens stu
dijuoja odontologiją Clevelando 
Western Reserve Universitete. 
Sėkmingai užbaigusi pirmojo 
kurso studijas, tarp kitko buvo 
kolegų studentų išrinkta odon
tologijos mokyklos antrojo kurso 
sekretore 1961 - 62 mokslo me
tams. Giedrė aktyviai reiškiasi 
Clevelando akademikų skautų ir 
Neringos skaučių tunto veikloje.

JONINES ATŠVĘSIME
Mažojoj dainų šventėj šį šeš
tadienį Lietuvių salėje. Jonai ir 
Jonės prašomi nedaryti vardi
nių namuose arba jas atidėti.

Čiurlionio ansamblio ir Šv. 
Jurgio parapijos choras pasiro
dys jungtinio choro sudėtyje su 
II Dainų šventės programa. Di
riguoja muzikai Alf. Mikulskis ir 
Pr. Ambrazas. Toliau šokiai ir 
turtingas bufetas.

Rengėjai abi sales užleido ne
mokamai. Visas pelnas skiria
mas chorų kelionei į Dainų šven
tę Chicagoje apmokėti. Oras ža
da būti palankus. Visuomenė 
kviečiama gausiai atsilankyti.

Lietuvių Salės ir Klubo Valdyba

GIEDRE NATKEVIČIUTE, 
pernai išklausiusi nustatytą kur
są Kent Statė Universitete, šį 
pavasarį gavo-bakalauro laipsnį.

GERARDAS JUŠKENAS 
birželio 13 d. su atitinkamu pa
žymėjimu užbaigė Burroughs 
Corp. Clevelande vestus 3 mėn.

VANDENTEKIS IR ŠILDYMAS
ĮVEDIMAS ir pataisymas

Vandeniu ir pečiais šildymas, vonios kamba
rių įrengimas. Pristatymas į jūsų namus ar pilnas 
įrengimas.

Nelaimei atsitikus skubus pataisymas. Nemokamas 
numatomų darbų jkainavimas.

Mes esame pertvarkę šildymą Dirvoje, atlikę nemažai 
patarnavimų lietuviams ir mūsų darbu visi patenkinti.

W. F. HANN & SONS C0.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200

Moterų plaukų stilistė, lietu
vaitė, dirbanti Steven-Raymond 
firmoje -- 302 Balkley Bldg. 
(Euclid Avė.), telef. PR 1-0710, 
maloniai kviečia visas lietuves 
ir lietuvaites atsilankyti ir pasi
naudoti pačiu moderniškiausių 
plaukų grožio patarnavimu. Šau
kiant telefonu prašyti Miss Mo
nika.

GELAŽYTES IR MULIOLIO 
VESTUVES

Amandos T. Gelažytės ir Al
girdo P. Muliolio sutuoktuvės 
įvyksta šį šeštadienį, birželio 
24 d. 9 vai. ryto Naujosios pa
rapijos bažnyčioje. Vaišės 6 vai. 
vakaro tos pat bažnyčios salė
je.

Abu jaunieji yra aktyvūs skau
tų veikėjai, o Algis eilę metų 
talkinęs Dirvai.

ATITAISYMAS
Birželio mėn 16 d. Dirvos Nr. 

69, rašinyje apie Clevelando li
tuanistinių mokyklų šventę, 
skirsnyje kur L. B. II-os Apyt 
pirm, išreiškė padėką darbščiam 
tėvų komitetui, buvo praleista 
T. Brazaitienės pavardė, kuri 
daugiausiai talkininkavo. Už šią 
klaidą labai atsiprašome.

Pabaltijo Moterų Taryba, ku
riai Šiemet pirmininkauja lietu
vių atstovė Ligija Bieliukienė, 
kaip žinia, yra nariu General 
Federation of Women’s Clubs 
ir birželio 4 - 9 d. dalyvavo tos 
tarptautinės moterų organizaci
jos kongrese Miami, Fla.

L. Bieliukienė atstovavo pa- 
baltietes moteris ir Women for 
Freedom organizaciją ir jų var
du pasakė kalbą.

Ona Karašienė kalbėjo lietuvių 
moterų vardu, o Janina Pakštie
nė buvo įruošusi lietuviškų rank
darbių kampelį.

Jų žodžio klausėsi apie 1000 
kongreso įvairių tautų atstovių, 
vietos aukštų svečių ir spaudos 
reporterių, kurie vėliau kreipė
si į jas su klausimais. Miami 
Herald dienraštyje per du nu
merius paminėtos mūsų atsto
vės ir jų kalbų svarbiausios 
mintys.

Pasibaigus jų žodžiui ilgai kel
tos ovacijos prelegentėms ir 
simpatijos mūsų tautai. Atsivežtą 
anglų kalba literatūrą dalyvės 
per keletą minučių išgraibstė.

Suvažiavimas priėmė rezoliu
ciją, kurioj prašoma Jungtines 
Amerikos Valstybes priešintis 
nuolatiniam komunistų stiprini- 
muisi ir plėtimuisi laisvajam pa
sauly.

L. Bieliukienę pakvietė kalbėti 
į Michigano valstybę, o O. Ka- 
rašienę į Texas.

Ta proga .dalyvavo Michigano 
valstybės federacijos klubų pie
tuose, kur tų klubų vyr. ryši
ninkė Mrs. M. Noth, pristaty
dama mūsų atstovę L. Bieliu
kienę, apie pusę valandos pati 
kalbėjo apie Lietuvą, jos praei
tį, kad Lietuva buvo vienintelė 
savo laiku nugalėjusi rusus. Ji 
kalbėjo apie gintaro kilmę ir 
reikšmę, skyrė dėmesio Lietu
vos pasiuntinybės darbui Wash- 
ingtone, šiltai prisimindama per
nykštį p. Kajeckienės priėmimą 
pasiuntinybėje ir kt.

Birželio 7 d. L. Bieliukienė 
kalbėjo CBS televizijos progra
moje Molly Turner, kur ji pa
brėžė, kad priešas jau čia pat, 
tik už 90 mylių nuo Miami, o 
pabėgėliai vaikšto aplink laisvės 
liepsną, pačiam miesto centre 
degančią amžiną ugnį, kaip lais
vės simbolį.

Mano tėvynė jau prarasta — 
sakė ji, -- dabar jau pavojuje 
yra jūsų tėvynė, jūsų vaikai 
ir namai. Ir komunizmas yra mū
sų visų bendras priešas.

Pavergtos tautos yra geriausi 
JAV-bių sąjungininkai, bet jos 
per daug kartų apviltos, prade
dant Jalta ir baigiant Kuba. Mū
sų atstovė pabaigoj prašė, kad. 
Amerika sustabdytų nuolaidų po
litiką.

Į. komentatorės klausimą, ko
kia nauda priklausyti JFWC 
organizacijai, L. Bieliukienė at
sakė, jog tai yra langas į lais
vą pasaulį, per kurį mes galim 
apeliuoti į visas moteris visais 
minėtais klausimais.

Baigiant komentatorė įvertino 
jos pastabas ir pabrėžė, kad 
ji yra vienintelė moterų atsto
vė tam kongrese, atstovaujanti 
moteris iš už geležinės uždan
gos.

Mūsų atstovės užmezgė arti
mesnius ryšius su daugeliu tos 
organizacijos pareigūnių, o taip 
pat įvairiai klausimais kalbėjosi 
su JAV laivyno sekretorium J. 
B. Connally, kuris tame suva
žiavime buvo pagrindinis kalbė
tojas.

Mūsų atstovės iškilminguose 
priėmimuose visą laiką buvo pa
sipuošusios tautiniais drabu
žiais.

Krp.

Minėdami skaudžius įvykius 
prašome pagalbos

1961 metų birželio 18 dieną Chi
cagos lietuvių visuomenė, susi
rinkusi į masinį susirinkimą Jau
nimo Centre, Chicagoje, III., 
prisiminti 1940 metų birželio 15 
dienos Lietuvos okupacijos faktą 
bei po to sekusius lietuvių areš
tus ir masinius trėmimus Sibi
ran ir protestuoti prieš jėgą į- 
vykdytą Lietuvos okupaciją, ku
ri tebetęsiama ligi dabar, vienu 
balsu priėmė šią rezoliuciją:

Kadangi Sovietų Rusijos vy
riausybė, vykdydama planą už
valdyti visą pasaulį su pagalba 
savo kariuomenės, sulaužydama 
savo tarptautinius įsipareigo
jimus ir visą eilę tarptautinių 
sutarčių, pasirašytų su Lietuva, 
įsiveržė į nepriklausomos Lietu
vos respublikos teritoriją, ją 
okupavo ir jėga primetė jos gy
ventojams komunistinį diktatūri
nį režimą, kuris laikosi tik oku- 
Dacinės karinės jėgos pagalbaj

Kadangi Sovietų Rusija savo 
kariuomenės ir policijos pagal

ba pavertė nepriklausomos Lie
tuvos respubliką Sovietų Rusi
jos kolonija, atmindama jos pi
liečiams politinės ir civilines 
teises, konfiskuodama jų nuosa
vybes ir visokiais būdais eksplo
atuodama jos gyventojus;

Todėl, su dideliu pasitikėjimu 
kreipdamiesi į Prezidentą, Val
stybės Sekretorių ir Kongreso 
narius prašome

Kad Jungtinių Amerikos Val
stybių Vyriausybė per Jungtines 
Tautas darytų visų galimų žy
gių, kad Sovietų Rusija išvestų 
iš Lietuvos ir kitų okupuotų kraš
tų savo kariuomenę, policiją, ad
ministracijos ir komunistų par
tijos aparatą bei kolonistus ru
sus ir kad tuo būdu būtų suda
rytos sąlygos Lietuvos pilie
čiams laisvai sudaryti savo val
džią ir atstatyti Sovietų Rusijos 
okupacinės kariuomenės sutruk
dytą Lietuvos suverenumo vykdy
mą.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

HILLTOP REALTY, INC.
WHERE FRIENDLY SERVICE IS OUR MOTTO

5088 Mayfield Road Call HI 2-0700

EAST CLEVELAND — 13.715 El’CLID AT ŠUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

ŠUPERIOR
/0 SAVINGS

ACCOUNTS
INSURED TO

* 1 O ooo

DEPOSITS MAOE BY IIILY 20
EARN INTERESE EROM IOLY 1

1N TOWN OFFICE — 6712 ŠUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Velia E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs

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

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

jšešių kamb. vienos šeimos 
namas

Plytų ir šingelių. Du ga
ražai. Poilsio kambarys. 
East 185 St., netoli Naujo
sios lietuvių parapijos. Par
duoda savininkas, šaukti 
vakarais telef.: IV 1-5290.

VILLA RŪTA
prie Pymatuning ežero 

vasarojimo sezoną atidaro 
birželio 20 d., kur svečiai 
galės pasinaudoti nauju, ge
rai įrengtu smėlio paplūdy- 
mu Ohio pusėje — tik 10 
min. nuo Rūtos pėsčiomis.

Kas nori yamios aplinku
mos, poilsio gamtoje, gero 
maisto ir aprūpinimo — vi
sa tai ras Rūtos viloj.

Svečiai prašomi kreiptis 
telefonu EV 2-4114 (G. Nat
kevičienė). Paštu: V. Na- 
gius, Vilią Rūta, Andover 
Post Office, Ohio.

Iš Clevelando Vilią Rūta 
pasiekiama 6 keliu iki An
dover. Iš Andover 85 keliu 
iki Lake Rd. Po to kairėn į 
Fourth Avė. Iš čia pasukti 
iki Lakevievy Dr., kur ir 
yra Rūta.

į PIETUS NUO EUCLID AVĖ. 

Mūrinis namas tik už $17,500 
5 miegamieji ir vonia antram 
aukšte. Du kambariai ir vonia 
antram aukšte. Karšto vandens 
šildymas. Dviejų automobilių ga
ražas. Visai arti prie Euclid 
susisiekimo.

Širvaitis
WM. T. BYRNE REALESATATE

Office: MU 1 -6100 
Home: KE 1 - 4080 
1535 Hayden Avė.

VIENOS ŠEIMOS NAMAS

Parduoda savininkas. 5kamba
riai. Du miegamieji viršuj, 
vienas žemai. Naujas dvigubas 
garažas. Netoli Naujosios lietu
vių parapijos. 19313 Shawnee Avė. 
IV 1 - 4710

(72)

IŠNOMUOJAMAS 6K. BUTAS

Mėnesiui $ 65.00 priimami ir 
vyresnio amžiaus vaikai. 1248 
E. 79 St. Telef. HE 1 - 2590.

(73)

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ,

P. J. KERSIS
Turėdami reikalų prašom į mane kreip

tis namų telefonu OL 7-2521 — Peninsula.

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina 

vimo ir apdraudos įstaiga.

6606 Superior Avė. UT 1-2345
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

ATOSTOGŲ SEZONO NUOLAIDA
”TUNE-UP”:

Išvalymas ir sureguliavimas žvakių, points, karbu- 
ratoriaus, oro filtro, patikrinimas dinamos, reguliatoriaus 
ir baterijos. Išplovimas radiatoriaus ir pakeitimas termos
tato. 6 cil. mot. — $6.50. 8 cil. — $9.00.

Maflerių įdėjimas nemokamai.
Stabdžių įdėjimas, būgnų tekinimas ir cil. (ratų) 

šlifavimas — $10.00. Pilnas Auto — Body dažymas ir 
taisymas.

QUIK AUTO SERVICE, INC. 
Sav. Pranas Grigonis 

1304 East 9th Street Telef. TO 1-1673
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KAS IR KUR?
* TRUŲ RYTINIŲ VALSTY

BIŲ CHORŲ paskutinis koncer
tas įvyksta birželio 25., 5 vai. 
vak. -- Apreiškimo Parapijos 
salėje, N. 5th. St. ir Havemeyer 
St. kampas, Brooklyne, Opere
tės choro globoje.

Koncerte dalyvauja: Rūtos Ra
dijo Ansamblis, dirig. Algirdas 
Kačanauskas -- Philadelphijos 
Liet. Taut. Ansamblis, dirig. Le
onas Kaulinis, -- ir Operetės 
choras, dirig. Mykolas Cibas.

Šis paskutinis koncertas, 
bus lyg Mažosios dainų šventės 
apvainikavimas, prieš didžiąją 
dainų šventę, įvykstančią liepos 
2 d. Chicagoje, į kurią šie cho
rai pasirengę vykti.

BIRUTĖ ULENAITĖ - KLIO- 
RIENĖ birželio 11 d. baigė East 
Lansinge Michigano valstybės 
universitete humanitarinius 
mokslus.

* D. J. ŠIDAGIS, iš Sebeway, 
mokėdamas už. Dirvą, atsiuntė 
$ 5 auką.

* ARCHEOLOGE DR. MARI
JA GIMBUTIENĖ išvyko iš Bos
tono į San Francisco pakraščio 
Stanfordo universitete esantį hu
manitarinių studijų institutą, vad. 
Center for Advanced Study in the 
Behavioral Sciences, kur praleis 
vienerius metus, šalia paskaitų 
ir seminarų institute, M. Gim
butienė apsiėmė parašyti Prae- 
gerio leidyklai (Londone) knygą 
"The Balts" (baltai). Tai bus vie

Lietuvių šachmatininkų būrelis: Kazys Jankauskas, Vytautas Bi- 
kulčius, Aleksandras Zujus, Kazys Škėma. Paskutinysis dalyvavo 
Great-Lakęs šachmatų pirmenybėse, kur neblogai pasirodė. Pir
mieji trys gyvena Chicagoje, o K. Škėma Detroite.

E. Šulaičio nuotrauka

na iš Praeger’io leidžiamų kny
gų serijos apie senųjų kultūrų 
tautas. Knygos iš karto leidžia
mos anglų, prancūzų, ispanų ir 
vokiečių kalbomis.

Pagrindinis Dr. Gimbutienės 
darbas bus tęsiamas Harvardo 
u-te, Cambridge, Mass., kur ji
nai pratęsė sutartį trims me
tams kaip "memberoffacultyand 
research fellow" Rytų Europos 
proistorei parašyti. To veikalo 
II tomas (bronzos amžius) ati
duotas spaudai, o III-sis (gele
žies amžius) bus paruoštas vė
liau. Gimbutų namai ir toliau 
lieka Bostone, kur inž. J. Gim
butas dirba statybos projektavi
mo firmoje.

* MUZ. A. KUPREVIČIAUS 
koncertą, 1962 m. baL 8 d. 
rengia Columbia Artists Menage- 
ment, Ine., New Yorke. Globoti 
ir fūpintis jo pasisekimu, jau da
bar išrinktas komitetas, kurį su
daro: Dr. M. Žukauskienė, T. 
Alinskas, V. Sutkutė, H. Kulber, 
V. Maželis, J. Vakselytė, N. Va
laitienė, inž. V. Dilis, V. Les- 
kaitienė ir kun. L. Jankus.

Padaryta jau graži pradžia ir 
materialiai. Dr. P. Bagdanavi- 
čius aukojo 150 dol,, V. ir V. 
Zeleniai ir dr. N. Bražėnaitė po 
100 dol. Dr. Namikaitė ir J. ir 
L. Bagdonai po 25 dol.

♦ ROMAS ARLAUSKAS, gy
venąs Adelaidėj, Australijoj, pa
teko į dešimtukę geriausių pasau
lio šachmatininkų, kurie rungsis 
dėl pasaulio šachmatų meisterio 
vardo.

Kaip žinoma, R. Arlauskas 
prieš kiek laiko buvo laimėjęs 
korespondenciniu būdu pravesto
mis rungtynėmis Australijos 
šachmatų meisterio vardą. Vė
liau, jau kaip Australijos meis
teris, kovojo prieš Indiją ir JAV 
taip pat korespondenciniu būdu. 
Australija Arlausko dėka abejas 
tarpvalstybines rungtynes laimė
jo (Indija visai pralaimėjo, o iš 
JAV Arlauskas išplėšė 1 1/2 taš
ko iš galimų dviejų taškų).

Po šitų žymių laimėjimų Ar
lauskas pateko į čempijonų kla
sę. Savo grupėje išėjęs pirmuo
ju jis pateko į pasaulio meis
terio kandidatų klasę, kuriojebu- 
vo 10 grupių. Šių grupių nugalė
tojai tapo finalistais, kurie var
žysis dėl pasaulio šachmatų 
meisterio vardo. Šiomis dieno
mis R. Arlauskas gavo pra
nešimą, kad jis, kaip finalistų 
grupės laimėtojas, dabar jau į- 
trauktas į dešimtukę Šachmati
ninkų, galinčių išbandyti savo jė
gas dėl pasaulio čempijono. Šio
se rungtynėse R. Arlauskui teks 
žaisti ne tik prieš 10 finalistų, 
bet taip pat prieš dabartinį pa
saulio čempijoną Ragozin, buvu
sį pasaulio čempijoną Purdy ir 
n-ros vietos laimėtoją Euche- 
lin.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Los Angeles lituanistikos mokyklą baigusieji mokiniai su mokytojais ir organizacijų atstovais. Sėdi 
iš kairės: E. Kojelienė, A. Balsienė, J. Jodelė, O. Razutienė, mokyklos vedėjas I. Medžiukas, K. Liau- 
danskis, J. Kojelis, Reklaitienė ir J. Motiejūnas. Stovi mokiniai: L. Stančikaitė, G. Gustaitė, G. Tarnu - 
laitis, D. Razutytė ir D. Tamulaitytė.

■ L. Kančausko nuotrauka

Los Angeles lituanistinėj mokykloj, užbaigiant mokslo metus, 
birželio 17 d. buvo suruoštas dailiojo skaitymo varžybos bei moks
lo žinių patikrinimas. Nuotraukoje komisija egzaminuoja 6 sk. 
mokinį Domkų. Komisijoje: Alė Rūta, J. Gliaudą, Brazdžionienė, 
J. Motiejūnas ir Narbutienė.

Kęstutis Kančauskas, 6 m. amž. šv. Kazimiero mokyklos 1 sk. 
mokinys, dailiojo skaitymo varžybose laimėjęs parapijos kleb. 
kun. J. Kučingio premiją. Nuotraukoje rašyt. J. Gliaudą įteikia 
jaunajam Kęstučiui premiją.

Los Angeles lituanistinę mokyklą baigusieji mokiniai džiaugiasi 
mokslo baigimo pažymėjimais. Iš kairės: L. Stančikaitė, G. Gustai
tė, D. Tamulaitytė, D. Ražutytė ir G. Tamulaitis.

L. Kančausko nuotraukos

Lietuvių Skautų Brolijos 
vadovų suvažiavimas

Lietuvių Skautų Brolijos Va- 
dija, norėdama pagyvinti skau
tų vienetų veiklą bei nušviesti 
LSB veiklos gaires, šių metų 
liepos 3 d., pirmadienį, šaukia 
vadovų sąskrydį, kuriame daly
vaus LSB vadijos nariai, rajo
nų, tuntų vietininkų ir vienetų 
nariai, skautininkai ir vyresnie
ji broliai.

Tikimasi, kad šio ilgo savait

galio metu į Chicagą suvažiuos 
daug skautų ir bus aktyvūs šio 
sąskrydžio dalyviai. Plečian
tis Skautų Sąjungos veiklai yra 
būtinai reikalinga laiks nuo laiko 
suvažiuoti draugėn vadovams ap
tarimui aktualiųjų reikalų. Kiek 
atsimename, visi šie didieji va
dovų sąskrydžiai atneša naujų 
laimėjimų ir dar didingesnės 
dvasinės stiprybės.

Sąskrydis prasidės liepos 3 
d., pirmadienį, Chicagoje, Jau
nimo Centre, 5620 So. Clare- 
mont Street. Iš ryto nuo 10 - 
10:30 v. vyks sąskrydžio daly
vių registracija ir bus išda
linti sąskrydžio dalyvių ženklai.

Pirmoji sesija prasidės 11 vai. 
Organizaciniais reikalais prane
šimus padarys LSB vyr. skau
tininkas Eugenijus Vilkas ir LSB 
vyr. skautininko pavaduotojas 
sktn. Bronius Juodelė.

Antroji sesija vyks nuo 1:15 
vai. --3 vai. p.p.

Bus grupinis seminaras. LSB 
vienetams vadovavimo menas.

Nuo 3 vai. p.p. iki 6:15 vaL 
bus pietų pertrauka.

Nuo 6:30 vai. -- 8:30 v.v. vyks 
trečioji sesija, bendra visiems 
sąskrydžio dalyviams, dalyvau
jant kartu ir seserijos vadovėms. 
Grupinės diskusijos LSS ateities 
reikalais, kuriose dalyvaus po 
tris pranešėjus iš Brolijos ir 
Seserijos. Tema: "Vadovas-vė 
Sąjungos ateities horizontuose". 
Šią sesiją praves LSS Pirmijos 
pakviestas moderatorius ir ją 
baigs trumpa kalba LSS Pirmijos 
Pirmininkas psktn. A. Dundzila.

Sąskrydžio antrosios sesijos 
dalyviai bus grupuojami į jaunes
niųjų skautų, skautų ir skautų 
vyčių -- budžių vadovų sekcijas. 
Kiekviena sekcija turės po du 
prelegentus.

Jaunesniųjų Skautų vadovų sek
cijoje kalbės vilkiukų skyriaus 
vedėjas ir jūrų jaunių dalies ve
dėjas. Skautų vadovų sekcijoje 
—skautų skyriaus vedėjas ir jū
rų skautų dalies vedėjas. Skautų 
vyčių budžių vadovų sekcijoje -- 
skautų vyčių skyriaus vedėjas ir 
Jūrų budžių dalies vedėjas.

Vakare, pasibaigus oficialiajai 
sąskrydžio programai, įvyks 
vaišės ir skautiškas pasilinks
minimas.

Neabejotina, kad šis sąskry
dis bus gausus dalyvių skaičiu
mi ir tas stiprusis - skautuos ą- 
žuolas dar labiau išplės savo ža
liuojančius lapus, jo šaknys gi
liau įsiskverbs į lietuvių šir
dis ir išsiplės naujomis šake
lėmis.

Tėviškės žemėje duoti įsi
pareigojimai kviečia į aktyvųjį 
skautišką darbą visus skautinin
kus ir vyresniuosius brolius, nes 
didžiajai skautijos veiklai rei
kia daug vadovų i r jų niekados ne
bus per daug.

s.v.v.s. Vytautas Kasniūnas

ASS STOVYKLA
šių metų A.S.S. stovykla ruo

šiama netoli Chicagos, Warren 
Dunes Statė Parke, Mich. (apie 
90 mylių į š. rytus nuo Chica
gos). Iš Michigan City važiuoti 
keliu Nr. 12 į šiaurės rytus 
link New Buffalo, už kurio, pa
važiavus apie 7 mylias sekti 
Warren Dunes Statė Park ženk
lus.

Stovykla prasidės tuojau po 
Dainų šventės, liepos 3 d. 12 vai. 
ir baigsis šeštadienį-liepos 8 d.

A, S. S. stovyklai organizuoti

ŠIĄ NAKTELĘ
"miego nemiegojau" — buvo karšta ir tvanku. Gerus vėsi
nimo ir vėdinimo aparatus parduoda Gradinsko TV, radijų 
ir vokiškų aparatų krautuvė 2512 W. 47th St., Chicago, III. 
FR 6-1998.

RANKDARBIŲ PARODA
MIUNCHENE

Kaip tenka patirti, 1961 m. 
rugsėjo mėnesį Muenchene į- 
vyks tremtinių rankų darbų 
paroda, kurioje bus galimybė ir 
savo darbus parduoti. Šiai paro
dai eksponatai privalo būti pri
statyti iki rugsėjo 15 dienos. 
(Adresas: Committee for Ex- 
bition Sale of Refugee Arts and 
Crafts bei ACADP, Muenchen 
27, Possartstr. 9 III.) Minėtu 
adresu galima gauti ir smulkes
nių žinių

Parodos tikslas yra:
Priminti pasauliui, kad pabė

gėlių problema dar neišspręsta.
Padėti menininkams parduo

ti jų rankdarbius ir užsidirbti 
pinigo.

Visuomenei parodyti įvairių 
tautų meną ir paskatinti dides
nius pirklius padaryti užsakymus 
ateičiai.

Paroda bus suskirstyta grupėm 
ir iš kiekvienos grupės gražiau
siems dirbiniams bus skiriamos 
premijos:

Siuviniams ir audiniams ir tau
tiniams rūbams.

Odos dirbiniams.
Medžio, keramikos ir mo

zaikos.
Dailei -- piešiniams, raiži

niams ir t.t.

IEVOS TREČIOKIENĖS 
PADĖKA

Keturis mėnesius turėjau pa
sitraukti iš visokio veikimo. 
Priežastis buvo - ligos. Prasi
dėjo Vasario 16-to minėjime 
Newarke, kada aš paslidau Lie
tuvių salėj ir išsilaužiau dešinę 
ranką. Ranka gipse išbuvo 6 
savaites.

Parėjus iš ligoninės ir pasil
sėjus namuose savaitę laiko, vėl 
turėjau atsigulti kiton ligoninėn 
dėl akies operacijos, kuri buvo 
gana sunki ir dar iki šios die
nos nėra pilnai pasveikusi. Bet 
šiek tiek šviesos per ją matyti 
ir daktaras sako, kad užtruks 
dar trys mėnsiai, kol pilnai iš- 
gys.

Esu nuoširdžiai dėkinga vi
siems, kurie lankė mane ligo
ninėj ir namuose, prisiuntė daug 
gėlių, dovanų ir užuojautos laiš
kelių. Atsiliepė draugai iš arti 
ir toli. Tai man buvo didelė mo
ralė pagelba mano ligoj.

Draugijos, kurioms priklau
sau, taip pat manęs nepamiršo 
ir prisiuntė man dovanas, už
uojautą. Tai buvo: Moterų Vie
nybė, Newarko Lietuvių Moterų 
Klubas, Moterų Sąjungos 68 
Kuopa, Vyčių - 29 skyrius, Bi
rutės Draugija.

Kada A. Rudis su žmona iš 
Chicagos buvo atvykę Newar- 
kan su kitais reikalais, jie ra
do laiko mane aplankyti namuose. 
Jiems esu labai dėkinga.

Praleidau daug liūdnų valandų, 
nes be dešinės rankos nieko ne
galėjau veikti, o be akies irgi 
nieko negalėjau skaityti. Tik ma
no gerų draugų atsiminimas man 
teikė moralią pagalbą ir mane 
ramino.

Negalėdama visiems padėkoti 
asmeniškai, prašau priimti mano 
širdingą lietuvišką ačiū per šį 
laikraštį.

IEVA TREČIOKIENE, 
Orange, New Jersey

Centro Valdyba pakvietė Ed. 
ZABARSK^, kuris sudarė sto
vyklai rengti komitetą iš G. Bud
rytės -- tvarko stovyklautojų re
gistraciją. Demereckio -- Chi
cagos studentų skautų atstovas, 
R. Viskantos -- tvarko spaudos 
ir informacijos reikalus.

Stovykla bus gražioje vietoje 
ant smėlėto Michigan ežero 
kranto.

Atvykusieji įChicagą registra
cijos reikalu kreipiasi į G. Bud
rytę -- 9236 So. Longwood, tel. 
HI 5-3225, arba R. Penčyla, 
—6511 So. Artesian, teL RE- 
7-7142. Transportacijos reika
lus tvarko Demereckis -- 7201 
So. Maplewood St. teL PR 6-6208.

Stovykloje registruotis pas R. 
Penčylą.
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