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Washingtone jau kalba apie 
dalinę mobilizaciją

Eilė aukštųjų patarėjų ragina 
prezidentą Kennedį sustiprinti 
JAV karinę galią, kad geriau 
pasiruošus didėjantiems sovietų 
grasinimams dėl Berlyno.

Oficialūs sluoksniai sako, kad 
nutarimas dar nesąs padarytas, 
bet svarstoma dalinės mobiliza
cijos galimybė ir JAV karinių 
įgulų padidinimas Europoje.

Tai turėtų parodyti Chruščio
vui, ką prez. Kennedy galvojo 
pareikšdamas, kad Jungtinės 
Valstybės jėga pasipriešins kiek
vienam sovietų bandymui iš
spausti sąjungininkus iš Berlyno 
arba užblokuoti jų įgulas tame 
mieste.

Buvęs valstybės sekretorius 
Dean Acheson, kuriam prezi
dentas yra pavedęs peržiūrėti 
Berlyno krizės planus, kaip sa
koma, yra vienas iš karščiau
sių dalinės mobilizacijos šali
ninkų, nes tokia mobilizacija pa
darytų įspūdį Chruščiovui ir pa
didintų pasiruošimą galimam 
konfliktui dėl Vokietijos buvu
sios sostinės.

Prezidentas diskutuojąs būklę 
su visais savo aukštaisiais ka
riniais ir diplomatiniais patarė
jais, bet galutinio sprendimo dar 
reikėsią "kurį laiką" palaukti.

Žinios apie galimą mobiliza
ciją pasklido po valstybės sek
retoriaus Dean Rusk spaudos 
konferencijos, kurioje jis palietė 
generolo uniforma apsivilkusio 
Sovietijos diktatoriaus Chruščio
vo pasakytą kalbą, pabrėždamas, 
kad toji kalba padidinusi pasau
linę įtampą ir aptemdžiusi taikos 
viltis.

Rusk pareiškė, kad Jungtinės 
Valstybės yra nusistačiusios pa
sipriešinti Chruščiovo reikala
vimams, pagal kuriuos Vakarų 
sąjungininkai turį pasitraukti iš 
komunistų apsupto Vakarų Ber
lyno arba susilauks komunisti
nės Rytų Vokietijos blokados, 
paremtos sovietų ginklais.

Rusk pasakė, kad JAV vyriau
sybė tebesitaria su savo sąjun
gininkais, kaip atsakyti į "gra
sinantį memorandumą", kurį 
Chruščiovas įteikė prez. Ken- 
nedžiui Vienos pasitarimų metu.

Rusk įspėjo, kad Jungtinės Val
stybės "atmuš" bet kokį sovie
tų bandymą išmesti sąjungininkus 
iš Berlyno.

"Jungtinės Valstybės ir jų są
jungininkai yra įsipareigoję sau
goti Vakarų Berlyno gyventojų 
laisvę," pareiškė jis, ir todėl 
negali sutikti su jokiais viena
šališkais veiksmais, siekian
čiais panaikinti jų pozicijas Ber
lyne. "

Ir kitos Vakarų valstybės yra 
nusistačiusios priešintis sovietų 
bandymams išmesti jas iš pa
dalintojo Berlyno, bet, iš Londo
no gautomis žiniomis, tarp jų 
esama nesutarimo dėl taktikos.

TRAKTORIlį MAINAI 
IŠIRO

"Tractors for Freedom" ko
mitetas paskelbė, kad jis išsi- 
sklaidąs, nes, Kubos režimui at
metus jo planą, jis negalįs rea
lizuoti savo "humanizmo tikslų".

Komretas atmetė paskutinius 
Castro reikalavimus, siekiančius 
28 milijonus dolerių "grynais, 
paskolomis arba prekių ekviva
lentu", ir pasiūlė arba priimti 
pradžioje prašytus 500 žemės 
ūkio traktorių, arba derybos iš
irsiančios.

Castro tą pasiūlymą išjuokė 
ir apkaltino komitetą derybų ar
dymu, kartu paskelbdamas, kad 
iš naujo siunčiąs 10 belaisvių 
komisiją į Washingtoną. Ko toji 
komisija dabar prašys, dar ne
paskelbta.

Tuo tarpu JAV vyriausybė pa
skelbė, kad nutraukia melaso im
portą iš Kubos.

Britai norėtų, kad Vakarai im
tųsi iniciatyvos ir pasiųlytų 
Chruščiovui kokias nors dery
bas. Premjero Macmillano vy
riausybė teigia, kad tokios de
rybos esančios neišvengiamos, 
ir būtų geriau, jei Vakarai im
tųsi iniciatyvos jas sušaukti 
anksčiau, negu sovietai privers 
Vakarus į tokias derybas eiti.

Prezidentas De Gaulle ir kanc
leris Adenaueris tiki, kad Va
karai turėtų laikytis kietai, lauk
dami tolimesnio rusų žingsnio. 
Bet kokios derybos, jų nuomone, 
vestų į nuolaidas, jau išeinant 
iš fakto, kad Vakarai tokias de
rybas pasiūlytų.

Washingtone tuo klausimu dar 
nėra susiformavusi aiški pažiū
ra. Londone net pastebima su
sirūpinimo dėl JAV neapsispren
dimo, bet tikima, kad tai atsi
tikę dėl prezidento sirguliavimo.

Tuo tarpu Washingtone, po pre
zidento pasitarimo su aukštai
siais diplomatiniais, kariniais ir

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
* JAV karo aviacijos majoras 

Robert White, nepaisant kai kurių 
skridimo metu išsivysčiusių 
kliūčių, raketiniu lėktuvu X-15 
pasiekė naują greičio rekordą - 
3,690 mylių per valandą. Pla
nuose numatyta, kad tas lėktu
vas turįs pasiekti 4,000 mylių 
per valandą ir pakilti iki 100 
mylių aukščio.

* Londono spauda paskelbė, 
kad U-2 lėktuvai tebeskraidą, 
priartėdami prie Sovietijos sienų 
iki 50 mylių, ir naudoją naujus 
instrumentus, galinčius "įžvelg
ti" didelius atstumus Rusijos gi- 
lumon.

* Po ambasadoriaus AdlaiSte- 
vensono pranešimų apie kelionę 
po Lotynų Amerikos kraštus pa
sklido žinios, jog reikią laukti 
ne tik didelių pertvarkymų tiems 
kraštams akredituotų diplomatų 
tarpe, bet ir iš viso plataus 
masto JAV politikos revizijos. 
Stevensonas prezidentui pareiš
kęs, kad jis tuose kraštuose pa
stebėjęs stoką aiškios JAV po- 

. litikos.
* Katangos provincijai paskel

bus išstojimą iš Kongo federa
cijos, centrinė vyriausybė pa
leido du mėnesius kalintą tos 
provincijos prezidentą Tschom- 
bę, kuris pasižadėjo bendradar
biauti su centrine vyriausybe.

* Chicago Tribūne iškėlė vie
šumon istoriją apie JAV vyriau
sybės politinių instrukcijų rin
kinio "Fiskalinės problemos Vo
kietijoje" dingimą iš viešumos. 

1941 m. besitraukdami iš Kauno bolševikai susprogdino geležinkelio tiltą per Nemuną.

kongreso lyderiais, paaiškėjo, 
kad konkretaus plano labai ar
timoje ateityje padidinti ameri
kiečių karinės jėgas Europoje 
dar nėra. Pasitarime dalyvavo 
ir JAV ambasadorius Llewellyn 
E. Thompson, kuris šiomis die
nomis grįžta į Maskvą Chruš
čiovui pranešti, jog Vakarai kie
tai gins savo teises Berlyne, 
bet laukią naujų sovietų pasiū
lymų.

Londoniškis "Times" paskel
bė savo korespondento praneši
mą iš Washingtono, kuriame tei
giama, kad tuo reikalu esama 
"politinio pakrikimo" aukštajame 
Baltųjų Rūmų "ešalone”, o taip 
pat nuomonių pasidalinimo bei 
neapsisprendimo ir valstybės 
departamente, todėl JAV grei
čiausiai apsispręs tik po pasi
tarimų su visais NATO sąjun
gininkais. Bet tylaus konvencinių 
karinių pajėgų padidinimo reikią 
laukti labai artimoje ateityje vi
sos Atlanto Gynybos Organiza
cijos mastu.

Tas politinių gairių rinkinys,pa
ruoštas Trumano laikais, siūlė 
vystyti infliaciją Vakarų Vokie
tijoje, bet vokiečiai surado būdų 
tokiai politikai užbėgti už akių 
ir sukurti galbūt sveikiausią eko
nomiją visoje Europoje. Kurijozą 
toje istorijoje sudaro tai, kad 
tą politinių gairių rinkinį paruošė 
prof. Walter W. Heller, kuris 
dabar yra prez. Kennedžio ūkinių 
patarėjų tarybos pirmininkas. 
Chicago Tribūne tikisi, kad jis 
dabar nebeduosiąs prezidentui 
tokių klaidingų patarimų, kokius 
siūlė prieš 10 metų.

* JAV Aukščiausio Teismo tei
sėjas Felix Frankfurter atidėjo 
komunistų partijai nustatytą re
gistracijos datą, rugpiūčio 9 die
ną, neribotam laikui. JAV ko
munistų partija yra pareiškusi, 
kąd ji nesiregistruos, ir įteikusi 
peticiją, kad teismo nutarimas 
būtų persvarstytas. Teismas iš
siskirstė atostogų iki spalio 2 
dienos.

* Vak. Berlyne amerikiečiai 
nelauktai įvykdė karinius manev
rus, kuriais tikrinta, kaip grei
tai iš kareivinių pasiekiamos 
kautynių pozicijos. Manevrai 
pradėti anksti rytą, ir darban 
skubą berlyniečiai rado gatvių 
sankryžose išstatytus kulkosvai
džius, civilinis trafikais maišėsi 
su kariniais tankais. Keturiomis 
valandomis vėliau rusų dalinys 
iš 120 kareivių atžygiavo į britų 
sektorių padėti vainiko prie II. 
Pas. kare žuvusiųjų paminklo.

PRIEŠ 20 METŲ... Vokietijai pradėjus karą prieš sovietus, birželio 22 d. Kaune, Vilniuje ir visoj
Lietuvoje lietuviai spontaniškai sukilo prieš raudonąjį okupantą, įkvėpti vien Lietuvos nepriklausomy
bės troškimo, išsivaduoti iš Maskvos jungo. Bolševikai, traukdamiesi iš Lietuvos, stengėsi viską 
sunaikinti-sudeginti. Nuotraukoje būrelis kauniečių 1941 m. birželio 22 d. rytą stebi degantį Kauną.

Sovietai žada atitraukti įgulas 
iš Vengrijos

Ką ištikrųjy reiškia toji Kremliaus "gera valia"?
Nuo vengrų sukilimo prieš so

vietinį pavergėją 1956 metų ru
denį Jungtinės Tautos jau ne
mažiau kaip keturioliką kartą 
pareikalavo Kremlių baigti ka
rinę okupaciją tame krašte. Į 
visas tas notas Maskva visiškai 
neatsakė.

Tokią Kremliaus elgseną, kaip 
gerai informuoti stebėtojai Bu
dapešte pastebi, galima išaiškin
ti tik tuo, kad Kadaro vyriausy
bei pasisekė įtikinti Maskvą, 
jog sovietinių įgulų atitrauki
mas galėtų iššaukti naujo su
kilimo pavojų. Kadaras neuž
miršo, kad vengrų laisvės kovo
tojai prieš penkerius metus per 
keletą dienų komunistus visai 
išstūmė iš visų jėgos pozicijų, 
vos tik sovietų kariuomenei pa
sitraukus iš miestų. Ir tik gink
luota intervencija 1956 m. lap
kričio 4 d., jau paskutinę se
kundę, sukliudė galutinį Vengri
jos atsipalaidavimą iš sovietinio 
kolonializmo imperijos.

Pastovi Vengrijos okupacija 
Kremliui sukelia daug nemalonu
mų. 1956 spalio 31 d., prieš pat 
kulminacinį vengrų sukilimo 
punktą, Sovietija oficialiai pa
reiškė, kad esanti pasiruošusi 
derėtis dėl galutinio savo įgulų 
atitraukimo iš Vengrijos. Tos 
"derybos" tikrai buvo pradėtos, 
ir ligi brutalaus, tarptautinę tei-

SVARSTO DVIEJU KINIJU PLANA
JAV vyriausybė svarsto ga

limybę pasiūlyti komunistinei Ki
nijai vietą Jungtinėse Tautose 
lygiomis teisėmis su tautine Ki
nija.

Šį manevrą skatinanti prie
laida, kad Pekinas atmesiąs tokį 
pasiūlymą, o tai užkrautų visą 
atsakomybę už neturėjimą vie
tos Jungtinėse Tautose pačiam 
komunistų režimui. Šio manevro 
šalininkai tiki, kad tai atpalai
duotų Ameriką nuo kaltinimų, 
kad ji ignoruojanti "600 milijonų 

sę laužančio vengrų delegacijos 
areštavimo sovietų štabe, pasau
lis, neturėdamas žinių, buvo be
pradedąs įtikėti, kad tos dery
bos vykstančios gerai. Tą įspū
dį sovietai pasistengė sustiprinti 
lapkričio 3 d. Saugumo Taryboje 
paskelbtu pareiškimu, pagal kurį 
Sovietija pasižadėjo iš Vengrijos 
atitraukti visas likusias įgulas 
ir toliau nesikišti į krašto vidaus 
reikalus.

Ir šiandien Chruščiovui, žino
ma, nėra labai malonu, kad so
vietų pastatyto Kadaro režimo 
pastovumo ir patvarumo negali 
įrodyti, paprasčiausiai atitrauk
damas savo divizijas ir palikda
mas Kadarą vieną. Tas momen
tas, po dramatiškų 1956 metų ru
dens įvykių virtęs komunistų po
litikos bandymu, didina įtarimus 
vadinamųjų neutralistų tarpe, 
kad komunistinis režimas Veng
rijoje tikrai tegali išsilaikyti tik 
sovietinės armijos durtuvų pa
galba.

Todėl suprantama, kodėl so
vietai nėrėsi iš kailio, užku
lisinėse derybose su amb. Ste- 
vensonu ieškodami kelių, kad 
Vengrijos klausimas būtų išim
tas iš pavasarį vykusios Jung
tinių Tautų plenumo darbo
tvarkės. Pagaliau kompromisas 
buvo sukurtas kitų diskusijų už-

Kinijos gyventojų".
Pagal tą, dar tebesvarstomą 

planą, nebūtų paliesta tautinės 
Kinijos vieta Saugumo Taryboje, 
nes bet koki bandymai pakeisti 
Kinijos atstovavimą taryboje iš
šauktų tautinės Kinijos, nuola
tinio Tarybos nario, veto.

Pasiūlymas, jei būtų priimtas, 
atstovautų pažiūrą, kad tiek tau
tinė, tiek komunistinė Kinija 
yra "įpėdinės" tos Kinijos, kuri 
įstojo į Jungtines Tautas, jas 
kuriant. Šis "įpėdinystės" prin
cipas buvo ^pritaikytas, įsilei- 
džiant Senegaliją ir Malio Res
publiką, kai jos išsiskyrė iš 
Malio Federacijos. Bet iš tikrųjų 
tas "įpėdinystės" planas reikštų 
smūgį tautinei Kinijai, kuri fak
tiškai dalyvavo Jungt. Tautų stei
gime, ir Čiang Kaišekas dėl jo 
pareiškė pasipiktinimą.

Pekinas jau yra keliais atve
jais pabrėžęs, kad eitų į Jungti
nes Tautas tik tuo atveju, jei 
jis vienas atstovautų Kiniją.

* Vengrija pradėjo truputį ge
rinti santykius su JAV, šiek tiek 
atpalaiduodama amerikinių di
plomatų kelionių varžymus. Tuo, 
kaip tikima, Kadaro režimas pa
laipsniui pradedąs siekti JAV 
pripažinimo. Šiuo metu Jungt. 
Valstybės nepripažįsta Kadaro 
vyriausybės, aiškindamos, kad 
ji nelegaliai užėmusi valdžią po 
sukilimo. JAV pasiuntinybei Bu
dapešte vadovauja Charge 
d’Affairs, kuriam pagal protoko
lą nereikia atnaujinti kredencia
lų, ir tuo būdu išvengiama ofi
cialaus vyriausybės pripažinimo. 

vilkinimu ir to užvilkinimo iš
šauktu faktu, kad jau nebesą lai
ko visiems darbotvarkės klausi
mams išnagrinėti. O tuo pat me
tu Kremliuje pradėti kiti manev
rai, kurie sekančioje JT plenu
mo sesijoje turėtų parodyti so
vietų "švarų veidą".

Dar prieše Vienos susitikimą 
Kadaro gynybos ministeris Czi- 
nege buvo iššauktas į Maskvą. 
Ten jam buvo pranešta, kad 
Kremlius norįs atitraukti iš 
Vengrijos savo įgulas, tuo pa
demonstruodamas vaizdų sovie
tinės "taikos meilės" įrodymą. 
Maskva tą įgulų atitraukimą lai
kanti nerizikingu, -- buvę at
sakyta į vengrų ministerio būkš- 
tavimus, -- nes stiprūs motori
zuoti sovietinės kariuomenės 
kontingentai būsią palikti Kar
patų Ukrainos prietilty, Vengri
jos pasienyje, ir eventualių nau
jų neramumų atveju galėsią būti 
tuoj pat panaudoti.

Po kelių dienų Janos Kada
ras, kalbėdamas pramonės mies
to Czepel darbininkams, užsi
minė, ką jo gynybos ministeris 
girdėjo Maskvoje. Komunistų 
partijos bosas pradėjo nelauktų 
pranešimu, kad vengrų darbinin
kai ateity turėsią gaminti mo
derniausius ginklus, net raketas. 
Socialistinis principas -- vienas 
už visus ir visi už vieną -- 
neturįs reikšti, kad Vengrija vi
siems laikams turinti užkrauti 
savo "demokratinių laisvių" gy
nimo naštą didžiajam broliui.

Nors Kadaras ir nepaaiškino 
plačiau, bet kiekvienam klausy
tojui buvo aišku, kad tas pa
reiškimas lietė sovietines įgu
las, kurias Budapeštas skelbė 
esant "apsauga nuo Vakarų im
perialistų ir ypač nuo impe
rialistinės Vokietijos agresijos" 
(nors Vak. Vokietija neturibend- 
.rų sienų su Vengrija).

Nors iki šiol nei iš Vakarų, 
nei iŠ Rytų pusės oficialiai ne
patvirtinta, bet Chruščiovas savo 
memorandumuose apie Vokieti
ją ir nusiginklavimą preziden
tui Kennedžiui nurodęs pasiren
gimą pasitraukti iš Vengrijos, 
kaip "sovietų geros valios įro
dymą". Bet kad tuo pačiu metu 
sovietų kareivinės, ypač Buda
pešto apylinkėse, aptvertos nau
jomis aukštomis ir aklinomis 
lentų tvoromis, kurios turi nuo 
gyventojų akių nuslėpt, kas ten 
iš tikrųjų dedasi, Chruščiovas 
į jokį memorandumą neįrašė.

Militariniu požiūriu sovietų į- 
gulų laikymas Vengrijoje NATO 
valstybėms yra visai bereikš
mis. Todėl ir Jungtinių Tautų 
protestuose nebuvo kalbama apie 
tai, kad sovietų įgulos Vengri
joje reikštų grėsmę pasauliotai- 
kai -- juose protestuojama prieš 
kruviną ir beatodairišką drąsios 
tautos pavergimą, jos apsispren
dimo teisės pažeidimą. Bet šią 
funkciją sovietų įgulos juk galės 
atlikti ir stovėdamos Karpatų 
Ukrainoje, jei tik teroristinis 
Kadaro režimas pasirodytų per - 
silpnas vengrų laisvei žlugdyti 
ir komunistiniam jungui išlai
kyti.

(tp)
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MALTOS VILKSTINĖ 5

Niekeno nelauktas įsakymas
Planuojant "Pedestal" vilksti

nę, jos pagrindinį skirtumą nuo 
birželio vilkstinės sudarė tai, 
kad šį kartą priskirti trys di
deli lėktuvnešiai. Tai buvo 
"Eagle” statytas per I Pasauli
nį karą, "Indomitable", pats mo
derniausias šio tipo laivas, baig
tas 1940 metais, ir "Victorious" 
išleistas metais anksčiau. Šie 
trys laivai galėjo vienu metu 
išleisti 70 lėktuvų.

Toliau, į šią vilkstinę buvo 
įjungti trys kreiseriai ir 14 nai
kintojų. Sis junginys, gavęs gru
pės Z vardą, turėjo įsakymą 
prie Skerkų, kai tik pasunkės tų 
didžiųjų laivų manevravimas 
siauroje erdvėje, apsisukti ir 
grįžti.

Junginys X, kuris turėjo vilks
tinę lydėti iki pat Maltos, su
sidėjo iš 16-tos kreiserių floti
lės ir 16-tos naikintojų flotilės. 
Abi jos buvo tokios stiprios ir 
greitos, kad italams beveik ne
buvo įmanoma jų sėkmingai už
pulti po to, kai sunkieji viene
tai bus nuo jų atsiskyrę.

Vilkstinei lemtingas atsisky
rimas buvo numatytas rugpiūčio 
12 d. 19:15 valandą, kad junginys 
X pavojingąjį sąsiaurį prie Si
cilijos praplauktų nakties metu. 
Tuo atveju paties pavojingojo mo
mento vilkstinei ir jos palydai 
reikėjo laukti rugpiūčio 13 rytui 
auštant, nes tuo metu būtų buvu
sios pačios dėkingiausios sąly
gos italų laivyno puolimui.

Ir Gibraltaro sąsiauris galėjo 
būti labai pavojingas vilkstinei. 
Ten ypač reikėjo laukti priešo

aviacijos puolimų. Bet trys lėk
tuvnešiai, kurie dar tebelydėjo 
vilkstinę, ir stipri palyda galėjo 
susidoroti net su sunkiausiu prie
šo puolimu.

Čia pastebėtina kad trijų lėk
tuvnešių įjungimas į tą pačią ope
raciją reiškė jūros strategijos 
revoliuciją: tai buvo padaryta 
pirmą kartą.

Paskutinę minutę dideli Mal
toje stovėjusių Spitfire lėktuvų 
nuostoliai pareikalavo dar pa
pildomos operacijos, kuri suor
ganizuota "Bellow" vardu. Lėk
tuvnešiui "Furious" buvo pavesta 
vilkstinę lydėti iki 500 mylių ats
tumo nuo Maltos ir tada išleisti 
38 Spitfire lėktuvus, kurie turė
jo prisijungti prie Maltos gyny
bos.

Nors buvo nuspręsta, kad pra
silaužimas iš Aleksandrijos į 
Maltą yra perdaug pavojingas, 
bet kartu nutarta iš ten pra
dėti maskuojamąją operaciją. Ji 
turėjo suklaidinti priešą, pri
versdama jį nutraukti reikšmin
gas jėgas nuo žygio tikrajai vilks
tinei sulaikyti.

Taip rugpiūčio 10 admirolas 
Harwood turėjo iš Aleksandri
jos uosto į Maltos pusę pa
siųsti tris kreiserius, dešimt 
naikintojų ir tris prekybos lai
vus. Kitą dieną turėjo admi
rolas Vian iš Haifos uosto iš
plaukti su dviem kreiseriais, 
penkiais naikintojais ir vienu 
prekybos laivu. Jūroje susitikę, 
abu junginiai turėjo apsigręž
ti ir vėl atsiskirti.

Maltoje stovinti karališkoji
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aviacija, vadovaujama vice- 
maršalo Sir Keith Park, vilks
tinių apsaugai galėjo panaudoti 
136 naikintuvus ir 38 bombone
šius.

♦

Liepos 29 dieną admirolas Sy- 
fret paskutinį kartą sušaukė va
dovaujančius karininkus vilks
tinės žygio smulkmenoms ap
tarti. Rugpiūčio 11, pradedant 
temti, turėjo iš įvairių uostų 
į Maltą išplaukti didžiausia ir 
kartu opiausia II Pasaulinio ka
ro vilkstinė.

Kapitonas Mason "Ohio" ko
mendantas, įlipo į kreiserį "Ni- 
geria", kur turėjo vykti pasitari
mai. Jį sekė leitenantas Denys 
Barton, jo ryšių karininkas.

Visos atostogos jau senai bu
vo atšauktos. Dabar turėjo būti 
duotas įsakymas, kuris padarys 
galą visiems gandams ir spėlio
jimams. Dvi savaites laukę, pa
galiau jie turėjo sužinoti, kokia 
misija jų laukia.

Kapitonas Mason ir leitenan
tas Barton apsidairė kreiserio 
lėktuvų angare, kuriame jau bu
vo užėmę vietas kitų laivų ka
pitonai su savo ryšių karinin
kais. Visi negarsiai kalbėjosi 
ir atrodė esą neramūs.

Juodviem atsisėdus, leitenan
tas Barton kumštelėjo savo ka
pitonui ir sušnibždėjo:

--Ar tik nereikės plaukti į 
Pietų Afriką?

Tuo metu jis parodė juodą 
lentą, kurioje buvo įrašytas 
vilkstinės slaptaženklis "WS- 
21S". Ženklai "WS", laivyno 
sluoksniuose vadinami "Winstons 
Special", paprastai būdavo nau
dojami žymėti Pietų Afrikos 
maršrutui: iš Anglijos ir ap
link Gerosios Vilties iškyšu
lį.

Tačiau, kapitonui Mason ne
spėjus dar atsakyti, vidun įėjo 
kontra-admirolas Burrough, ly* 
dimas prekybos laivo komodoro 
A. G. Venable.

Admirolas ant stalo padėjo 
pluoštą popierių. Jo veido iš
raiška buvo rimta, ir įtemptoje 
tyloje menkiausias popieriaus 
sušlamėjimas atmušė aidą nuo 
plieninių sienų.

Admirolas peržvelgė sėdinčius 
karininkus ir trumpai drūtai pa
sakė:

Well, jūs plauksite į Maltą.
Nustebimo murmesys buvo 

vienintelis karininkų atsakymas.
--Nekreipkite dėmesio į vilks

tinės slaptaženklį, — tęsė ad
mirolas, -- šis ženklas yra tik 
priešui klaidinti, jeigu jis ką 
nors apie žygį užuostu. Jūs plauk
site į Maltą ir, būtent, pro Gib
raltarą. Operacijos vardas — 
"Pedestal".

Taip buvo pradėtas įsakymo 
perdavimas. Per dvi valandas 
laivų kapitonai ir jų ryšių kari
ninkai patyrė operacijos plano 
smulkmenas: ženklai ir signa
lai lėktuvų žygiams, galimi su
krikimai ir nelaimingi atvejai, 
ku’-ių tame žygyje reikėjo tikė
tis.

Pasitarimo pabaigoje kiekvie
nas kapitonas gavo po užant- 
spaudotą voką su užrašu: "At
plėšti, tik išvykus žygini"

Admirolas atsistojo, ir pa
sitarimas buvo baigtas.

--Tai tiek, mano ponai, --pri
dūrė jis, -- rugpiūčio 12 turi
me būti prie Skerkų slenksčio. 
Jūs dabar žinote, ką reiškia ta 
diena. Ta diena kurią prasidės 
tilvikų medžioklė, o paukščių ne
stigs ir Viduržemio jūroje."

Admirolas pakėlė ranką, ir 
juokas nutilo.

--Išplaukiame šiąnakt. Todėl 
laikas paskubėti į laivus. O da
bar -- daug laimės!

Karininkai grūdosi link durų. 
Jie atrodė labiau panašūs į moks
leivius, besidžiaugiančius ar
tėjančiomis atostogomis, negu į 
laivų kapitonus, kurių laukia ne
žinoma, ir pavojinga avantiūra.

Netrukus Clydes uostas knibž
dėjo į visas puses skubančiais 
mažais motorlaiviais.

"Ohio" denyje karininkai pasi
tiko savo kapitoną prie laiptų.

--Well, kur vykstame? --šau
kė jie iš tolo.

Kapitonas Mason nusišypsojo: 
--Bijau, kad į Maltą,
Už dviejų minučių jau kiekvie

nas jūreivis žinojo tą naujieną.
(Bus daugiau)

BŪDAMI CHICAGOJE
APLANKYKITE

MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ,
2515 W. 69 St., Marųuette 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 U R A L T................... 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
GOLD L E A F 3 Star Cognac.......5ths 4.49
M E T A X A Graikų Brandy ........... ,5ths 5.75
L E M O N 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 kitų gėrimų žemiausiomis kainomis.
Didelis pasirinkimas.

PAULIUS $500.00 AR DAUGIAU BIRŽELIO MĖN
DUODAME ŠIĮ DOVANI

KAS DU M®N. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

DARBO VALANDOS:

mokina už 
Ilgalaikes 
taupmenas!

pirm. 9 iki S v. v.
antr. 9 iki 5 v. v.
trečiad. — uždaryta 
kctv. 9 iki 5 v. v.
penkt. 9 iki 5 v. v. 
šešt. 9 iki 1 v. p.p.

1HL H. McKelvey
(jiimpany
FEDERAL, HAZEL AND
COMMERCE STREETS

YUUNGSTOWN, OHIO

SPORTAS VASARIO 16 GIMNAZIJOJ
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MILĖS AVĖ. CUT STONE CO.
BUILDING STONE — FIRE PLACES 

DOOR WAYS — STEPS, ETC.

15310 Milės Avė. SK 1-5676

GERIAUSI SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 
VISIEMS LIETUVIAMS

HAMYlll ICE CREAM C0.
6519 CARNEGIE AVĖ HE 1-7979

WILLARD MILLER MGR.

Naujiems mokslo metams pra
sidėjus, gimnazijos krepšininkai 
sužaidė kelias draugiškas krep
šinio rungtynes su Heppenheimo 
gimnazijos ir Frankfurto Gruen 
-Weiss sporto klubo krepšinio 
vienetais. Savo aikštėje gimna
zijos antroji komanda ir jauniau
sias mūsų krepšinio vienetas iš
bandė savo jėgas prieš Heppen
heimo Starkenburg gimnazijos 
tokio pat lygio komanda. Mūsų 
antroji komanda šitas, palygini
mo rungtynes, laimėjo 32:28, o 
mūsų jauniausias prieauglis net 
28:8.

Gegužės 18 d. mūsų jauniau
sieji krepšininkai buvo pakviesti 
revanšinėm rungtynėm įHeppen- 
heimą, kur sužaidė dvejas rung
tynes ir jas laimėjo bendru re
zultatu 36:29. Heppenheime krep
šinis yra labai populiarus ir vie
tos klubo krepšinio vienetas žaid
žia Hesseno aukščiausioj krep
šinio lygoj, užimdamas gerą vie
tą.

Už gimnazijos antrąją komandą 
žaidė: Vitkus, Valaitis, Ermo- 
lenka, Dūda ir Ivaška, o jau
niausiųjų krepšininkų vienetą su
darė: Gujėnas, Viktoras Gailius, 
Milinis, Alfr. Starukas, Sig. Vo- 
lodka, Maščinskas, Verneris ir 
Al. Birmonas.

Gegužės 10 d. Vasario 16 Gim
nazijos rinktinė buvo pakviesta į 
Frankfurtą sužaisti draugiškom 
rungtynėm su SG Gruen - Weiss 
Frankfurt, Hesseno aukščiausios 
krepšinio lygos meisteriu. Po 
labai įtemptų rungtynių mūsų 
rinktinė šitas rungtynes laimėjo 
79:77. Vieną minutę prieš rung
tynių baudas gerai mėtė -- arti 
7frfa

Dviem greitais antpuoliais mū
siškiai rezultatą persvėrė 4 
taškais savo naudai, kurį prieši
ninkas 5 sekundes prieš rungty
nių pabaigą vienu metu sušvelni
no iki 79:77.

Už gimnaziją žaidė ir taškus 
pelnė: Baltulis 16, Gailius 30, 
Getneris 4, Kušneraitis 13, Ro- 
žaitis 0, Valiauga 16.

Tenka pastebėti, kad Vasario 
16 Gimnazijos krepšinio rinktinė 
po Velykų atostogų neteko 3

savo žaidėjų: Bauro ir Dičpetrio, 
kurie pavasarį gimnaziją baigė 
ir dabar studijuoja, o Jasevičius 
išemigruoja į JAV.

Prieš Velykų atostogas Vasa
rio 16 Gimnazijos krepšininkai 
pirmą kartą sužaidė draugiškas 
krepšinio rungtynes sušvecinge- 
no amerikiečių karių vienetu 
jų kareivinėse ir šias rungty
nes, po spartaus žaidimo, lai
mėjo 49:47. Tai buvo pirmas 
susitikimas su amerikiečių ka
riais šitoje sporto šakoje ir vie
nas iš gražiausių mūsų gimnazi
jos krepšininkų laimėjimų.

Prieš keletą metų Vasario 16 
Gimnazijos sportininkai buvo jau 
sužaidę draugiškas futbolo rung
tynes laimėdama rezultatu 7:0.

Tikime, kad ir ateityje mūsų 
sportininkai galės palaikyti gra
žius sportiškus santykius su 
Švecingeno amerikiečių kariais, 
kurie iki šiol Lietuvių Vasa
rio 16 Gimnazijai yra daug pa
dėję nugalėti jos materialinius 
sunkumus.

Inf.

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

//N/ JAFin 
O F TOLR 

7*47/ SAVINOS 
(Cn

INSUREDH

iUP TO ,
\\<%\$ 10,000 X
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1447 S. 4 S I* COURT, CICERO SO, lll./BI 21317. TO 3-4131

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Govemment 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.
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R. Bričkaus nuotrauka

BOSTONO SKABIAI VYČIAI STOVYKLAUJA 
BALTUOSIUOSE KALNUOSE

Naujas dokumentą leidinys ir 
naujas susimąstymas

Visoje šio krašto spaudoje - angliškoje ir tautybių, buvo pami
nėtas naujasis Valstybės Departamento leidinys, plačiau liečiąs 
Teherano konferenciją, įvykusią 1943 metų pabaigoje. Kaip žinia, 
tada įvyko pirmasis JAV prezidento Roosevelto ir Rusijos dik
tatoriaus Stalino susitikimas.

Dalis to leidinio turinio yra Charles Bohleno - oficialaus tuo
metinio kalbų vertėjo pasakojimas. Ir pasakojimas, koks tuometi
nis JAV prezidentas Rooseveltas Stalinui tada buvo geras, san
tykiuose su komunistais minkštas, o ateities politikai beveik ak
las. Atrodo, kad svarbiausias tada Roosevelto rūpestis buvo, kaip 
vėl laimėti būsimus JAV rinkimus. O kad Europoje ir kitur įsi
tvirtins komunizmas -- jam perdaug galvos neskaudėję.

Reikia sutikti su tais, kurie sako, kad Roosevelto nuolaidų ati
dengimas, naujų stebuklų nebedaro. Esą, ir kitais kanalais mus 
pasiekdavo žinios, kad Teherano konferencijoje buvo nuolaidžiau
jama. Bet iš kitos pusės, iki šiol jokiu oficialiu dokumentu tai ne
buvo patvirtinta. O dabar, kada toks patvirtinimas padarytas, ir 
dar oficialiu Valstybės. Departamento leidiniu, reikia sutikti ir 
su tais, kurie sako, kad reikia labai rimtai susimąstyti.

Dažnas gali pasklausti, kodėl reikia dabar rimtai susimąsty
ti? O reikia todėl, kad pats jų paskelbimo faktas ir laikas, ke
lia eilę klausimų. Dokumentai paskelbti tuo laiku, kada sovietai 
rimtai grasina dėl Berlyno tariamo neutralizavimo, o teisingiau, 
suėmimo į visišką savo kontrolę. Dokumentai paskelbti ne res
publikonų valdžios, bet taip pat demokratų, kurie dažnai buvusį 
prezidentą Rooseveltą laiko labai išmintingu ir buvusiu dideliu 
prezidentu. Dokumentai paskelbti lygiai dvidešimtmečiui suėjus nuo 
pirmųjų Sovietų Sąjungos užgrobimų įvykdymo -- Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos okupavimo.

Čia paminėti klausimai nėra eiliniai. Blogai mūsų bylai dėsis, 
jei jų paskelbimas yra susijęs su tokia būsima politika, kurioje 
bus kartojama, kad ką mes tais reikalais bepadarysim, jei jau 
buvęs prezidentas Rooseveltas dėl jų sprendimų yra savo nuo
monę sovietams pasakęs. Mūsų laimė, jei tų dokumentų paskel
bimas būtų klaidų pripažinimas. Bet tokiu atveju, po klaidų pri
pažinimo, lauktina rimtesnių žingsnių ir tas klaidas atitaisyti. 
O kad taip būtų planuojama, faktų dar neturima.

Ligšiolinė praktika mums sako, kad su sovietais, dėl jų įsigalė
jimo, rimtai nesirungiama. Jei žodžiais ir stipriai susiremiama, 
tai po tų žodžių nuolat seka tokie veiksmai, kurie sovietams tik 
naują pergalę atneša. O pagaliau, ar mes daug žinome, kas kalba
ma slaptuose pasitarimuose. O kad slaptų .pasitarimų kalbos būna 
kitokios, negu vėliau viešumai sakomos, neblogas pavyzdys ir šiuo 
atveju, kada paskelbti tie Teherano slaptų pasitarimų dokumentai. 
Kiek juose, lyginant su paties Roosevelto padarytais oficialiais 
pareiškimais, ir dabar paskelbtais, matyti veidmainiavimo. Veid
mainiavimo lengva ranka tautas vergijai atiduodant ir vėliau tų 
tautų emigrantiniams atstovams užtikrinimas, kad tai niekad ne
bus padaryta. Šiuo atveju, kad tai neįvyko, nuopelnas jau ne buvu
siam prezidentui Rooseveltui priklauso, bet greičiau tom aplin
kybėm, kad prezidentą Rooseveltą mirtis ištiko ir nebebuvo laiko 
dėl visų pažadų rimtas sutartis sudaryti.

Šių dokumentų paskelbimas taip pat yra ir dokumentuotas įro
dymas, kodėl sovietai taip "myli" buvusį prezidentą Roosevel
tą, Chruščiovas dideliu entuziazmu lanko jo našlę, o kai kurie 
rimtai įrodinėja, kad ir ta našlė sovietams tokia pat miela, nes 
jiems naudinga.

Ši knyga, kurioje daug rimtų dokumentų apie JAV aukščiausių 
valdžios pareigūnų nuolaidžiavimą komunistams, tikrai verta rim
tų susimąstymų. Tik mums skaudu, kad anuo metu lengvai buvom 
vergijai pažadami, o dabar mūsų kraštų laisvės prikėlimui abso
liučiai nieko nedaroma.

B. G.

MAJ. GEN. WALKER 
"PAPEIKIMAS"

Dirva, rašydama Nr. 68-me, 
1-me puslapyje, kad "Gen. Wal- 
ker ‘papeiktas’," apie tą bylą 
ne tiksliai ir ne viską pasakė.

Ši byla prieš maj. generolą 
Edwin A. Walker dvokia visiems 
gerai atmenamu velionies sena- 
riaus McCarthy apšaukimu "kny
gų degintoju". Jis tada, senato 
komisijos pirmininkas tyrinėjant 
komunistinę veiklą valdžioje, pa
reikalavo iš JAV kariuomenių 
skaityklų ir iš užsienyje įsteig
tų informacijos centrų išmesti 
ten prigrūstas amerikiečių ko
munistų parašytas knygas ir žur
nalus, giriančius ir ginančius 
komunistų vejklą, o taip pat ir 
sovietus.

Kad tai buvo žygis tik prieš 
komunistus, tada nešaukta, bet 
komunistų priimta tvarka, nu
sistatyta jį suniekinti, kaip "kny
gų degintoją".

Maj. gen. Walker buvo 24-tos 
divizijos Frankfurte, Vokietijoje,

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 Postajęe 
Paid at Cleveland, Ohio.

vadas. Prezidento Kennedy įsa
kymu jis buvo iš tų pareigų at
leistas, kada privačių amerikie
čių biznierių (gal net komunis
tuojančių žydų) leidžiamas Eu
ropoje ir amerikiečiams kariams 
parduodamas savaitraštis "The 
Overseas VVeekly" sensacingai 
apkaltino generolą priklausant 
John Birch draugijai, skleidžiant 
kareivių tarpe jos įtaką ir pla
tinant jos žurnalą "American O- 
pinion." Priklausyti antikomu
nistinei organizacijai, Washing- 
tone skaitoma nusikaltimu...

Tuo nepagrįstu kaltinimu pasi
rėmęs, naujai atėjęs preziden
tauti Kennedy, įsakė generolą 
Walker iš tų kariuomenės pa
reigų atleisti.

Žurnaliuką "American Opi- 
nion" leidžia Bostone John Birch 
vardo organizacija. Redaguoja 
Robert Walsh, plačiai susipa
žinęs su komunistų klastomis, 
o taip pat ir su kenksminga ame
rikiečių laikysena talkininkau
jant sovietams.

Dirva pamini kad tardymuose 
paaiškėjo, jog "Walker neturįs 
jokių ryšių su John Birch vardo 
organizacija," kaip jis ir netu
rėjo. Tačiau kad "American O- 
pinion" yra antikomunistinis 
žurnalas ir ta draugija komunis
tams ir jų agentams bei drau
gams Washingtone yra kaulas 
gerklėje, gen. Walker vistiek tu-

Pasibaigus egzaminams, užsi
darė sunkios universitetų durys 
ir studentai, lyg išleistų laiš
kanešių karvelių būrys, išsi
sklaidė savo keliais vasaros 
atostogoms. Šios progos išnaudo
jimui, Bostono Skautų Vyčių 
draugovė surengė trijų dienų 
stovyklą Baltuosiuose kalnuose, 
apie 120 mylių į šiaurę nuo Bos
tono.

Penktadienio vakare, po 4 va
landų kelionės plačiomis autos- 

r ėjo būti nubaustas, nors, kaip 
Dirva pamini, tiktai "papeiki
mu".

Kaip mes jau. senai kartojam, 
ir tikim kad taip yra, "Ame
rican Opinion" padarė priekaiš
tus ir Trumanui, ir Roosevel- 
tienei, ir Lippmannui, ir Ei- 
senhoweriui, ir New YorkTimes, 
ir Statė Departmentui už jų 
kenksmingą pataikavimą komu
nistams, už tupčiojimą prieš so
vietų diktatorius. Redaktorius 
Walsh, po to kai tas skandalas 
kilo, viešai per televiziją, spau
dos žmonių klausinėjamas įrodė, 
kad jis nevadino juos komunis
tais ar raustelėjusiais. Tik no
rintieji "American Opinion" žur
naliuką pasmerkti, prikergė jam 
savo sufabrikuotus įtarimus, kaip 
paprastai nesiskaitydami su žo
džiais.

Pirmiausia generolą Walker 
užatakavo "The Overseas Week- 
ly" laikraštyje Augsburgo kores
pondentas Siegfried W. Naujocks 
(Naujokas), pasitarnaudamas to 
laikraščio leidėjų tikslui, kad ap
kaltintų generolą laikymu ir 
platinimu karių tarpe "kenks
mingo" antikomunistinio žurna
liuko "American Opinion". (Tas 
"Weekly" yra privatus biznis, 
ne amerikiečių kariniams da
liniams skirtas oficialus laikraš
tis; ir ne tas laikraštis arba ge
nerolas tame laikraštyje apkalti
no "demokratų partijos aukš
tuosius narius ’raustelėjimu’," 
kaip Dirva sako.)

Užpultas ir apkaltintas, gen. 
Walker tą laikraštį užatakavo. 
Tada "The Overseas Weekly" 
leidėjai iškėlė generolui Wal- 
ker bylą. Generolas iš savo 
pusės iškėlė bylą laikraščiui ir 
Naujockui už šmeižimą.

Iš tos bylos išryškėjo, kad 
gen. Walker nepriklausė John 
Birch draugijai ir neturėjo tikslo 
karių tarpe platinti "American 
Opinion". Žurnaliuką leidėjai pa
tys nemokamai siuntinėjo karių 
skaityklai.

Prisimintinas čia prezidento 
Kennedy noras pašaliniais gan
dais remiantis, generolą bausti 
už pasirodymą karių skaitykloje 
antikomunistinio leidinio. Tuo 
tarpu pats prezidentas, tik už
ėmęs pareigas, pasirūpino pa
klausyti savo patarėjų ir panai
kinti draudimą Amerikon leisti 
visą komunistinę literatūrą iš už
sienio. Turbūt tuo. patikėjo savo 
patarėjams, kad tuom patarnaus 
pastangoms praplėsti "kultūrinį 
bendravimą" su komunistiniais 
kraštais.

K. S. KARPIUS, 
Cleveland 

tradomis bei duobėtais, vingiuo
tais kalnų takeliais, su puo
dais, maistu ir stovykliniais 
reikmenimis prikimštas fordu- 
kas, perkaitusių motoru, įsirito

Bostono Vyčių draugovės draugininkas Česlovas Kiliulis įtei
kia jau trejus metus einančiam adjutanto pareigas dipl. inž. Ge
diminui Juozapaičiui pareigų virvutę.

iš anksto numatyton kalnų sto
vykla vi et ėn. Girgžtelėjo durys 
ir ant drėgnų samanų kilimo iš
lipo stovyklos pionieriai. Kur 
buvęs kur nebuvęs, prancūziška 
bulka prikimštas katilas, slyste
lėjo nuo lagaminų krūvos viršaus 
ir barškėdamas nuriedėjo pa
kalnėn. Tai lyg pranešimas ty
liojo kalnų miško gyventojams 
--žvėreliams ir paukšteliams-- 
kad jau prasidėjo šių metų sto
vyklavimo sezonas.

Pasiruošus nakvynei ir sutvar
kius gausias maisto atsargas, nuo 
ilgos kelionės pavargę broliai, 
gęstančio lauželio paskutinėms 
liepsnelėms žaidžiant, atsigu
lė nakties poilsiui.

Rytmečio saulutei užkopus de
besuotas kalnų viršūnes ir iš
džiovinus rūką, stovyklon ve
dančiame keliuke pairodė trys 

R. Bričkaus nuotraukaStovyklautojai šaudymo konkurse...

mašinos -- tai pionierių laukia
mi stovyklautojai.

Naujai atvykusiems baigiant 
įsiruošti, pasigirsta spiegiantis 
adjutanto švilpukas... Iškilmin-

R. Bričkaus nuotrauka 

gas stovyklos atidarymas ir vė' 
liavos pakėlimas! Po to, paskir
tieji virėjai, norėdami pade
monstruoti savo gabumus, jau 
ankstokai pradeda puodais tarš
kinti, ruoštis pietums. Kitj bro
liai, įkasę aikštėje porą stulpų, 
parišę aukštokai teniso tinklą ir 
sudarę komandas, pradėjo tre
niruotis orinį. Treti, apsirūpinę 
žiūronais bei žemėlapiu, išvyko 
pasiruošti svarbiausiai stovyk
los programos daliai -- Vyčio 
įžodžio apeigoms.

Pavalgius skanius pietus ir pa - 
šėrus s. M. Manomaičio atsi
vežtą jauną, vilkinį šuniuką var
du Skautas, stovyklautojai išsi
skirstė trumpam poilsiui. Dalis 
sugulė, o kiti patogiai nugara atsi - 
rėmė į medžio kamieną, vedė 
diskusijas Amerikoje veikiančių 
lietuviškų politinių partijų klau

simu.
Pasibaigus nustatytam poilsio 

laikui, adjutanto švilpukas vėl 
visus sušaukė stovyklos aikštėn, 
būrelių komandų sporto varžy
boms. Įsismaginę broliai, pa
miršę net pavakarius, žūtbūti
niai kovojo už savo būrelių spal
vas. Rungtynės baigėsi tik ta
da, kai raudona vakaro saulutė 
jau slėpės už Mt. Chicora kal
no viršūnės.

Nusiprausę ir užsivilkę vyčių 
uniformas, stovyklautojai susi
sėdo paskaitoms. Pirmiausia s. 
A. Banevičius pravedė klausimų 
pusvalandį iš lietuvių skautų ir 
visuomenės veiklos. Po to, spe
cialiai iš Kalifornijos atskridęs 
stovyklon, Brolijos Vyčių sky
riaus vedėjas, vyr. si. Dr. Al
girdas Avižienis, Išsamiai api
būdino Skautų Vyčių veiklą trem
tyje, tikslus bei planuojamus 
pertvarkymus. Savo kalboje Dr. 
Avižienis pabrėžė, jog vyčiai at
gaivino lietuvių skautų veiklą Vo
kietijoje, vyčiai atgaivino ją ir 
Amerikoje. Taip pat Vyč. Sky
riaus vedėjo įsitikinimu, tun
tams Amerikoje šiandien turėtų 
vadovauti čia mokslus baigę vy
čiai, talkinami kelių, tikrai skau- 
tybei atsidavusių vyresnių am
žiumi skautininkų.

Pasibaigus tolimojo svečio įdo
miai kalbai, į diskusijas įsijungė 
dipl. inž. J. Venckus, drauginin
kas Č. Kiliulis, socialogas A. 
Mučinskas ir dipl. inž. G. Juoza
paitis.

Diskusijas pertraukė virėjų 
samčiu mušamasbliūdas... vaka
rienė .

Pavalgius, lygiai 10 vai. vak., 
visi išsiskirstė Vyčių ižodžio 
tradicinėms, slaptoms apei
goms. Laikas bėgo. Po penkių 
valandų veiksmų, dauboje, prie 
gyvai čiurlenančio kalnų upelio, 
vėjo supamomis pušimis apsup
toje aikštėje, traškėdamas lieps
nojo laužas. Kairėje, pusračiu 
apie ugnį sustoję vyčiai, pasi
rėmę ant dvišakių lazdų, susi
mąstę stebėjo tris vyčius kan
didatus, atliekant paskutinį užda
vinį. Visiška tyla. Tik kažkur to
lumoje rėkė pasivėlavęs paukš
tis... Dešinėje pasirodė Lietu
vos trispalvė, perišta juodu kas
pinu, o atlikę visus reikalavimus, 
kandidatai prisiartino prie 
palenktos vėliavos. Pakilo tvirtos 
vyčių rankos su sunkiom lazdom 
gerbiant įžodį, ir brolių kandi
datų lūpuose ryžtingai, aiškiai 
bet tyliai pasigirdo: "Branginda
mas savo garbę aš pasižadu...!"

Kas tuo metu dėjosi vyčių šir
dyse neįmanoma išreikšt žo
džiais. Tai galima tik pergy- 
vent...

Taip vėl tą vakarą, Baltųjų 
kalnų papėdėje, 4000 mylių nuo 
gimtosios žemės, į Vyčių šeimą 
įsijungė trys susipratę lietuviai, 
trys tvirti tautos stulpai! Po 
įžodžio sekė laužo programa, 
pamarginta mėgiamomis daino
mis, o ugnelei gęstant, ant karš
tų anglių pradėjo čirkšti kepa
mos dešrelės...

Sugrįžę miegui tik 5 vai. ryto, 
stovyklautojai snaudė iki pat de
šimtos. Tada, susitvarkius, visi 
uniformuoti skubinosi vėliavos 
pakėlimui ir rytmečio maldai. 
Ir vėl prie stalo pasistiprinimui.

Dvyliktą valandą pasigirdo šū
viai -- prasidėjo stovyklos šau
dymo varžybos. Jau po keletos 
minučių buvo aiškiai matyti, kad 
draugovės vyrai ne pirmą kartą

(Nukelta į 4 psl.)
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TĖVAI IR VILKIUKŲ VADOVAS
Seniau tėvai "tikrai” žinodavo 

kaip reikia vaikus auklėti. Šian
dieną jauni tėvai neretai pergy
vena nepasitikėjimą ir vieni kitų 
klausinėja, kokia yra paskutinė 
vaiko auklėjimo ir maitinimo te
orija. Seniau reikėjo, kad vaiko 
motina nedirbtų. Išimtis gal bū
davo daroma tik menkai už
dirbančio vyro šeimoje. Šian
dieną, nežiūrint vyro uždarbio 
ir padėties visuomenėje, jaunos 
motinos eina dirbti. Pasiteisina, 
kad namas dar neišmokėtas, kad 
dar slegia ekonominis neda- 
teklius. Bet yra ir tėvų, kurie 
pasvarsto, kas svarbiau: palikti 
vaikus sau ar gatvei, auklėti ar 
gyventi ekonominiame nedatek- 
liuje.

Skautų mokykla deda visas pa
stangas, kad berniukas vietoje 
gatvės ''mokyklos”, lankytų skau
tų mokyklą. Stengiasi iškelti vi
sus doro žmogaus principus, o 
su jais -- meilę tėvų kraštui, 
pagarbą savo kalbai bei tautos 
tradicijoms.

Visi tėvai trokšta, kad jų vai
kai fiziniai ir dvasiniai bręstų 
sveiki. Trokšta, kad vaikas bū
tų draugiškas, energingas gyve
nimo problemoms spręsti, būtų 
pilnas tautinės ambicijos, kad 
būtų pajėgus siekti mokslo, dirb
ti ir sveikai mylėti. Kad būtų 
pajėgus pasiekti gero ekonomi
nio gyvenimo lygį.

Tėvų troškimo nepakanka. 
Šiandieną mokslas jau žino kelią, 
kuriuo reikia eiti, kad atei
ties žmogus būtų pastatytas į 
reikiamą savęs ieškojimo kelią. 
Taigi ir skautų organizacija 
--berniuko būdo auklėjimo mo
kykla, stengiasi paruošti tinka
mus bei garbingus vadovus. Ji 
ieško kelių prieiti prie kiekvie
no individo vidaus problemų ir 
padėti jaunuoliui juos išspręsti, 
pašalinti jo vystimosi kliū
tis. Taip pat stengiasi iš jau
nuolio išauginti naujus vadovus, 
kurie būtų aukštos moralės, stip
rūs tautinės atsparos taškai. 
Vengia "iš nežinia kur" atėju
siais pagelbininkais ir "nežinia 
kokiais tikslais" prisijungu
siais pasitikėti:

Vaikai, įvairių sąlygų veikia
mi, įvairiai išauga. Jei vieni ge
ri, tai kiti prasikaltėliais ap
šaukiami. Ir čia skautų auklė
jimo mokykla nepripažįsta "ge
ro" ir "blogo” jaunuolio sąvo
kos.

Mes žinome, kad "blogas" ber
niukas yra nelaimingas, sunkiai 
sugyvenamas, niekad nepaten
kintas. Dėl to skautai neturi "blo
gų" skautų, jie tik stengiasi ieš
koti kelių, kaip berniukui iš
spręsti jo asmens problemas ir 
"pasivyti" jį supančius draugus.

Tokie "blogi" berniukai labai 
jautriai pajunta skautų vado bro
lišką šilumą ir taip prisiriša,

kad iš toliau stebintiems tai "ne
aišku", kokiu būdu susidaro tokie 
"nenutrūkstami" ryšiai? Vado
vas, pajutęs kad "jis labai rei
kalingas", neretai pamiršęs sa
ve, visa savo siela atsiduoda 
juo pasitikinčiam jaunuoliui.

į skautų vienetus atėję "blo
gi" vieniši vaikai, dažnai per- 
siorentuoja į labai nuoširdžius ir 
draugiškus organizacijos narius. 
Ir jie tada visiškai normaliai iš
gyvena jaunuolio gyvenimą.

Yra tėvų, kurie stengiasi savo 
vaikus nuo vaikiškumo per anksti 
izoliuoti. Jie tuoj izoliuoja bū
simą žmogų nuo laisvo, savimi 
pasitikinčio gyvenimo. Berniu
kas prieš savo valią daromas 
brutalus, nesugyvenamas. Tie 
varžtai dažnai išsilieja į karčią 
neapykantą savo auklėtojui. Tat 
vaikui reikia leisti "išsidūkti" 
vaikystėje. O jei to nebus, tai 
prasiverš suaugusiame gyveni
me su rimtom ir nuodingom pa
sekmėm.

Mums suprantama, kada ketu
rių metų vaikas pasakoja "pasa
kas" ir įvairias vaizduotes, bet 
mums kelia rūpesčio, jei 12 
m., berniukas meluoja. Čia pri
tyręs skautų vadovas gali daug 
padėti. Jis’ turi priemonių ir 
moka berniukus įtikinti, kad iš
kilmingas įžodžio pasižadėjimas 
jį įpareigoja laikytis tiesos.

Visi esame girdėję, kad vai
kas iš prigimties yra geras. 
Bet tikrenybėje yra tai, kad vai
kas-lengvai pasiduoda į gėrį ar 
blogį. Vilkiuko amžiaus berniu
ką lengva pakreipti būti geru. 
Skautų mokykla tai siekia ne 
griežtu mokymu ir baime, bet 
geru gyvenimo pavyzdžiu. Išvai
ko reikalaujama būti geru ir da
ryti gerą.

Vaikai daugiausia naudos se
miasi iš gyvų pavyzdžių, kuriuos 
jie mato, patys juos išgyvena. 
Skautų vadai vadovaujasi šūkiu: 
"Kilk ir kelk". Tie, . kurie ne
gali ar nenori kilti, paprastai, 
ne tik iš vadovo žinios, bet 
ir iš organizacijos iškrinta.

Vadovo atiduota berniukui mei
lė apmokama visišku jo pasiti
kėjimu ir tikra, vaikiška, nuošir
džia meile. Mat, vaikas nemoka 
kontroliuoti savo meilės, kiek 
jos reikia skirti savo tėvui ir 
kiek savo vadovui, kuris jo aky
se yra herojus. Bet ir vėl 
paradoksas. Neretai tėvas pasi
junta užgautas: vadovas paveržė 
vaiko meilę tėvui. Užuot vaiko 
akyse vadovo autoritetą kėlęs, 
toks tėvas stengiasi jį pažeminti: 
"--Tavo draugininkas rašo kai 
višta su koja"... Ar visa eile ki
tų panašių priekaištų. Blogiausia, 
kad tėvas vistiek vaiko neįti
kina, o jo sieloje tik sukelia ne
reikalingų įtarimų ir tuo pačiu

Skt. Mykolas Manomaitis, visad pasiruošęs padėti jaunimui, su 
šuniuku "Skautas", Bostono Vyčių draugovės surengtoj stovykloj.
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mažina pasitikėjimą savo tėvu.
Skautų vadovai drausmę viene

te įveda be dramatinės discipli
ninės baimės. Ji turi būti pa
grįsta tikra, nuoširdžia meile. 
Vadovai žino, kad mylimas vaikas 
daugiau klauso ne iš baimės, 
bet dėl baimės netekti jo mei
lės ir pasitikėjimo. Vadovas, ku
ris moka berniuko problemas 
suprasti, pasidaro geriausias jo 
draugas.

Baigiant dar norėčiau pri
siminti, kad visa lietuviška 
visuomenė, o ypač vaikų tėvai, 
nori skautų vado asmenyje ma
tyti stiprius religinės bei tau
tinės sąmonės puoselėtojus. Iš 
vadovo laukiama, kad jis skie
pytų jų vaikui tėvynės meilę, 
pagarbą savo tautai ir kalbai. 
Vadovai, to siekdami, dažnai 
drauge su vaikais neriasi iš kai
lio rengdami skautiškas loterijas 
ar Kaziuko muges. Ruošdamie
si tiems pasirodymams, bedirb
dami įvairius darbelius, jie iš
moksta susipažinti su Lietuvo
je puoselėtais papročiais ir tra
dicijomis. Jametada gimsta mei
lė savo kūriniui ir meilė lietu
vybei. Neretai skautų tėvai, ku
rie stengiasi vaiko akyse lietu
viškumą taip vertinti, įvykusio
je parodoje -- prekyboje išgiria 
rankdarbius, pasidžiaugia, kad 
vaikai daug įdėjo darbo, išgeria 
puodelį kavos ir išeina. Ir taip 
skautų darbeliai lieka laukti ki
tų metų Kaziuko mugės pirkėjo...

Kas gi turi tuos darbelius iš
pirkti, jei ne mes patys? Kas 
gi kitas gali įrodyti didžią mei
lę lietuviškam menui, mūsų pa
čių vaikų sukurtam? Pagaliau, 
surinkti pinigai argi ne tų pa
čių tėvų vaikams ir išleidžia
mi?

Dabar metas, kada rengiamos 
vilkiukams stovykos. Čia gal ir 
tėvai dažnai nepagalvoja, kad sto
vyklos viršininkas pirmąją nak

tį turi praleisti visai be mie
go, kad tą vakarą jis tampa 
ne tik vaiko gynėjas, bet ir mo
tina. Vienas, žiūrėk, negali už
migti, nes niekas jo miego ap
saugai nepabučiavo. Kitą rei
kia peržegnoti, trečias nepri
simena poterėlio. Beveik visi, 
pagauti tamsos baimės, noriai 
laukia savo vadovo, kad drau
ge su juo atkalbėtų poterėlį, kad 
saugi jo būtų naktis, kad vado
vas jam pavaduotų jo mylimą 
mamytę. Tą vakarą vadovas tu
ri būti labai meilus, kiekvieną 
aplankyti. O rytojaus dieną tau 
vaikai atsilygina savo vaikiška 
meile, prisirišimu ir paklusnu
mu.

Vilkiukų stovyklos vadui tenka 
būti ne tik mama, aukle, bet ne
retai ir slapta skalbėja... O ar 
tai visi supranta ir įvertina, tai 
jau kitas klausimas.

VYČIAI STOVYKLAUIA...
(Atkelta iš 3 psl.)

su šautuvu rankose guli! Pasta
to už 50 metrų iš kortų kaladės 
čirvų tūzą, tai šaulys ir klau
sia: "į kurią pusę širdies nori 
kad šaučiau?"...

Grįžę iš šaudyklos, stovyklau
tojai pradėjo rengtis kelionei 
Bostonan. Vieni šveitė puodus, 
antri pakavosi, o dar kiti nešė 
paruoštus bagažus Į mašinas.

Su vėliavos nuleidimu pasibai
gė ir stovyklą. Baigėsi stovyklą, 
sutraukusi jaunuolius iš univer
sitetų, ar jau iš darboviečių, į 
vieną bendrą šeimą, padainuoti, 
pasportuoti, pabendrauti, pagy
venti grynai lietuviškoje, skau
tiškoje aplinkoje.

Baigėsi stovykla. Bet tuoj 
prasidės kitos stovyklos, kur vėl 
skambės lietuviška daina, jau
nystės juokas....

(rb)

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

Fronces P. Bolton

CONGRESSMAN

22nd District

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

SMITH’S
Restaurant - Cocktail Lounge

Dįning out is pure pleasure at Smith’s, 
where fine food is served at realistic 

prices!
Private parties and wedding receptions 

are a specialty.
LAKE SHORE BLVD. AT E. 222 ST. 

RE 2-9900
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CAPE CODE VASARVIETĖS LAUKIA
VASAROTOJU

Vasara pradeda įsibėgėti. Sau
lė iš aukšty padangių žalumu 
aprengė žemę ir sušildė vande
nis. Žmogus, žiemos darbų nu
vargintas, laukia atostogų ir ieš

ko tokių poilsio ir atgaivos vie
tų, kur galėtų gerai pailsėti, sau
lės spinduliuose pasišildyti. Ma
loniai pasimaudyti ir sutelkti tiek 
jėgų, kad nebaugintų ateinanti

žiema.
Cape Codas, kaip jau patyri

mas rodo, darosi lietuvių mė
giama vasarojimo vieta. Jau ke
linti metai į šią Atlanto pakraš- 
tę atvažiuoja savo atostogų pra
leisti ne vienas Chicagos, Det
roito, Clevelando, Washingtono, 
Philadelphijos, New Yorko ir Ka
nados lietuvis, jau nekalbant apie 
Bostoną ir kt. artimesniuosius 
šio pamario miestus. Ištikro, 
Cape Codas, kuriame tūno ir da
bartinio JAV prezidento vasa
ros rezidencija, yra nedidelis 
žemės ir vandenų sukurtas ste
buklas. Žali ir vešlūs pušynai, 
kalvos ir ežerai, puikūs vasar
namiai, kelionės laivais į arti
mas salas bei kitos sportinės 
pramogos, New Yorko Broad- 
way teatrų vaidinimai, o šalia 
viso to puikūs poplūdymiai, šil
ti Golfo srovės vandenys (kas 
šiltų vandenų nemėgsta, netruks 
antroj salos pusėj surasti šaltą 
srovę, kur kartais ir ruoniai 
drauge su vasarotojais maudosi).

Mums, lietuviams, CapeCodas 
yra mielas greičiausia dėl to, 
kad jis savo geografiniu veidu ir

Clevelando Neringos ir Pilėnų tunto skautės ir skautai su savo vadovais susirinkę į iškilmingą sueigą.
Pirmoj eilėj sėdi: Rėkus, Sniečkutė, Mockuvienė, Koklienė, Karalius, Kižienė, Kižys, Petkevičiūtė, Jokū
baitis, Garlaitė.

V. Bacevičiaus nuotrauka

GREETINGS and BEST WISHES

A. D. PELUNIS 
OLDSMOBILE INC.

SEE THE NEW AUTSTANDING 
1961 OLDSMOBILE

13123 Detroit Avė. AC 6-6433

P. J. KERSIS
Turėdami reikalų prašom j mane kreip

tis namų telefonu OL 7-2521 — Peninsula.

savo gamta gerokai primena mū
sų nuostabiąją Nergingą. Aš pats 
čia nekartą taip jaučiausi, lyg 
vaikščiočiau lietuviškuoju pama
riu.

Cape Code jau kelinti metai 
veikia keletas lietuvių išlaikomų 
vasarviečių. Būdinga tai, kad jų 
daugumas yra salos vidury, pa
čių geriausių ir žinomiausių Cape 
Codo vasarviečių aplinkoj. Pati 
didžiausia, turinti visus moder
naus gyvenimo įrengimus, pato
gius kambarius ir daug erdvės 
aplink namus, yra Osterville 
Manor, kurią šiemet adminis
truoja, ypač virtuvės patiekalais 
daugiau pritaikytais lietuviams, 
pats J. Kapočius. Osterville Ma
nor vasarvietė sezoną pradėjo 
birželio 17 d. Čia susirinkę 
vasaroti gausesni būriai lietuvių 
tikrai gali rasti poilsio ir gali 
turėti malonių tarpusavio ben
dravimo valandų.

CLEVELANDE
ir apylinkėse

HENRIKAS MACIJAUSKAS
Dirvos linotipininkas, išvyko vie
no mėnesio atostogų sveikatai 
pataisyti. Į, Clevelandą sugrįš 
apie liepos mėn. vidurį.

PETRAS MILAŠIUS
po skilvio operacijos Univer- 
sity Hospital, sveiksta priva
čiam 55 skyriuje.

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN 

4%
ACCOUNTS 

INSURED TO 
’IO.OOO

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

SUPERIOR 
SAVINGS

DEPOSITS MADE BY JULY 20
EARN INTERESE EROM IULY 1

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS A SONT
FUNERAL HOMES

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

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

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

Osterville Manor kaimynystėj 
stovi erdvų sodą turinti graži 
Jansonų vila Audronė. Kiek to
liau yra Šlepavičių-PakščiųBan
ga, o Hayannis Porte V. Nor
vaišienės Nida. Nuo šio būrio 
už kelių mylių nutolusi 
Lūšių-Veitų Meška. Vienu žo
džiu vietos vasaroti turime. Ir 
tokioj gražioj gamtoj, kur mūsų 
širdys gali atsigauti ir pasi
džiaugti.

Žinoma, kad tos vasarvietės 
išsilaikytų lietuvių rankose, rei
kia mums jose vasaroti. Man ro
dosi, kad yra nemenka paguoda 
jog lietuviai pajėgia tokiose vie
tose įsikurti ir užsilaikyti. Tai
gi, Cape Codo vasarvietės jau 
atidarytos ir laukia jūsų, mieli 
lietuviai vasarotojai!

St. S.

Šešių 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 ramios 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 j 
Fourth Avė. Iš čia pasukti 
iki Lakeview Dr., kur ir 
yra Rūta.

V. skt. G. Juškėnas prisega v. skt. V. Kamantui amerikiečių skau
tų "Rakto" žymenį.

V. Bacevičiaus nuotrauka

V. skt. P. Karalius įteikia Clevelando jūrų skautų vieneto atsto
vui A. Kokliui už sportą dovaną, kurią paskyrė G. Juškėnas ir V. 
Bacevičius. r

V. Bacevičiaus nuotrauka

Nepamiršk nusipirkti 
knygą ALMA MATER1

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

NAMI KRAUTUVĖJE

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

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

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

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

Nurodykit adresą:....
Name

No. Street City Statė

TRUMPAI IŠ VISUR
♦ Vakarų valstybės planuoja 

NATO kariniuose daliniuose į- 
vesti sustiprintos paruošties 
būklę, siekiant atremti komunistų 
grasinimus dėl Berlyno.

♦ Prez. Kennedy ir Japonijos 
premjeras Ikeda per pasitarimus 
-Japonijos ekonominį komitetą, 
kurin įeis abiejų kraštų užsienių 
reikalų, finansų ir prekybos mi- 
nisteriai. Komitetas reguliariai 
posėdžiaus Washingtone ir Toki
jo mieste.

♦ JAV delegatas atominių ban
dymų nutraukimo derybose Ar- 
thur H. Dean atšauktas iž Že
nevos ir vargu begrįš atgal. Kon
greso atominės energijos ko
misija, po slaptų liudijimų apie 
reikalą išbandyti patobulintus 
ginklus, pradėjo spausti vyriau
sybę, kad savanoriškas susilai
kymas nuo bandymų būtų at
šauktas.

Pirk namus iš
HILLTOP REALTY, INC.
Per daugelį metų mes laimė

jome nuolat augantį pasitikėji
mą. Mūsų tikslas jums parūpin
ti gerą pirkinį ir draugiškai pa
tarnauti.

Kreiptis: 5033 Mayfield Rd., 
telef. HI 2-0700

Parengimų kalendorius

LIEPOS 30 D. SLA 14 kuopos 
vasaros pobūvis.

RUGPIŪČIO 6 D. SLA 14 Kuo
pos vasaros pobūvis gamtoje.

RUGPIŪČIO 6 D. AL Piliečių 
Klubo narių tradicinė metinė ge
gužinė Niaurų sodyboje.

RUGPIŪČIO 13 D. Sporto Klubo 
Žaibo gegužinė Neurų sodyboje.

RUGPIŪČIO 20 D. BALFo ge
gužinė Neuros ūkyje.

RUGSĖJO 3 D. devintoji Lie
tuvių Diena.

RUGSĖJO 23 D., Slovenian Au
ditorium, Dirvos 46 metų kon
certas - balius.

LAPKRIČIO 4 D. SLA 14 Kuo
pos gyvavimo 60 metų sukaktuvių 
■ninėjimas.

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginki t savo pa
žįstamus užsiprenu-i 
meruoti DIRVĄ.

LIEPOS M. 9 D. Lietuviams 
Budžiams Remti valdybos ren
giamas pobūvis P. J. Keršio 
ūkyje

LIEPOS 15 D. TĖVYNĖS GAR
SŲ radio vakaras Lake Shore 
Country Club.

♦ LIEPOS 16 D. SLA 136 kuo
pos gegužinė Painsville, šalia 
Grand upelio.

LIEPOS 22 D. Pabaltiečių ' 
sportininkų vakaras Slovenian 
Auditorium.

LIEPOS 23 D. Tautinės Są
jungos skyriaus rengiama išvy
ka.

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 įkainavimas.

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

W. F. HMM & SOTIS C0.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200
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KAS IR KUR?
* THE CATHOLIC REPOR- 

TER, Kansas City Mo. tilpo iš
tisame puslapyje iliustruotas 
straipsnis "The Persistent Li- 
thuanians: A Government With- 
out A Country"; straipsnį rašė 
ponia Norma Krause Herzfeld. 
Autorė yra gimusi Ohio valsti
joje ir yra lietuvių kilmės. Anks
čiau ji dirbo NCWC, o dabar yra 
keletos laikraščių nuolatinė ko
respondentė. Jos vyras yra pir
mininkas The Catholic Associa
tion For International Peace.

* RUGSĖJO 8-SPALIO 13 D. 
Smithsonian Institution Washing- 
tone įvyks Keramikos paroda. Ją 
rengia The Kiln Club of Wash- 
ington. Mūsų pasiuntinybė paro
doje išstatys keletą keramikos 
dalykų Lietuvos vardu.

* INTERNATIONALGALAbir
želio 13 d. Valstybės Dep-to nau
jųjų rūmų auditorijoje gražiai 
ir įspūdingai pasirodė Bostono 
Lietuvių Tautinių Šokių Sambū
ris, vadovaujamas O. Ivaškie- 
nės. Muzikos programai vado
vavo J. Gaidelis. Publika labai 
šiltai lietuvių šokius įvertino ir 
jais žavėjosi.

Šokių vakare dalyvavo Žemės 
ūkio ministeris Orvil F reeman su 
žmona, ponia Chester Bowles, 
Valst. Pasekretoriaus žmona, 
Valst. Sekretoriaus pavaduo
tojas G. Mennen VVilliams, bu
vęs Michigano valstijos guberna
torius, Valst. Sekretoriaus pa
vaduotojas Roger Tubby su žmo
na, Protokolo šefo pavaduotojas 
Conger su žmona, Valst. Dep-to 
Rytų ir Centro Europos bei Pa
balti jos skyrių paregūnai, penki 
Brazilijos senatoriai, viešėję tuo 
metu Washingtone, Valst. Sek
retoriaus Dean Rusk duktė, ke
letas ambasadorių ir tt.

Šokių vakaru aprašė, birželio 
14 d. The Washington Post ir The 
Evening Star.

Po šokių Lietuvos atstovas ir 
ponia O. Kajeckienė surengė Lie
tuvos pasiuntinybėje priėmimą 
Valst. Dep-to pareigūnams ir 
International Gala rengėjams pa
gerbti.

* DAIL. H. ŠALKAUSKO kū
rinių paroda. Adelaidėj, Austra
lijoj, bus atidaryta Macąuarie 
Galeries nuo birželio 27 d. iki 
liepos 3 d.

Tai antroji jo darbų paroda. 
Su pirmąją jis visai nesenai ro
dėsi Melbourne ir turėjo ten 
labai gražaus pasisekimo.

Be suminėtų parodų, jo kūri
niai rado vietos Sydnėjaus dai
lininkų avangardo parodoje, tarp
tautinėje Sao Paulo mieste ir 
tarptautinėje spalvotos grafikos 
parodoje Grenchene, Šveicari
joje.

* VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
5 moksleivės - skautės buvo 
pakviestos į amerikiečių skau
čių suvažiavimą, įvykusį Bach- 
arache miestelyje, prie Rheino. 
Tuojau užsimezgė draugiški ry
šiai, nes lietuvaitės skautės ga
lėjo gerai susikalbėti angliškai. 
Mūsų moksleivės aktyviai daly
vavo pirmosios pagalbos pra
timuose ir įvairiuose žaidimuo
se, panaudodamos savo skautiš
kas žinias. Vakarais prie laužo 
joms tekdavo pasirodyti su savo 
dainomis ir vaidinimais. Ypatin
gai visoms amerikietėms patiko 
lietuviškai dainelė "Lauželis". 
Ją pasistengė išmokti visos ame-, 
rikietės ir netrukus ši dainelė 
skambėjo visoje stovykloje.

* BIRŽELIO I.VYKIŲ minėji
mai Vokietijoje įvyko birželio 
mėnesį. Muenchene 17 d., Me- 
mmingene 18 d., o Stuttgarte 
25 d. Visose šiose vietose me
ninę programą atliko solistė Ja
nina Liustikaitė.

* VASARIO 16 GIMNAZIJA nuo 
1960 m. rugsėjo iki 1961 m. ge
gužės mėn. iš viso yra gavusi 
96,678 markes aukų. Prie šių 
aukų dar prijungus BALF do
vanas maisto gėrybėmis, aukų 
suma pakyla iki 156,678 markių 
arba $ 39,169.

* ATEITININKŲ FEDERACI
JOS vadovybės penkerių metų 
kadencija baigiasi 1962 m. Nau
ja vadovybė bus renkama kores- 
pondenciniu būdu. Vyriausią rin
kimų komisiją sudaro baltimo- 
riečiai: C. Surdokas, B. Bogu- 
taitė, K. Bradūnas, J. Gailevi- 
čius ir J. Šoliūnas.

Grupė Los Angeles lietuvaičių prie žaidimo stalų Lietuvių Dic 
noje.

UŽSISAKYKITE TERROIE 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 T.ULYS: 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.

 

Los Angeles lietuviai, dalyvavę šv. Kazimiero parapijos surengtoj Lietuvių Dienoj, klausosi Jokūbo 
Stuko pasakojimų ką jis matė pernai lankydamasis Lietuvoje.

L. Kančausko nuotrauka

IEŠKOMI
Čapaitė, Alisa, gim. 1924 m., 

gyvenusi Kaune, po karo buvusi 
Munchene, Vokietijoje, gali būti 
ištekėjusi už Klauso Gronenber- 
go.

Gavėnas, Antanas ir Juozas, 
Juozo sūnūs.

Geležinis, Juozas, Onos sūnus, 
gimęs apie 1916-1917 m., gyve
nęs Narkūnų km., Gelgaudiškio 
vai., Šakių apsk.

Klimavičius Romas, Jono sū
nus. Jo tėvas kilęs iš Balsupių 
km., Marijampolės vai., ir Kli
mavičienė Ona, kilusi iš Vilka
viškio.

Lepševičius, Stasys ir Vin
cas, Jono sūnūs, kilę iš Neve- 
liškių km., Žąslių parap.

Mikulėnas, Silva, gim. Šikš
nių km., Daugailių vai., Utenos 
apsk.

Mozeraitė-Tizankienė, Joha
ną, gim. Medvalakių km., ir 
Tizanka, Steponas

Norša, Kazimieras, kilęs iš 
Liaudiškių km., Šeduvos parap., 
miręs, paliko stamboką paliki
mą. Jo įpėdiniai prašomi atsi-

Maži ir dideli susidomėję žiūrėjo J. Stuko filmuotą Lietuvoje 
filmą.

EGLĖ MOTIEJŪNAITE, Los 
Angeles lituanistinės mokyklos 
mokinė, skaito dailiojo skaity
mo varžybose.

L. Kančausko nuotrauka

O. Ivaškienės vadovaujamas tautinių šokių sambūrys išpildo "Ma
lūną" jaunimo pavasario šventėj Bostone birželio 4 d,

P. Pikšnio nuotrauka

Lietuvių Dienos programos vedėjas teisėjas Joseph J. Peters 
publikai pristato kino ir televizijos aktorę Rūtą Lee - Kilmonytę.

liepti. Lietuvoje gyvenusios dvi 
jo seserys, o Chicagoje dvi pus
seserės, bet jų adresai nežino
mi.

Padolskis, Juozas, Mykolo sū
nus

Povilaitis, Stasys ir Antanina, 
ir jų vaikai Aleksandras, Agnė, 
Elena, ir Marija gyvenę Jud- 
raičių km., Lekėčių vai., Šakių 
apsk.

Razikevičius, Bronius, Jurgio 
sūnus, iš Joniškėlio vai., Biržų 
apsk.

Tizanka, Steponas ir Mozerai
tė-Tizankienė, Johana, gimusi 
Medvalakių kaime.

Žvirblis, Jonas, Antano sūnus, 
iš Čeniškių km., Joniškėlio vai., 
Biržų apsk.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General ofLithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA LIETUVIŲ VASARVIETĖ 
ATLANTU PAKRANTĖIE LAKE HOTEL
SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J.

PRospect 4-7788
Gražūs kambariai. Šviežias maistas. Žemos kainos. Savait
galiais muzikai vadovauja Algirdas Kačanauskas populiariame 
"Anchor Room". Barui -- Danielius Averka, raštinėje -- 
Vitalis Sirusas.

Savininkai KUBAIČIAI IR ŽEMAIČIAI

Muziko B. Budriūno vadovaujamas choras Lietuvių Dienoj turėjo 
lyg paskutinę generalinę repeticiją, prieš išvykstant į Dainų šven
tę Chicagon. Šv. Kazimiero parapijos kleb. kun. J. Kučingis choro 
pirmininkui A. Raulinaičiui kelionės išlaidoms padengti įteikė 500 
dolerių. L. Kančausko nuotraukos

GREETINGS and BEST WISHES

JUDGE
ALBERT A. WOLDMAN 

JUVENILE COURT 
V/ILLIAM GINTE R 

BAILIFF

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

UNITED PROVISION
CLEVELAND and COLUMBUS, OHIO
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