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Rumunijos sukilimas ar...?
RUMUNIJOS KOMUNISTŲ VADO IR FAKTINO 
VISO KRAŠTO VALDYTOJO DEI ATSISAKY
MAS PAKLUSTI CHRUŠČIOVO ĮSAKYMUI AT
VYKTI Į BERLYNĄ ATKREIPĖ PASAULIO 
DĖMESĮ Į RUMUNIJĄ. — TEN JAU NUO PER
EITŲ METŲ VYKSTA ŪKINIO IŠSIVADAVIMO 
Iš SOVIETŲ GLOBOS PROCESAS, KURIS SU
ŽADINO IR POLITINĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
VILTIS, TAČIAU DAR NEIŠSKIRTINA GALI

MYBE, KAD TAI TIK ... VAIDINIMAS.

Vytautas Meškauskas
Kai prezidento-Kennedy vizi

to Vokietijai sujaudintas Chruš
čiovas nuskubėjo Į Rytų Berlyną 
kontra-demonstracijai, jis ten 
pasišaukė ir savo vietininkus 
Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Ven
grijoje, Bulgarijoje ir Rumunijo
je. Paskutinysis/Gheorghe Ghe- 
orghiu Dei, neatvyko ir, žinant 
sovietų santvarką, toks žestas at
rodė beveik lygus sukilimui.

Reikia prisiminti, kad po karo 
Rumuniją okupavusi Sovietų Są
junga, A. Višinskiui prižiūrint, 
per tris metus tą kraštą paver
tė savo satelitu. Tas procesas 
buvo baigtas 1948 m. kovo 28 d., 
kada išrinktas "liaudies seimas" 
netrukus paskelbė''liaudies res
publiką* sutvarkytą sovietų pa
vyzdžiu. Nors prieš karą Rumu
nijos komunistų partija tebuvo 
visai maža grupelė, ji 1950 me
tais išsipūtė iki 720.000 narių. 
(Viso krašte yra netoli 18 mili
jonų gyventojų). Toks skaičius pa
sirodė Stalinui esąs Įtartinas ir 
jis Įsakė pravesti ‘valymą’, ku
rio metu partija sumažėjo be
veik 150.000 nariais. 1955 metais, 
po visų valymų ir Stalino mir
ties, partija vėl pasiekė 600.00 
narių skaičių, kurie visi atrodo, 
turėjo pagrindo ‘didžiojo brolio’ 
— Maskvos -- gerokai neapkęs
ti.

Mat, reparacijom ir kitokių 
formų plėšimais Sovietų Sąjunga 
nepaprastai nuskurdino Rumuni
jos ūkį. Prekybos santykiai su 
sovietais buvo tokie, kad Rumuni
ja turėjo pusdykiai parduoti savo 
žibalą ir žemės ūkio produktus, 
o labai brangiai mokėti už blogos 
rūšies sovietų pramonės gami
nius. Prieš kelis metus Rumu-. 
nijos valdovai, komunistiniu pa
vyzdžiu nepaprastai skriausdami 
žemės ūkĮ ir jo darbininkus, su
sirūpino savo pramonės ugdymu 
ir šioje srityje pasiekė gerų re
zultatų. Taip 1960 m. Rumuni
jos pramonės gamyba per vienus 
metus pašoko visu 5CP/o.

Tai eigai 1962 m. birželio mėn. 
buvo norėta padaryti galas, kai 
Maskvoje posėžiavus Sovietų ir
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WITNESS WHEREOF, I have hereunto sėt my hand and 
the Seal of the United Statės of America to be affixed.

IN 
caused

DONE at the City of Washington this fifth day of July in the 
year of

them to give renewed devotion to the just aspirations 
people for national independence and human liberty.

KAIREJE: Tautinių Šokių Šven
tės bendras vaizdas.

Vyto Valaičio nuotrauka

jų satelitų "Savitarpės ūkinės 
pagalbos taryba" (Comecon) nu
tarė Rumunijos supramonini- 
mą sustabdyti Čekoslovakijos ir 
Rytų Vokietijos pramonės naudai. 
Rumunija turėjo ir toliau tiekti 
tik žaliavas. Prieš tokį nutarimą 
pareiškė protestą Rumunijos at
stovas Alexandru Birladeanu ir, 
kai apie tai buvo sužinota Rumu
nijoje, ten patriotinės nuotaikos 
taip pakilo, kad tas Įvykis neofi
cialiai buvo apvaikščiotas, kaip 
didžiausia tautinės šventė. Su

BY THE PRESIDENT OF THE
UNITED STATĖS OF AMERICA

A PROCLAMATION
WHEREAS by a joint resolution approved July 17, 1959 

(73 Stat. 212) the Congress has authorized- and reąuested the 
President of the United Statės of America to issue a procla- 
mation, designating the third week in July 1959 as "Captive 
Nations Week", and to issue a similar proclamation each year 
until such time as freedom and independence shall have been 
achieved for all the captive nations of the world. and

WHEREAS the cause of human rights and dignity remains 
an universal aspiration and

WHEREAS justice reąuires the elementai right of free 
choice and

WHEREAS this nation has an abiding commitment to the 
principles of national self-determination and human freedom.

NOW, THEREFORE, I, JOHN F. KENNEDY, President 
of the United Statės of America, do hereby designate the week 
beginning July 14, 1963, as Captive Nations Week.

I invite the people of the United Statės of America to ob- 
serve this week with appropriate ceremonies and activities, and 
I urge 
of all

šauktas nepaprastas partijos CK 
posėdis savo atstovo laikyseną 
užgyrė, pasisakydamas už "tau
tinę nepriklausomybę ir suvere
numą, visišką teisių lygybę su 
kitom liaudies demokratijom, 
draugišką pagalbą ir bendrą nau
dą". Žinoma, toks žodžių krati
nys dar nedaug reiškia, tačiau 
atrodo, kad Maskvos kontrolė Ru
munijoje Chruščiovo valdymo me
tu gerokai susilpnėjo.

Kiekvienu atveju, tą posėdį pla
čiai išgarsino Kinijos komunistų 
partija, o rumunai šių metų kovo 
7 d. pasirašė prekybos sutartį 
su Albanija, kurios komunisti
niai valdovai Maskvos globos bu
vo atsikratę prieš du metus. Se
kančią dieną buvo pasirašyta pre
kybos sutartis su komunistine 
Kinija, kuria kinai pažadėjo aukš
tesnes kainas už Rumunijos ga
minius, negu sovietai mokėjo. 
Tuo pačiu laiku pradėti gyvesni 
prekybiniai santykiai su Vaka
rais. Vien tik su Vakarų Vokie
tija šiais metais bus pasikeista

(Nukelta Į 2 psl.> 

our Lord nineteen hundred and 
sixty-three, and of the indepen
dence of the United Statės of 
America the one hundred and 
eighty-eighth.
John F. Kennedy

Iš Hollywoodo atvykusi filmų ir televizijos aktorė Rūta Lee-Kilmonytė, kuri buvo Tautinių Šokių 
Šventės pranešėja, tardama žodžius: "nemačiau aš Lietuvos, bet myliu ją kaip ir Tamstos" iš karto 
pavergė visų šokėjų ir žiūrovų širdis. Nuotraukoje Rūta Lee-Kilmonytė prie mikrofono. Tribūnoje iš 
kairės sėdi Pasaulio Lietuvių Bendruomenės centro valdybos pirmininkas dr. Juozas Sungaila, Lietu
vos atstovas Wašhingtone J. Kajeckas ir Chicagos miesto burmistro atstovas pulk. J. Riley. Stovi 
programos vadovas Liudas Sagys. P. Petručio nuotrauka

DIDELIU PASISEKIMU APVAINIKUOTA ŠVENTĖ
Paskutinėmis savaitėmis Chi

cagos lietuviuose vyravo tau
tiniais šokiais perpinta nuotaika. 
Kasdien vis šokiai, šokių, šo
kiams ir taip toliau. Tautinius 
šokius linksniavo šokių šventės 
rengėjai, vykdytojai, talkininkai, 
vadovai, šokėjai ir kiti. Birželio 
pabaigoje nuotaika dar daugiau Įsi
svyravo ir artėjanti II-oji JAVir 
Kanados Lietuvių Tautinių Šokių 
Šventė virto dienos tema. Pavie
niai šokėjai pradėjo rinktis sa
vaitės pradžioje. Juos sekė gru
pės. Visi spietėsi - jungėsi bend- 
ran būrin.

Liudas Sagys, Tautinių Šokių 
Šventės programos vadovas.

J. Garlos nuotrauka

Liepos 4 d. vakare Soldier 
Field stadione buvo iškilmingai 
švenčiama JAV nepriklausomy
bės šventė. Miesto burmistro 
kvietimu, šventėsprogramonĮsi
jungė ir mūsiškiai. Čia pasirodė 
iš Los Angeles atvykęs ALB Jau
nimo Ansamblis (vad. O. Razu- 
tienė), Cicero Liet. T. Šokių Gru
pė Žilvitis (vad. V. Remeikytė) 
bei Chicagos Ateities Šokėjų Gru
pė (vad. B. Shotas), Aukštesnio
ji Lituanistinė Mokykla (vad. N. 
Pupienė), Jaunimo Centro Stu
dentų Ansamblis (vad. L. Braž- 
dienė), Liet. Evangelikų Tėviš
kės Parapijos jaunimo ratelis 
(vad. I. Pėteraitienė), Šaulių Klu
bo Tautinių Šokių kuopelė (vad.
K. Ulevičius). Viso būta 160 šo
kėjų. Pasirodymu rūpinosi ir va
dovavo Br. Shotas.

Stebint 50,000 žiūrovų miniai, 
pašoktas šustas ir malūnas. Pro- 

Tautinių Šokių Šventės išvakarėse prie žuvusiems dėl Lietuvos 
Laisvės paminklo LB Chicagos apygardos pirmininkas Petras Vėbra, 
asistuojant I. Vilkutaitytei ir R. Baranauskaitei, uždega aukurą. 

P. Petručio nuotrauka

gramon buvo Įtrauktas dar ir tre
čias šokis. Tačiau rengėjams 
trumpinant programą, jo teko at
sisakyti. Ir gerai, kad taip Įvyko. 
Gerai, nes susidarė proga pro
gramos vedėjui pranešti, jog tą 
šokį (vėdarą) bus galima išvys
ti liepos 7 d. didžiojoje lietuvių 
tautinių šokių šventėje. Tokiubū- 
du daugiatūkstantinė minia ne tik 
pamatė mūsų šokius, bet ir iš
girdo apie mūsų rengiamą šven
tę. Tai buvo vykusi ir nelaukta

•ik 

reklama lietuviškam reikalui. Ir 
tai buvo tarsi šokių šventės Įžan
ga. /

Penktadienio vakare (liepos* 5 
d.) Į International Amphitheatre 
patalpas (čia vyko ir pati šventė) 
sugužėjo patys jauniausieji. Čia 
buvo pravesta jaunesniųjų grupių 
generalinė repeticija. Šeštadienį 
nuo pat ryto ir pavakarių repe
tavo vyresnieji. Generalinėse re
peticijose buvo derinami ir kar
tojami Įėjimai, sustojimai bei at
liekami patys šokiai. Stebint re
peticijas, aiškiai matėsi vadovų 
ir šokėjų pasišventimas, kantry
bė ir noras viską tobuliau atlik
ti bei galimai iškiliau pasirodyti 
šventėje. Šokantis jaunimas va
kare susitelkė Jaunimo Centre, 
kur buvo užmegztos artimesnės 
pažintys bei grojant pramoginiam 
orkestrui pasilinksminta. Ta pa
čia proga daugelis aplankė čia 

pat esančią Čiurlionio Galeriją.
Tautinių šokių šventė pradėta 

šeštadienio vakare iškilmėmis 
prie žuvusiems už Lietuvos lais
vę paminklo Jaunimo Centro so
delyje. Liet. B-nėsCbicagos apy
gardos pirmininkui P. Vėbrai, 
R. Baranauskaitei ir I. Vilkutai- 
tytei uždegus aukurą, žodį tarė 
LB centro v-bos pirm. Jasaitis. 
Garšva sukalbėjo invokaciją. Pa
baigoje R. Čėsnaitė ir A. Stan- 
čikaitė padėjo prie paminklo vai
niką. Iškilmes pravedė A. Šeš
takauskas.

Sekmadienį iš ryto katalikai 
rinkosi Šv. Kryžiaus bažnyčio-

(Nukelta Į 3 psl.)
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LIETUVIU SUVAŽIAVIMAS VASARIO
Seniai nematyto gausumo -- 

apie 700 -- lietuvių suvažiavimą 
iš visos V. Vokietijos, Belgijos 
ir Prancūzijos, sutraukė Vasario 
16 Gimnazijos naujojo pastato 
kertinio akmens šventinimo iš
kilmės, sujungtos su jau pagar
sėjusiomis tradicinėmis Joni
nėmis, birželio 22-23 d.d.

Birželio dvidešimtantroji lie
tuvių tautai nėra eilinė data. 
Prieš dvidešimtdvejus metus ji 
buvo pašvęsta visuotinio lietuvių 
sukilimo prieš rusiškąjį komu
nizmą aukomis, kurios įrodė aiš
kią tautos valią siekti laisvės. 
Ši prasminga diena ir buvo pa
rinkta kertinio akmens pašven
tinimui.

Kaip yra žinoma, vienintelės 
lietuviškos gimnazijos laisvaja
me pasaulyje jaunimas lig šiol tu
rėjo mokytis senuose barakuose. 
L.B. Vokietijos Kr. Valdybos pa
stangomis buvo surasta lėšų;. 
pradėti naujam, trijų aukštų pa
statui, kuriame tilps visos kla
sės, moksliniai kabinetai ir val
gykla. Statybą, kurios kaina vir
šija 750.000. - markių dviems 
trečdaliais remia Federalinės 
Vokietijos ir Baden Wuerttem- 
bergo vyriausybės’, o likusį treč
dalį ryžtasi sutelkti patys lietu
viai.

Pradėtosios statybos iškilmin
gąjį aktą pirmieji pasirašė Fe
deralinės Vokietijos ministeris 
Wolfgang Mischnick, suteikda
mas audienciją Bonnoje Kr. Val
dybos delegacijai, ir Baden 
Wuerttembergo vyriausybės vi- 
ceministeris -- Valstybės sekre
torius SeppSchwarz, atvykęs pats 
asmeniškai dalyvauti kertinio ak
mens pašventinime. Aukštąjį 
svečią priėmė ir, Kr. Valdy
bos pirmininkui nesant, iš
kilmėms vadovavo Kr. Valdybos 
vicepirmininkas bei gimnazijos 
direktorius Bronius Liubinas. 
Jam perskaičius lietuviškai ir 
vokiškai iškilmingąjį aktą, pa
sirašytą Kr. Valdybos ir Tary
bos narių, viceministeris 
Schwarz, lydimas taip pat Kr. 
Valdybos narių A. Mariūno, Fr. 
Skėrio ir J. Valiūno, atliko sim
bolinį kertinio akmens su doku-

mentais įmūrijimą. Šventinimo 
apeigas atliko Freiburgo arki
vyskupo įgaliotinis Heidelbergo 
dekanas prel. dr. Beil. Kalbas 
pasakė viceministeris Schwarz, 
VLIKo VT narys dr. P. Karve
lis, prel. Beil, Lietuvių Katali
kų Sielovados direktorius tėv.

16 GIMNAZIJOJE
trolės Komisijos pirmininkas J. 
Barasas.

Meninę dalį gimnazijos spor
to aikštėje išpildė mok. Kazio 
Motgabio diriguojamas choras ir 
deklamatorių bei tautinių šokių 
grupė, vedama mok. Elizos Ta
mošaitienės.

Prel.dr. Beil, Freiburgo arkivyskupo įgaliotinis, atlieka Vasario 16 
Gimnazijos namo kertinio akmens šventinimo apeigas. Iš kairės mi- 
nistrantas mokinys Balnys, gimnazijos kapelionas kun. J. Riaubūnas, 
prel. dr. Beil, Tėvas A. Bernatonis, kun. B. Liubinas ir ministran- 
tas mokinys Ciglauskas.

Rumunija...
(Atkelta iš 1 psl.)

prekėmis už 200 milijonų dole
rių. Šiandien vokiečių, prancū
zų ir anglų technikai beveik-vi
siškai pakeitė sovietų "specia
listus" Rumunijoje.

Kai š.m. birželio 25 d. Kini
jos komunistai, prieš pradėda
mi "ideologines derybas" su 
sovietais paskelbė savo 25 te
zes, Rumunijos kompartijos or
ganas pareiškė pritarimą net 21 
tezei, ypač to^n, kurios kalba 
apie ūkinę nepriklausomybę nuo 
Maskvos.

Iš viso atrodo, kad Gheorghiu 
Dei laiko dabartinį momentą pa
lankiu atsikratyti sovietinės glo
bos. Pereitą savaitę per Austri
jos užsienio reikalų ministerį 
Kreisky jis ieškojo glaudesnio 
sąlyčio su vadinama neutralia 
Europa: Austrija, Šveicarija, Šve
dija. N. Chruščiovas, žinoma, 
galėtų Rumuniją ‘sutvarkyti’, ta
čiau tai jam padaryti ‘nepatogu* 
politiniais sumetimais. Jei tačiau 
jis leis Rumunijai ‘išsilaisvinti* 
ūkiškai, sunku bus sulaikyti ir 
nuo politinio išsilaisvinimo.

Šiuo metu tuo procesu tačiau 
dar per anksti džiaugtis. Labai 
galimas daiktas, kad Chruščio
vas Rumunijos ‘išsilaisvinimo* 
procesą laiko savo kontrolėje ir 
turime reikalo tik su tam tikru... 
vaidinimu.

A. Bernatonis, evangelikų atsto
vas klebonas Schmidt, gimnaziją 
remiančio Lyon klubo pirminin
kas Jost, Lampertheimo miesto 
Tarybos narys Schollmeyer ir 
pabaigoje, šeimininkų -- Kr. Val
dybos vardu Br. Liubinas, ypa
tingai pasidžiaugdamas vicemi- 
nisterio užtikrinimu, kad Krašto 
Vyriausybė yra nusistačiusi pil
nai ir konkrečiai paremti lietuvių 
pastangas išlaikyti savo tautines 
vertybes ir šaukdamas visus tau
tiečius, sekant 1941 metų bir
želio 22-sios sukilėlių pavyz
džiu, į nuoširdžią brolišką vie
nybę, be kurios gali žlugti ir ge
riausios pastangos. Iškilmė buvo 
baigta Tautos Himnu.

Be jau minėtųjų garbės sve
čių šventėje dalyvavo Vliko VT 
pirmininkas Jonas Glemža, vy
riausybės tarėjas M<Jck, Bonnos 
Pabėgėlių ministerijos atstovas 
Schaar, amerikiečių pulkininkas 
McElwee, PLB Prancūzijos Kr. 
Valdybos pirmininkas kun. Jonas 
Petrošius, Belgijos LB Kr. Val
dybos pirmininkė ponia Baltus, 
ML Tarybos pirmininkas E. Si
monaitis, L. Raudonojo Kryžiaus 
pirmininkas Jonas Norkaitis, 
PLB Vokietijos Kr. Tarybos na
riai Ona Boehm-Krutulytė, J. 

Venckus, V. Lėnertas, dr. J. 
Norkaitis, J. Stankaitis ir Kon-

Po bendros vakarienės vėlai 
vakare gražiai sutvarkytame gim
nazijos parke, prasidėjo turtinga, 
inspektoriaus A. Krivicko vado
vaujama Joninių programa, kuri 
sutraukė ir daug vietinių apylin
kės gyventojų, taip kad dalyvių 
skaičius siekė tūkstantį. Joninių 
laužą uždegė direktorius Br. Liu
binas. Ypatingo publikos palanku
mo susilaukė E. Tamošaitienės 
parengtieji mokinių baleto daly
kai: Vaidilučių šokis ir Papar
čio Žiedo stebuklas. Visas šias 
iškilmes minėjo vokiečių radi
jas ir plačiai aprašė laikraščiai.

Suvažiavimo vardu buvo pa
sveikintas naujasis popiežius 
Paulius VI, V. Vokietijoj šiuo 
metu besilankantis JAV prezi
dentas Kennedy ir P. Vokietijos 
ministeris W. Mischnick.

Rytojaus dieną, sekmadienį, 
pamaldas katalikams laikė ir pa
mokslą pasakė Sielovados direk
torius tėv. A. Bernatonis.

Žmonės skirstėsi į namus su 
pakilia nuotaika, atradę čia nuo
savą mažytę Lietuvą, kur susiti
ko netikėtai daug tautiečių, atsi
gavo lietuviškoje dvasioje. Ypa
tingai šią šventę įvertino nese
niai iš Lietuvos ir net iš Sibiro 
atvykusieji. Rengėjai šalia padė
kų susilaukė daug paraginimų 
ir vėl sudaryti panašią progą 
lietuviams pasijusti tikrai gyva 
bendruomene.

Šventės iniciatorium ir orga
nizatorium buvo PLB Vokietijos 
Kr. Valdyba. Didžioji techniškojo 
darbo organizavimo našta teko 
Kr. Valdybos iždininkui ir jos 
reikalų vedėjui A. Mariūnui. Nak
vynės ir maitinimo problemas 
sprendžiant, daug pagelbėjo 8591 
LS lietuvių kuopa iš Schwetzin- 
geno, kurios vadas kpt. Jonas K. 
Valiūnas yra Kr. Valdybos sekre
torius ir statybos komisijos na
rys. Aktyviai prisidėjo prie sklan
daus šventės pravedimo taip pat 
4204 ir 8593 LS lietuvių kuopos. 
Labai kruopščiai ir kantriai tal
kininkavo visuose darbuose ats. 
maj. Juozas Černius. Garsiakal
biais, apšvietimu ir kitais elekt
ros įrengimais rūpinosi mok. 
kun. Jonas Dėdinas.

Savo vertingą įnašą davė Va
sario 16 Gimnazijos mokytojai, 
tarnautojai ir'darbininkai, o taip 
pat patys moksleiviai. Ponia I. 
Krivickienė pasiuvo baleto šokė
joms rūbus. Mok. Fr. J. Skė
rys abidvi dienas ėjo pranešėjo 
pareigas.

(P.L.B. Vokietijos Kr. V-bos 
inf.)

ANTIBOLŠEVIKINIS TAUTU BLOKAS

niai nusiteikusius įvairių tautų 
kovotojus už laisvę.

Kremliaus tironai ėmėsi ne- 
žmoniškiausių priemonių kovo
ti su šia organizacija, stengian
tis nužudyti žymesnius jos va
dus. Neatsižvelgiant į įvairius 
tarptautinius nuostatus, siunčia 
išprusintus ir aprūpintus moder- 
niškiausiais nužudymo ginklais 
žmogžudžius užsienin, kad žu
džius antikomunistinius veikė
jus. Tokiu būdu Sovietų Saugu
mo organų pasiųstas Bogdan 
Stashynsky specialiu nuodų pis- 
tolietu iš pasalų nužudė du ukrai
niečių veikėjus: pogrindžio armi
jos vadą Stephan Bandera (1959 
m. Muenchene) ir profesorių Zev 
Rebet (1957 metais). Bogdan Star 
shynsky praeitais metais Aukš
čiausiame Vokietijos Federali- 
niame teisme Karlsruhe pareiš
kė, kad turėjo būti nužudytas ir 
J. Stetzko. (Dabar ABN deda pas
tangas, kad Sovietų vyriausybė 
būtų apkaltinta JTO ar Haagos 
tarptautinio tribunolo)...

Nežiūrint komunistų teroro 
veiksmų, ABN plečia savo veiki
mą, ir dabar yra dedamos pas
tangos artimoje ateityje sušauk
ti pasaulinį antikomunistinį kon
gresą ir kad būtų įsteigta pasau
linė centrinė institucija radika- 

■ liai kovoti su Sovietų Rusijos 
imperializmu bei komunizmu.

Kanadoje birželio 23 d., ne
toli Toronto, ukrainiečių jaunimo 
ūkyje "Veselka", XIV-ame Ka
nados ir JAV ukrainiečių masi
niam sąskrydyje buvo atšvęsta 
dvidešimtmetinės ABN sukaktu
vės. Pagrindiniai minėjimo kal
bėtojai buvo šen. Ch. J. Kersten 
iš JAV (komiteto generalinis sek
retorius, kuris imasi iniciaty
vos sušaukti pasaulinį antiko
munistinį kongresą ir kuriš gy
nė Vokietijos Federaliniam teis
me Banderos šeimos ir kitų rei
kalus). Kiek ilgesnę kalbą pasa
kė Kanados imigracijos ministe
ris G. Favreau. Numatytas kal
bėti pirmininkas Steztko negalė
jo laiku atvykti į šį kontienentą 
dėl eigoj esančios bylos^ prieš 
Banderą ir ABN šmeižtų, kurie 
buvo atspausdinti "Muenchen

Abend Zeitung". Panaši byla 
prieš komunistų paleistą šmeiž
tą Paryžiaus laikraštyje "Egzile 
Liberte" buvo šiemet laimėta...

Šiomis dienomis Toronto ang
liškoj spaudoj buvo atspausdinta 
The Publishers and the Editor 
of the Canadian Jewish News at
siprašymas ir apgailestavimas, 
kad jų buvo apšmeižtas slovakų 
veikėjas dr. Kirschbaum, lygiai 
kaip kad yra apšmeižti kai kurie 
lietuviai veikėjai Amerikoje. Dr_ 
Joseph Kirschbaurnprarasdamas 
savo namą įvairioms išlaidoms 
dengti t įrodė šmeižtų netikrumą 
ir laikraštis ilgiausiu apmoka
mu skelbimu "The Telegram’e" 
atsiprašė. Dr. Kirschbaum 
trauks kitus komunistinius laik
raščius teisman.

Šen. Kersten savo kalboje ypač 
pabrėžė drąsesnės bei energin
gesnės kovos prieš komunizmą ir 
Sovietų imperializmą svarbumą. 
Iškėlė reikalą turėti pavergtųjų 
bent simbolinius tautinius kari
nius dalinius. Sovietai, kaip tik 
to daugiausia bijo (tą rodo ir 
Banderos nužudymas), nes pa
vergtoms tautoms būtų pade
monstruota, jog jos nėra užmirš' 
tos ir kad yra ryžtas kovoti už 
tų tautų išlaisvinimą. Tuo tarpu, 
kai bent kokia peršama koegzis
tencija yra tik Maskvai pasitar- 
navimas tautų budrumui migdyti. 
Prieš 7 metus, sudaryti tokius 
dalinius, net buvęs JAV vyriausy
bės pritarimas...

Tiek tame masiniame minėji
me, tiek garbės svečiams sureng
tame pobūvyje, Kanados imigra
cijos ministeris, sveikindamas 
Kanados Vyriausybės vardu lais
vės kovotojus pabrėžė, kad ir to
liau bus dedaluos pastangos rem
ti tautų išsilaisvinimą.

Dr. J. Kaškelis

R. SPALIO
naujai pasirodęs 
novelių rinkinys,

ANGELAI IR NUODĖMĖS, 
išleistas Nidos Knygų Klu

bo Londone, 
jau gaunamas Dirvoje. 
Kaina — 2 dol.

*

MOKAME

Europos raudonajam imperia
lizmui pavergus daugelį tautų, 
ir toms tautoms kovojant už lais
vės atgavimą, 1943 m. Ukraino
je įvyko pirmoji rytų Europos 
ir Azijos Sovietų pavergtųjų tau
tų kovotojų konferencija. Tos 
konferencijos pasėkoje buvo įs
teigta "Tautų antibolševikinisblo
kas" (Anti-Bolshevik Block of 
Nations — A.B.N) Šis blokas, 
kurio centras dabar yra Muen- 
chene ir kurio pirmininkas yra 
buvęs Ukrainos ministeris pir
mininkas Jaroslav Stetzko, savo

veiklą yra išplėtęs visame pa
saulyje. Įvairiose valstybėse ir 
kontinentuose yra susidarę vie
nokio ar kitokio pavadinimo sa
vistovūs skyriai bei junginiai, 
sėkmingai prisidedą prie truk
dymo kumunizmui plėstis, o ypač 
Sovietų Rusijos imperalizmui. 
Visas šis masinis sąjūdis taip 
pat daug prisideda prie sovie
tų pavergtųjų tautų laisvės at
gavimo.

Maskvos tironams ši organi
zacija yra ypatingai nemaloni to
dėl, kad jinai apjungia patrioti-

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!
KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 

PAS MUS!
PINIGAI PADĖTI IKI KIEKVIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MENESIO DIENOS. 

/ll/nč>7 PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 /2 /o DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS
REKORDAS..

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

INSURED

• 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.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSIONIERIAMS, KURIEM PROCENTAI YRASVARBU 

GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHUNY SAVINGS

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

i LOAN ASSN.
1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.

JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 
sekretorius

Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330

VIEŠĖDAMI IMlĖltOJE PIRKITE VULIII.IE MIIDERVIII.IE 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE 

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
BARNETT PRANC. KONJAKAS ....... 5th $4.98
GERMAN BRENDY ................................ 5th $3.9$
CANADIAN WHISKEY .......................... 5th $3.98
VODKA pilna kvorta........................................ $3.59
KRON BRANNVIN

AOUAVIT (švediška) ........................ 5th $3.98

COCTAILS MANHATTAN OR
MARTINI kvorta .................................... -$2.98

LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas ..... 5th $0.89
NAPOLEON FRENCH BRANDY ....... 5th $3.35
RICCADONNA IT AL. VERMOUTH 30 onz. $1.15
BORDEAUX pranc. vynas................................... 5th $0.98
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NEMIRŠTĄS LAISVES IR 
NEPRIKLAUSOMYBĖS SIEKIMAS

"Yra žmonių, galvojančių, kad su komu
nistais yra įmanomas bendradarbiavimas. 
Teateinie jie į Berlyną".

Prezidentas J. F. Kennedy
Prezidento J. F. Kennedy paskelbtoji proklamacija Pavergtųjų 

Tautų Savaitei skiriasi nuo .ankstyvesniųjų ne tiek nuogų laisvės už
gniaužimo faktų konstatavimu, kiek įsakmiu paraginimu laisvės sar
gyboje budėti visai Amerikos visuomenei.

Jei laisvė yra nedaloma, nedalomas ir laisvės siekimas. Afrikos 
tautos nebūtų išvydę laisvės ir nepriklausomybės, jei ne laisvųjų 
valstybių parama jų siekiams įgyvendinti.

Kolonializmo siaubas nėra nušluotas. Jis dar gyvas ir tvirtas vi
same savo įnirtime, įsikibęs komunistinės santvarkos grotų, mūro 
sienų ir vergijos -- žiauriausia to žodžio prasme.

Didžiausiu tautų laisvės ir nepriklausomybės priešu liko komu- . 
nizmas, apglėbęs eilę Azijos, Rytų Europos tautų, kartu jau tvirtai 
koją įstatęs ir Kuboje, JAV pašonėje. Dabar, atrodo, jau visas pasau
lis turėtų būti įsitikinęs, ką neša tautoms komunizmas, ką reiškia jo 
atėjimas tautų laisvei.

Tačiau tiek Amerikos, tiek kitų tautų vadai ir visuomenės turė
tų įsitikinti, kad komunizmas ateina ir grasina ne vien atominiais 
ginklais. Jis veržiasi savo sukta propaganda, kiršinimo, skaldymo, 
juodinimo metodais. Komunizmas naudoja visas ekonomines prie
mones tautų ūkiui pakirsti. Komunizmo propaganda neperša tie
sioginiai savo prekės, bet ji stengiasi suniekinti laisvojo pasaulio 
moralinių, ekonominių ir kultūrinių vertybių prasmę. Komunistinė 
hydra skverbiasi ne vien į valstybių vadovybės aparatūrą, ji randa 
vietos ir tikslo skverbtis į kiekvieno žmogaus gyvenimą.

Tik pažvelkim į komunistų pastangas vilioti, skaldyti, šmeižti 
tremtinius, pažvelkim į jo propagandinius metodus, skleidžiamus 
neva "bendradarbiautojų" lūpomis, matysime, kokiais falšyvais, 
nemoraliais, melagingais žodžiais stengiamasi paveikti žmonių mo
ralę, jų įsitikinimus.

Prezidento proklamacija yra tęsinys buv. prezidento Eisenhowerio 
pradėtosios akcijos. Tiek pernai, tiek ir šiais metais tos proklamaci
jos paskelbimui buvo priešingų tam tikruose administracijos sluoks
niuose. Krašto užsienio politikos momentui kartais ta proklamacija 
gali būti neparanki. Bet lygiai neparankus ir Kremliaus politikai bu
vo vaizdas, kurį prezidentas Kennedy stebėjo Berlyne prie mūro 
sienos. Prie sienos, kuri skiria du skirtingu pasauliu, bet kuri 
jungia visus į vieną bendrą laisvės troškimą.

Nei proklamacija, nei Pavergtųjų Tautų Savaitė nėra tos dienos ar 
savaitės reikalas. Tai vyksmas, jungiąs žmones šiapus ir anapus į 
vieną tikslą: apsaugoti ir apginti turimą laisvę ir iškovoti ją jos sie
kiantiems. Tuose siekimuose turime nepalūžti nei šią nei kitą savai
tę. Tais siekimais turime gyventi ir laisvės idėją ugdyti kuo plačiau
siuose mums prieinamuose sluoksniuose. O ypatingai turime akylai 
žiūrėti, kad nesukluptume komunizmo mėtomose pinklėse, kad ne- 
išsiskirstytume dėl mažmožių, laisvės kovoje neturinčių prasmės.

Pavergtųjų Tautų Savaitė, tik trumpas priminimas mūsų iš
gyvenimų ir patirties. Tai kartu priminimas mums ir visam pasau
liui tų uždavinių, kuriems atlikti ir kurių siekti neužtenka nei pro
klamacijos, nei savaitės.

ARGI VLIKAS JAU PRIPAŽĮSTA 
KLAIPĖDOS KRAŠTO ANEKSIJĄ'

Birželio 29 ELTOS biuletenis 
pranešė, kad Vliko VT Užsienių 
Reikalų Tarnybos Valdytojas bu
vo garbės svečias Duesseldorfe 
vykusio Rytprūsių buv. gyvento
jų sąskrydžio ("Bunderstreffen 
der Ostpruessen”) ir kalbėjęs jo 
spaudos konferencijoje, kurioje 
dalyvavo ir užsienio spaudos at
stovai.

Daugiau apie tą sąskrydį ELTA 
nerado reikalinga pranešti. O 
laisviesiems lietuviams tas sąs
krydis, atrodo, svarbiau būtų pa
žinti kitais atžvilgiais, ne vien 
tuo, kad Vliko pareigūnas ten da
lyvavo ir reiškėsi.

Faktiškai tas "Bunderstreffen 
der Ostpreussen" buvo plataus 
masto vokiečių revendikacinė 
manifestacija už buv. Rytprūsių 
grąžinimą. Galima įvairiai gal
voti, ar Lietuvos laisvinimo 
veiksnio pareigūnui dera tokioj vo
kiečių revendikacinėj manifesta
cijoj dalyvauti, turint galvoj, kad 
savo metu nepriklausoma Lietuva 
buvo užėmusi aiškiai ir griežtai 

(j.č.)

neutralią pozliciją Vokietijos te
ritorinių ginčų su savo kaimynais 
klausimais. Maža to. Pastarosios 
revendikacinės vokiečių mani
festacijos atžvilgiu Lietuva jau 
negali likti neutrali, nes ir ji pa
ti tiesioginiai yra liečiama.

Tarp sąskrydžio grupių ran-

Po r * “ - - -
baigta II-ji Tautinių šokių šventė.

šokiųjšokėjai Išsirikiavo vėliavų pagerbimui ir, sugiedojus "Lietuviais esame mes gimę", buvo 
Z. Degučio nuotrauka

/

Tautinių Šokių Šventės bendras vaizdas. P. Petručio nuotrauka

DIDELIU PASISEKIMU APVAINIKUOTA ŠVENTĖ
(Atkelta iš 1 psl.)

je, o evangelikai Tėviškės baž
nyčioje, kur buvo atlaikytos pa
maldos. Po pietų visi skubėjo į 
amfiteatrą.

Tūkstančiams žiūrovų užimant 
vietas, šokėjai grupavosi greta 
esančiose patalpose. Estradoje 
simfoninis orkestras derino 
instrumentus. Aplink bėgiojo va
dovai - pareigūnai duodami pas
kutinius nurodymus. Artėjo pro
gramos pradžia.

Pagaliau prigeso šviesos ir 
sutviskus prožektoriams, estra
doje prabilo clevelandietė I. Sta- 
saitė, pristatydama šventės ve
dėją L. Sagį. Šis pristatė kom
pozitorių prof. VI. Jakubėną, su- 

dame, kad į "Regierungsbezirk 
Gumbinnen", šalia kitų"Kreisų", 
yra įtraukti ir "Heydekrug, Mė
mei, Pogegen", taigi Lietuvos te
ritorijos dalis. J ei prieš tokį Lie
tuvos teritorijos dalies įjungimą 
į "Regierungsbezirk Gumbinnen”, 
nors jis ir prieštarauja Vokieti
jos 1937 sienoms, dar gali užsi
merkti kancleris Adenaueris, tai 
Vliko VT Užsienių Reikalų Tar
nybos valdytojo "užsimerkimas" 
ir nepareiškimas dėl tokio "ne
susipratimo" sąskrydžio organi
zatoriams protesto, bet, atvirkš
čiai, savo dalyvavimu parodant 
su tuo sutikimą, iš tikrųjų ver
čia paklausti 
šio veiksnio 
mas dėl tos 
jos dalies.

Ir jei jis ne tas pats, kaip jo 
aukšto pareigūno, tai kodėl tokie 
pareigūnai leidžiami kompromi
tuoti ne tik savo atstovaujamą 
organizaciją, bet ir pačios Lie
tuvos reikalą?

Vliką, koks gi yra 
faktinis nusistaty- 
Lietuvos teritori-

T. Norkus
New York

Kai vieni šoka, kiti žiūri ir ploja...

kūrusį Šventei specialų maršą. 
Kompozitoriui mostelėjus lazde
le, pasigirdo "Šokėjų eisenos" 
garsai. Kiekviena grupė įeidama 
sumaniai panaudojo įvairių tauti
nių šokių figūras. Eisenos prie
kyje žygiavo vėliavnešiai, įneš
dami Lietuvos, JAV ir Kanados 
vėliavas. Grupė po grupės ėjo 
tolimosios Los Angeles, Montre
alio, Toronto, Hamiltono, Bosto
no, Baltimorės, Philadelphijos, 
Rochesterio, Detroito, New Bri- 
tain - Waterburio - Hartfordo, 
New Yorko, Detroito, CIevelan
do, Grand Rapids, New Haven, 
Kenoshos - Racine - Waukega- 
no, Cicero ir Chicagos atsto
vai. Juos sekė Chicagos, Lemon- 
to, Cicero ir CIevelando Litu
anistinių mokyklų šokėjų grupės. 
Viso suėjo daugiau tūkstanties 
šokėjų. Miela buvo žiūrėti į tokį

Vyto Valaičio nuotrauka

Filmų ir televizijos aktorė Rūta Lee-Kilmonytė, grakšti, tarytum 
balta gulbė, audringiems plojimams nenutylant, eina užimti į tribūną 
pranešėjos vietą. P. Petručio nuotrauka

gausų, margaspalviais drabu
žiais pasirėdžiusį, lietuviškąjį 
atžalyną.

Oficialioji dalis pradėta or
kestrui grojant "Marija, Marija". 
Paskui nuskambėjo JAV, Kanados 
ir Lietuvos himnai. Himnus sekė 
kalbos. Iš eilės kalbėjo šventės 
vykdomojo komiteto pirmininkas 
Br. Nainys, Lietuvos atstovas J. 
Kajeckas, Pasaulio Liet. B-nės 
centro valdybos pirmininkas dr. 
J. Sungaila ir Chicagos burmist
ro atstovas pik. J. Riley. Kal
bėtojai pasveikino Šventės da
lyvius, pasidžiaugė lietuviškojo 

jaunimo susibūrimu ir išreiškė 
tvirtą Lietuvos ir lietuvybės ne
marumo viltį.

Iš Hollywoodo atvykusi Rūta 
Lee - Kilmonytė, pravesdama 
šventės programą, pavergė vi
sų šokėjų ir žiūrovų širdis. Jos 
tarti žodžiai "nemačiau aš Lie
tuvos, bet myliu ją kaip ir Tams
tos", padarė didelį įspūdį jauni
mui. Jos pasirodymas ir puikiai 
apvaldyta lietuviška kalba ilgai 
paliks jaunimo atmintyje.

Oficialiai daliai pasibaigus, 
prasidėjo šokiai. Pirmojoje pro
gramos dalyje vyresnieji pašo
ko kalvelį, kubilą, audėjėlę, ru
gučius, blezdinginį jonkelį, vėda
rą, mikitą, blezdingėlę ir malū
ną. Po 20 minučių pertraukos vy
resniuosius pakeitė jaunesnieji, 
pašokdami voveraitę, šeinį, žil
vitį ir dzūkų polką. Po jų vėl pa
sirodė vyresnieji su subatėle, gy- 
vataru, noriu miego, oželiu, sa
dute, šustu ir suktiniu. Šokant 
grojo orkestras, diriguojamas 
muz. J. Zdaniaus.

Prieš pradedant suktinį, šir
dingą padėką visiems išreiškė 
Br. Nainys. Pabaigai orkestras 
sugrojo "Lietuviais esame mes 
gimę". Pakili tautinių šokių šven
tė pasibaigė. Darbo būta begalės. 
Rengėjų ir dalyvių įdėtas triū
sas apvainikuotas dideliu pasi
sekimu. Vakarui atėjus daugu
ma šventės dalyvių užpildė B. 
Pakšto svetainę ir Lietuvių Au
ditoriją. Čionai pasidalinta įspū
džiais, pasivaišinta ir pasilinks
minta. P. Petrutis

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu

meruoti Dirvą



Nr. 80 — 4 DIRVA 1963 m. liepos 15 d.

VASAROS POLITINIAI ĮVYKIAI EUROPOJE
/ Kokios nuotaikos šių dienų Vak. 
Vokietijoje? Tai, kas vyko Vokie
tijoje prezidento Kennedy viešė
jimo dienomis, kaip jis buvo pri
imtas Vak. Berlyno milijoninių 
masių, kokius rūpesčius turi 
Bonnos vyriausybė, balansuojant 
tarp Washingtono ir Paryžiaus, 
apie tai, "Telstar" tarpininkau
jant, Dirvos skaitytojai dar tą 
pačią dieną matė JAV miestuose 
(savo kambariuose besėdėdami), 
ar skaitė gerai informuoto V. 
Meškausko politiniuose komen
taruose. Apie Chruščiovo vieš
nagę rytiniame Berlyne būtų ma
ža kas pridurti, nebent tai, kad 
menkas gyventojų entuziazmas 
buvo labai iškalbingas, lygiai ir 
tai, kad pvz. Kennedžio viešėji
mo dienomis rytų Berlyno Įmo
nėse žymiai buvo pakilę "susir
gimo" atvejai — aišku, negalė
dami Vakarų pasaulio vadovui 
reikšti atvirų ovacijų, tie berly
niečiai skubėjo prie televizijos 
aparatų ar radijo priimtuvų.

Šių eilučių autorius nėra te
levizijos šalininkas, tačiau jis 
negalėtų paneigti, kad preziden
to viešnagės dienomis dar kartą 
įrodyta, kad TV vaidmuo ypatin
gai svarbus įvairių pasaulį do
minančių įvykių ar manifesta
cijų atvejais. Birželio dienomis 
televizijos perduotą prezidento 
kelionės, kalbų, minios ovacijų 
programą stebėjo net 14 europi
nių kraštų, o Telstar pagalba ir 
JAV. Dabar dar kartą Įsitikinta, 
kad televiziją galima laikyti 
"prailginta akimi", kai akis, vi
sokių sienų, miestų užtvarų ne
paisant, gali stebėti įžymius as
menis, gali net įsižiūrėti ne tik 
tų vyrų veido išraiškas, bet ir., 
kaklaraiščių mazgus.

Taigi, daugelis milijonų gyve
no politikos įvykiais. Lietuviai, 
savo ruožtu, įdėmiai sekė prez. 
Kennedy mintis.

Berlyne buvo pasakyta stiprių 
žodžių komunizmo adresu. Teko 
ir čia atkreipti dėmesį įWashing- 
tone leidžiamo "USNews&World

V. ALSEIKA

Report" birželio 24 d. laidą, kur 
prez. Kennedy pažiūros štai kaip 
nusakomos: "šaltasis karas vyks
ta per ilgai, o karštasis skau
džiai paliestų abi valstybes. 
Abiems kraštams per sunki gink- 
lavimos našta. Reikia draugiš
kesnių santykių, nes juk mūsų 
kraštai dar niekada nėra kariavę 
vienas prieš kitą". Pastebėjęs, 
kad JAV nedarančios didesnio 
spaudimo dėl sovietinių dalinių 
pašalinimo iš Kubos, kad jos jau 
susitarusios dėl telefono ryšio 
Maskva - Baltieji Rūmai, kad sie
kiančios geresnių santykių su 
Maskvos satelitais, žurnalas — 
gi paprastai jis gerai painfor
muotas -- pabėrė tokius gana 
reikšmingus žodžius: "Galimas 
dalykas, kad užkulisiuose siekia
ma naujų susitarimų... Vis dėl 
to, buvęs patyrimas rodytų, kad 
jei ir būtų prieita prie susitari
mų, tai JAV-ėms tektų daryti 
didesnes nuolaidas, kaip Sovie
tų Sąjungai. Ar pastebėjote to
kius ženklus, kurie rodytų, kad 
iki šiol Chruščiovas būtų pada
ręs Amerikai nuolaidų atominių 
bandymų, Berlyno, Kubos ir ki
tais klausimais?"

Tiek Washingtono informaci
jų. Jos vertos dėmesio ir ypa
tingai pavergtųjų tautų tarpe, at
rodo, atsiras (ar jau ir veikia?) 
ir reikiamas budrumas.

Vak. Vokietija dabar atrodo 
kaip toji našlė, apie kurią zu
ja norėdami ją savo pusėn pa
vilioti "jaunikiai" — amerikie
čiai su prancūzais. Tiesa, patys 
įtakingieji vokiečių žurnalistai 
iškilmingai per spaudą ar per 
radiją bei televiziją skelbia, kad 
"mes ir su JAV ir su Prancūzi
ja", bet nieku būdu prieš kurią 
iš tų valstybių. Tai šios karštos 
politinės vasaros auksiniai žo
džiai. Teks palaukti ar žodžiai 
pasiteisins ateities veiksmais.

' Šiaip gyvenimas Vokietijoje žy 
miai patrauklesnis už politinius 
slėpinius bei mįsles. Krašto ge
rovė vis toji pati ir ją žymi šim
tai tūkstančių italų, graikų ar 
ispanų. Jei kas šią vasarą atsi
durtų Vak. Vokietijoje,tikrai nu
stebtų, kokia Įvairiausių kalbų 
maišatis, kiek daug pietietiškos 
išvaizdos piliečių, koks margas 
krašto vaizdas.

Galima pridurti --ne tik mar
gas, bet ir vis brangstąs. Pra
gyvenimas brangsta kiekvieną mė
nesį. Šią vasarą žymiai pakilo 
ir butų bei kambarių nuomos, pa- 
brangęs ir susisiekimas. Nesva
jokite apie 5 dol. per dieną iš
laidas, nes turistui vargiai pa
kaks ir aštuonių, o greičiausiai 
teks leisti po 10 dol. per dieną.

Vasaros metu atvykstantiems 
kitas kliuvinys, tai sunkumai su 
nakvyne. Tai liečia didžiuosius 
miestus kaip Hamburgą, Berly
ną, Frankfurtą ar Muencheną. 
Štai, Hamburge jau antras mė
nuo vyksta pasaulinė gėlių pa
roda, o kituose didmiesčiuose su
sirinkę tūkstančiai kokio nors kon
greso ar sąskrydžio dalyvių. 
Tad... viešbuty jums aiškins -- 
trūksta laisvų kambarių. Stoty
se teks stovėti eilėse prieškam
barių paskirstymo pareigūnus ir 
pasiduoti jų valiai. Gal bus kur 
laisvas viešbučio kambarys, o 
gal būsi nukreiptas Į privatų bu
tą, ar kokį pensijonatą. Taip, 
viešbučių statoma ir vis mo- 
derniškesnių (pvz. neseniai 
Frankturto International), visur 
krypsta ir Hiltono budrioji akis, 
tačiau nesuskumbama prisitai
kinti prie vis gausėjančio turistų 
antplūdžio. O juk Vokietija aiš
kiai traukia amerikiečius, kad ir 
tais sentimentų sumetimais -- 
mano seneliai čia gyveno... ar 
paprasčiausiais snobo apskai
čiavimais -- buvau Europoje ... 
negi Tamsta nebuvai?

•X

Prie žuvusiems dėl Lietuvos laisvės paminklo Tautinių Šokių šven
tės išvakarėse padedant vainiką. J. Garlos nuotrauka

‘ " Oš;

POttAWAltAMIE
Naujausia lietuvių įsi

gyta vasarvietė, 7 mylios 
j šiaurę nuo St. Joseph ir 
Benton Harbor, Mich. 
prie 3 1 - 33 US kelio. ( 100
mylių iš Chicagos, 30 mylių į šiaurę nuo Union Pier, 
Mich.).

Tai dvidešimt penki akrai gražios Michigano ežero pakran
tės su tūkstančiu pėdų privačiu paplūdimiu. Iš Chicagos pasie
kiama važiuojant Indiana greitkeliu, US-12 ir nuo Union Pier 
US-94; St. Joseph’e įvažiuojama j US-31-33 kelią.
• Švarūs motelio ir atskirų namukų kambariai su visais patogu
mais.

• Erdvios žaidimams ir poilsiui skirtos patalpos.
• 250 svečių talpinanti valgykla.
• Gausus ir įvairus maistas.
• Puošnus baras.

Ideali vieta organizacijų ir grupių išvykoms, suvažiavi
mams, studijų savaitėms ar savaitgalių pramogoms.

Dėl informacijų skambinti ar rašyti: P. Ambutas
Chicagoje,
REpublic 7-0770
(po 6 vai. vakaro).

POTTAWATTAMIE RESORT
Route 3, Box 400 
Benton Harbor, Mich. 
Tel. WAlnut 5-6243.

* RYŠIUM SU KREMLIAUS 
PARAMA KURDŲ SUKILĖLIAMS 
Irako vyriausybė užmezgė tamp
resnius ryšius su Pekinu ir anti
rusiška Albanija. Be to, Irakas 
žada ištremti visus Sov. Sąjun
gos "techniškus patarėjus".

• JAUNYSTĖS ŽIE
DAI”, Chicagos Aukštes
niosios Lituanistikos Mo
kyklos ir kitų lituanistinių 
mokyklų 1962-63 mokslo 
metų metraštis. Knyga Lie
tuvių Enciklopedijos forma
to 232 puslapių. Išleido č. 
A. L. M-los Tėvų Komite
tas. Kaina 2 dol., siunčiant 
paštu — 2 dol. ir 25 cnt. 
Knygoje telpa geriausi pa
čių mokinių parašyti raši
niai; dėl to lengvai skaito
mi net ir pradedantiems 
lietuvių kalbos mokytis.

Dar yra likęs nedidelis 
skaičius šio metraščio par
davimui. Knyga pilnai tin
kama pasiskaitymui ne tik 
jaunimui, bet ir suaugu
siems. Pažinkime šių laikų 
lietuviško jaunimo dvasią 
ir polėkius! Šią knygą galė
tų Įsigyti visos lituanistinės 
mokyklos bet kurioje pa
saulio šalyje ir lietuviškos 
jaunimo organizacijos — 
skautai, ateitininkai ir kt. 
sau asmeniškai ir savo kny
gynėliams.

Užsakymus su monev or
deriu ar čekiu siųsti: P. P. 
Stankevičius, 3751 So. Wal- 
klce St., Chicago 9, UI.

(78, 79, 80)

- Ne landžiok tenl Šita boba labai pavojinga...!
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BENDRUOMENĖ KULTŪRINĖS 
IR POLITINĖS VEIKLOS 

KRYŽKELĖJE
LIETUVIŲ DIENOS (gegužės 

mėn. nr.) patalpino atsakymus Į 
anketą, išsiuntinėtą eilei mūsų 
veikėjų, Bendruomenės klausi
mais.

Anketoje, atrodo, pagrindiniu 
klausimu rūpėjo iškelti B-nės 
posūkį politinės veiklos keliu.

Anketoje randame būdingų mū
sų visuomenės nuotaikas vaiz
duojančių atsakymų.

ST. BARZDUKAS pasisako, 
kad: "visus išeivijos lietuvius 
apimanti, jungianti ir demokra
tiškai besitvarkanti B-nė natū
raliai turėtų būti tas kelias, ku
riuo turėtume eiti. Ji turėtų bū
ti tas raktas, kuriuo atsirakintu
me savo sprendimus."

į klausimą, ar reikia politinių 
momentų PLB Seimo darbų tvar
koje, St. Barzdukas nedvejoda
mas sako:

"Reikia, nes jie išplaukia iš 
B-nės esmės ir paskirties...

B-nė, atsisakydama Lietuvos 
laisvės kovos, nustotų buvusi 
bendruomene ir tevirstų specifi
ne švietimo ir kultūros draugija".

"Vilkinių" samprotavimų. Jo ma
nymu, "pasinešimas Į politinių 
darbų barą jau dabar kelia PLB 
sunkumų išlaikyti vieningą darbo 
dvasią ir darnų narių susiklau
symą".

Kalbant apie politinę veiklą ap
skritai, A. Trimakas toliau išve
da, kad

"... politinė veikla... reikalau
ja ne tiktai pasišventimo, geros 
valios, bet ir išmonės. Gerų no
rų negana. Reikia Įgudimo, ži
nių, plačiai žinomo vardo sveti
muose sluogsniuose ir didelio 
apsukrumo, kuris Įgyjamas tik
tai per ilgą patyrimą ir prakti
ką."

Ta proga A. Trimakas mūsų 
politines grupes suskirsto į dvi 
kategorijas: "Yra demokratinės 
grupės ir mažiau demokratiją 
vertinančios grupės, ir kiekvie
na kitaip darbo metodus supran
ta. Ne paslaptis, kad tai buvo ir 
ligi tam tikro laipsnio tebėra svar
bi kliūtis tam tikroms grupėms 
įsijungti į Vliką, kur vyrauja 
demokratinių dėsnių grupė."

Girdi, su tomis pat kliūtimis 
susitiksianti ir B-nė, nuėjusi į 
politikos lauką.

A. Trimakas siūlo PLB pri
siderini prie VLIK programos.

K. ŠIDLAUSKAS, nors ir pa
sisakydamas už darbo pasidali
nimo principą, vistikpažymi, kad 
užtektų darbus koordinuoti ir

nuožirdžiai bendradarbiauti.
K. SRUOJA mano, kad "PLB 

turėtų kiek galima greičiau už
imti VLIK vietą".

PR. DAILIDĖ: "VLIK likvida
vimas vargiai lietviškam rei
kalui būtų naudingas..." tačiau 
ir PLB neturėtų vengti politinės 
veiklos, neatsisakant savo kultū
rinio pobūdžio.

PREL. M. KRUPAVIČIUS, įpy- 
nęs visą eilę jam būdingų pasi
sakymų, išvadinus St. Barzduką 
ir J. Jasaitį savo politiniais prie
šais (!), grįžta prie PLB gene
zės, chartos ir -- darbo pasi
skirstymo. Prelato nuomone, 
"organizacinė sistema turi pa
silikti tokia, kokia dabar yra. 
Tobulintini tik esamų organų san
tykiai ir kontaktai."

Anketa, pasisakant žmonėms, 
kurių nuomonės ir be anketos iš 
anksto gerai žinomos, neatsiekia 
savo tikslo. Į iškeltus klausimus 
gali atsakyti visuomenė, savo 
sveiku nusistatymu ir apsispren
dimu. Kai kurie anketos "poli
tikavimai" gali ne padėti, o tik 
pakenkti daugumos siūlomai lais - 
vinimo darbo darnai išlaikyti.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI

PRENUMERATĄ

VINCO RAMONO

1/

A. TRIMAKAS, būdamas VLIK 
pirmininku, neišvengė būdingų

BLEZDINGĖLES 
PRIE 

TORRENS O

DAILININKAS RAUBA
Novelių rinkinys, išleistas Vilties. Gaunamas 

pas visus knygų platintojus. Kaina — 3.50 dol.
Dirvos prenumeratoriai, užsimokėję už 1963 

m. 11 dol. knygą užsisakę per Dirvą, gauna už 
2.50 dol.

III; Jonas Našliūnas, 6829 So. 
Maplewood Avė., Chicago 29, III.

DETROITE: Jonas Gaižutis,

Los Angeles Lietuvių Tautiniai Namai yra pasidarę tikru kultū
ros židiniu, nes čia nuolat vyksta kultūriniai pobūviai ir namų du
rys atviros visoms organizacijoms, kurios nori pasinaudoti šiomis 
patalpomis. L. Kančausko nuotrauka

J. J. Bachuno išleista kny
ga apie lietuvių įsikūrimą 
Pietų Australijoje.

Knvgą redagavo PUL
GIS ANDRIUŠIS ir VLA
DAS RADZEVIČIUS.

Gausiai Australijos lietu
vių gyvenimo vaizdais ilius
truota ir turininga knyga 
artimai supažindina mus su 
toli atsidūrusių brolių įsi
kūrimo vargais, jų veikla.

Knygos kaina — 
2 dol. Užsisakykite per Dir
vą!

Neolituanų Orkestro Įgrotą 
plokštelę "Grojame Jums" gali
ma Įsigyti:

BOSTONE: Antanas Vileniškis, 
5 Adams St., Dorchester, Mass.

CLEVELANDE: Dirva ir Vac
lovas Vinclovas, 1903 SunsetDr., 
Cleveland 17, Ohio.

CHICAGOJE: Cezaris Modes
ta vičius, 6456 So. Talman Avė., 
Chicago 29, III.; Rimas Mulokas, 
3210 W. Marąuette, Chicago 29,

VISI KELIAI VEDA l POTTAWATTAMIE ...

591 W. Girxdale, Detroit, Mich.; 
Vlado Paužos knygyne -- Nerin
ga.

NEW YORKE: Juozas Mauru
kas, 84-23 116th St. Richmond 
Hill 18, N.Y.

LOS ANGELES: Vytautas Alek- 
sandriūnas, 2458 Silver Lake 
Blvd., Los Anegeles 39, Calif.

PHILADELPHUOJĖ: Petras
Mitalas, 7322 Oak Avė., Phila- 
delphia 26, Pa.

TORONTE KANADOJE: R. 
Kvedaras, 325 Wellesley St., E. 
Toronto 5, Ont.
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LIEPOS 28 D. Niaurų sody
boje didžioji lietuvių gegužinė. 
Rengia LB Clevelando I-os Apyl. 
Valdyba.CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
KAS TURIT ”TIMELESS 

LITHUANIA”?
Prašau atsiliepti lietu

vius, prisidėjusius prie Dr. 
Norem’o knygos ”Timeless 
Lithuania” išleidimo ir tu
rinčius tą knygą. Kuriems 
ji dabar nereikalinga, bet 
gerai išlaikyta, prisiųskit 
man. Yra amerikiečių, ku
riems ta knyga labai svar
bi ir nori ją įsigyti, bet nie
kur gauti negalima.

Kadangi tą knygą priva
lome padovanoti tiems ame
rikiečiams, kurie jos verti, 
būkit tokie geri ją padova
noti. Ją pasiunčiant bus pa
žymima kaip jūsų dovana. 
K. S. Karpius, 345 E. 222nd 
Street, Euclid, Ohio, 44123.

• The Griswold-Eshleman 
Co., viena iškiliausių Cleve- 
lando skelbimų agentūrų, 
pranešė susijungianti su 
Aubrey, Finlay, Marley ir 
Hodgson, Ine. bendrovė Chi
cagoje.

Susijungę bendrovės ir 
toliau veiks Griswold-Eshle- 
man b-vės vardu, vadovau
jant prezidentui Charles 
Farrau.

Minėtoji bendrovė skelbi
mais aprūpina ir svetimo
mis kalbomis' leidžiamą 
spaudą, jų tarpe ir Cleve- 
lande leidžiamą Dirvą.

RUGSĖJO 7 D. LB Clevelando 
1-os ApyL dešimtmečio paminė
jimas šv. Jurgio parap. slėje.

RUGSĖJO 8 D. 1863 m. suki
limo minėjimas. Rengia ALT

RUGSĖJO 14 D. Vaidilos teat
ro dešimtmečio sukaktis proga 
balius šv. Jurgio parapijos salė
je.

RUGSĖJO 28 D. Šv. Jurgio 
parapijos salėje, koncertas - re
čitalis Genovaitės Vasiliauskie
nės, iš Australijos. Rengia ALTS 
12 skyrius. Pradžia 7:30 vai. vak.

SPALIO 12 D. Neringos skau
čių tunto tėvų komiteto rengia
mas balius ir madų paroda šv. 
Jurgio parapijos salėje.

SPALIO 12 D. Naujosios pa
rapijos salėje antrasis kultū
rinės talkos koncertas, tos sa
lės pianinui įgyti. Globoja Vy
čių kuopa.

SPALIO 19 D. Lithuanian Vii- 
lage Bendrovė rengia balių.

LAPKRIČIO 3 D. madų pa
roda šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

LAPKRIČIO 9 D. Vaidilos te
atro premjera M. Venclausko 
"Užburtoji dūdelė" Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

LAPKRIČIO 17 D. Vaidilos te
atro spektaklis "Užburtoji Dū
delė" vaikams ir jaunimui, Lie
tuvių salėje.

LAPKRIČIO 23 D. Kariuome
nės šventės minėjimas šv. Jur- 

->gio.parapijos salėje. Ruošia LVS 
Ramovė.

Veiklus lietuvis
Turbūt viena iš pačių būdin

giausių ypatybių, ypač naujaku
rių jaunimo tarpe, yra veržima
sis į mokslus. Lietuviai, nors 
skaičiais ir negausūs, tačiau už 
pažangumą moksle yra beveik 
kaip taisyklė atžymimi universi
tetų garbės studentų sąrašuose.

Mūsų tautietis Algirdas M. Bud- 
reckis, Elizabetho gyventojas, 
yra vienas iš tokių judrių žmo
nių. Nors ir Amerikoje gimęs, 
jis yra jau gana plačiai lietuviš
koje veikloje pasireiškęs. 1957 
metais įstoja į Rutgers universi
tetą Newarke ir 1960 metais įsi
gyja BA laipsnį. Pradžioje stu
dijavo teisę, tačiau vėliau susi
domėjo istorija, ypač Rytų Eu
ropos. Būdamas veržlus, jis ruo
šiasi aukštesniam laipsniui ir 
1963 m. parašęs ir apgynęs ma
gistrinę tezę "The Lithuanian 
National Revolt of 1941" (Lietu
vių Tautinis Sukilimas 1941 me
tais), gauna magistro laipsnį iš 
istorijos mokslų. Šis jo darbas 
yra gana plačios apimties, suda
rąs 260 mašinėle rašytų pusla
pių knygą. Bet Algirdas ir čia 
dar nepasitenkina: jis tęsia sa
vo studijas, siekdamas doktora
to. Norėdamas geriau pažinti lie
tuvių kalbą, jis studijavo litua
nistiką Fordhamo Universitete, 
New Yorke.

Lietuviška veikla jam yra arti 
prie širdies. Jis -- Elizabetho 
lietuvių skautų Šarūno d-vės na
rys, taipgi dirbo Lietuvos Vy
čiuose ir L.B. Elizabetho apy
linkėje. Budreckis buvo pirmasis 
Vyčių akademinės stipendijos ga
vėjas. Būdamas studentu įsteigė

Ir kur tas jaunimas surado tiek jėgų, be nuovargio atsiduodamas šokiui... Vyto Valaičio nuotrauka

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTS INSURED

TO $10,000.00 SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND
REMODELING LOANS

BETTER LAWNS AND 
GARDENS CO., 

V. Apaniaus vadovaujama, 
atlieka sodininkystes patar
navimus ir patarimus. Be to 
galite nusipirkti pievoms 
trąšų, chemikalu, sėklų ir 
įvairių augalų. Prie progos 
užsukit ar naskambmkit 

12518 Lake Shore Blvd.
Cleveland 8, Ohio. 

Tel. PO 1-5614.

New Jersey lietuvių studentų 
skyrių, pasiūlė ir įnešė projek
tą įsteigti Lietuvių Bendruome
nės New Jersey Apygardos Sti
pendijų Fondą studijuojančiam 
jaunimui paremti. Pirmosios sti
pendijos, nors ir kuklios, jau bu
vo šiais metais paskirstytos ir 
įteiktos šiems lietuviams studen
tams: D. Masionytei ir A. Čižiū- 
nui iš Patersono ir Vaičiūnaitei 
iš Elizabetho. Šiuo metu Algirdas 
Budreckis priklauso Korp! Neo- 
Lithuania ir aktyviai reiškiasi 
New Yorko Tautinės Sąjungos 
veikloje.

Linkėtina Algirdui Budreckiui 
ir toliau likti sąmoningu lietuviu 
ir dirbti savo tautos gerovei.

(j.v.) Akimirka iš šokių šventės. Vyto Valaičio nuotrauka

• Parduodami 4 sklypai 
netoli Pvmatuning ežero.

Teirautis EN 1-5541.

Indėliai įnešti iki LIEPOS 15 DIENOS bus užskai
tyti nuošimčiam^ nuo LIEPOS 1 DIENOS!

1N T0WN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

PARDUODAMAS NAMAS
Į šiaurę nuo Lake Shore 

Blvd., Naujos parapijos ir 
mokyklos rajone. Pirmą 
kartą siūloma. 3 miegamų 
colonial. 2 automob. gara
žas. Teisė naudotis paplū- 
dymiu. $18,900. Parduoda 
savininkas. Teirautis telef. 
KE 1-5675. Kreiptis tik pir
kėjams.

JAKUBS <& SON
FUNERAL HOMES

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

I.icensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

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

IŠNUOMOJAMI
GYDYTOJUI IR 

DANTISTUI 
KABINETAI 

virš Superior Savings 
and Loan patalpų, 

East 68 ir Superior gt. 
kampas.

Teirautis telefonu:
HE 1-2497.

PLB VOKIETIJOS KR. 
TARYBOS NEPAPRAS

TOJI SESIJA
Remdamiesi PLB Vokie

tijos Krašto statutu, 4 Kr. 
Tarybos nariai (dr. J. Avi
ža, O. Boehm, dr. J. Grinius 
ir dr. J. Norkaitis) pareika
lavo iš Kr. Valdybos su
šaukti Kr. Tarybą nepa
prastai sesijai. Tas reika
lavimas buvo išpildytas ir 
sesija sušaukta birželio 29 
d. Sesijoje dalyvavo 13 Kr. 
Tarybos narių, neatvyko 
du: dr. J. Norkaitis ir kpt. 
J. Venckus.

Sesiją atidarė vyriausias 
amžiumi Kr. Tarybos narys 
dr. J. Grinius, sekretoriau
jant jauniausiajam — V. 
Lenertui. Prezidiuman bu
vo išrinkti: dr. J. Grinius 
pirmininku, kun. dr. J. Avi
ža vicepirmininku ir Ona 
Boehm sekretore. Paskuti
niosios sesijos protokolą 
perskaitė buvęs sesijos se
kretorius Fr. Skėrys. Kr. 
Valdybos pranešimus pada
rė pirmininkas I. Rugienius 
ir iždininkas A. Mariūnas. 
Kontrolės Komisijos aktą 
perskaitė jos pirmininkas 
J. Barasas.

Keturiems Kr. Valdybos 
nariams pareiškus atsista
tydinimą, buvo atšauktas 
taip pat penktasis (A. Ma
riūnas) ir buvo išrinkta 
nauja Kr. Valdyba:

Kun. dr. Jonas Aviža — 
pirm., kun. Bronius Liubi- 
nas — vicepirm., Aleksand
ras Mariūnas — narys, Jo
nas K. Valiūnas — sekret. 
ir Tautvydas M. Gailius — 
iždin.

Birželio 30 d. sesija buvę 
tęsiama, dalyvaujant 8 Kr. 
Tarybos nariams (kun. dr.
J. Aviža, tėv. A. Bernato
nis, Ona Boehm, dr. J. Gri
nius, kun. Br. Liubinas, Iz. 
Rugienius, Fr. Skėrys ir J.
K. Valiūnas). Buvo svars
tytas Kontrolės Komisijos 
aktas ir priimti jos pasiūly
mai. Buvo nutarta sudaryti 
Statybos Komisiją iš 3 as
menų.

Apie Vasario 16 Gimna
ziją pranešimus padarė jos 
direktorius kun. Br. Liubi
nas ir Švietimo Komisijos 
pirmininkas tėv. A. Berna
tonis. Kr. Taryba švietimo 
Komisijai patarė ir ją pra
šė kviesti ekspertus. Kr. 
Taryba dar kartą patvirti
no reikalą vykti į PLB sei-

HOTEl NIDA CORP.
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SPAUSTUVĖ
6907 Superior, Cleveland 3, Ohio, HE 1-6344

mą Toronte Kr. V-bos pir
mininkui ir Vasario 16 Gim
nazijos direktoriui, šalia jų 
atstovauti Vokietijos LB 
seime buvo išrinkti: Karo
lis Drunga (Chicago), kun. 
B. Sugintas (Chicago), inž. 
Pranas Zundė (Washingto- 
nas) ir dr. A. Musteikis 
(Buffalo). Aušrota liko 
kandidatu.

KELIONĖ Į NOVEGIJĄ
Norvegijos Krikščio n i ų 

Jaunųjų vyrų (YMCA) ge
neralinio sekretoriaus Nils 
S e i m dėka, ir mokytojo 
Fr. Skėrio tarpininkavimu, 
šiais metais vyksta iš Va
sario 16 Gimnazijos 5 moks
leiviai : Vytautas Mečioms 
V kl., Gailius Algirdas IV
kl. , Veršelis Šarūnas IV kl., 
Pacevičius Algirdas III kl. 
ir Tumėnas Sigutis III kl., 
5 savaitėm vasaros atosto
gų į Strandheim, apie 30
km. nuo Oslo miesto, prie 
fįordo. Ten dalyvaus 12 tau
tybių vaikai. Jau devyneri 
metai kaip geradaris Nils 
Seim veža lietuviukus iš 
Vasario 16 Gimnazijos po
ilsiui. Iš viso jau 95 moki
niai buvo tenai.

Mokiniai vyks per Vogel- 
fluglinie, Copenhagen, Goe- 
teburg ir Oslo. Iš čia jie 
važiuos laiveliu iki Strand- 
heim-Naernes. Mokiniai pri
sideda tik trečdalį prie ke
lionės išlaidų padengimo. 
Jie sumoka kelionę iš Wein- 
heim iki Puttgarden ir at
gal. Iš Puttgarden iki Oslo 
ir atgal kelionę apmoka sto
vyklos vedėjas Seim. Visas 
išlaikymas 5 savaitėm Nor
vegijoj veltui. Mokiniai iš
vyko liepos 9 d. ir grįš rug- 
piūčio 13 d.

SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J. 

PRospect 4-7788

ATSIŲSTA PAMINĖTI

AIDAI -- 6 nr. mėnesinis kul
tūros žurnalas. Turinyje gilūs 
religiniai, istoriniai, visuomeni
niai straipsniai, apžvalgos ir re
cenzijos.

Leidžia Tėvai Pranciškonai.

LIETUVIŲ DIENOS -- gegužės 
mėn. nr. Iliustruotas kultūrinių 
ir visuomeninių aktualijų žurna
las. Šiame numeryje įdomi anketa 
LB Klausimais.

Žurnalą leidžia A. tSkirius, re
daguoja B. Brazdžionis.

Priima užsakymus iš visų miestų Jungti
nėse Valstybėse ir Kanadoje.
Spausdina ofsetu laikraščius, žurnalus, 
brošiūras, programas, katalogus ir kito
kius leidinius. Jei norite turėti gerai ilius
truotą leidinį, kreipkitės į mus.
Patarnauja organizacijoms, firmoms ir 
profesionalams: vizitinės kortelės, blan
kai, receptų, Sąskaitų, sąmatų, atskaito
mybės ir kitokios formos; Jūsų adresai 
įvairių dydžių vokuose — reguliariuose ir 
languotuose.
Užsakymai išpildomi greitai ir sąžiningai.

Įvairiais metų laikotarpiais malonu visad 
atsilankyti gražiąjame Asbury Parke prie At
lanto ir pailsėti apskritus metus veikiančiame 
viešbutyje ”Nida” 7-tos ir Park Avė. kampe. Tel. 
PR 4-7788. švarūs kambariai, pigus ir skanus 
maistas.

Prie viešbučio veikia restoranas ir baras. 
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobūviams. 
Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusu.

Savininkai P. C. Mačiuliai.
Skaityk ir platink 

DIRVĄ
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KAS IR KUR?
• Amerikos Lietuviu Tau

tinė Sąjunga, neseniai savo 
turėtame suvažiavime' St. 
Louis, Missouri, mieste, pri
ėmė rezoliucija, kuria pasi
sakoma už pilną rezoliucijų, 
įneštų į JAV-bių Kongresą 
Pabaltijo kraštų laisvinimo 
reikalu, rėmimą. ALT S-gai 
pirmi ninkauja Vytautas 
Abraitis, Rezoliu c i j o m s 
Remti Komiteto narys.

• Henrikas žemelis, Dir
vos bendradarbis, gyvenąs 
Rochester, N. Y., neseniai 
atšventė 50 metų amžiaus 
sukaktį. H. žemelis, Vokie
tijoj buvęs Minties redak
toriumi, aktyviai reiškiasi 
Lietuvių Rezistencinėj San
tarvėje ir vietos visuomeni
nėje veikloje.

• Br. Tiškus ir ponia, iŠ 
St. Louis, atostogaudami 
Kanadoje aplankė savo ar
timuosius Toronte, VVasago- 
je, Keswicke prie Simcoe ir 
kitur. Keletą dienų pralei
dę Muskokos ežeryne pro 
Tabor Farm sugrįžo atgal.

• Menininkai A. E; Po
ciai iš Toronto nuolatiniam 
apsigyvenimui išsikelia į 
Kaliforniją.

• Jonas Jurkonis nuo lie
pos 3 d. Vasario 16 Gimna
zijoje pradėjo eiti ūkvedžio 
pareigas. Jis yra gimęs 1910 
m. Biržų apskrityje. Iki š. 
m. vasaros gyveno Angli
joje. Buvęs ūkvedys Jonas 
Stankaitis apsigyveno 
Frankfurte.

• Albinas S. Trečiokas, 
Newark, N. J., kuris vado
vauja ALT S-gos Newark,
N. J., skyriui, atsiuntė Re
zoliucijoms Remti Komite
to vadovybei to skyriaus 
nutarimą, kuriame sakoma: 
”,. . ALT S-gos Netvarko 
skyrius visomis išgalėmis 
rems Rezoliucijoms Remti 
Komiteto darbą . . .”

V1ENERIV METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

1963 metų liepos mėn. 19 d. sukanka 
vieneri metai, kai mirė mūsų mylimoji ne
užmirštamoji

A. A.
MARIJA KASAKAITIENĖ.

Už Jos sielą Šv. Mišios bus atnašauja
mos Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje, Cleve
lande, 1963 m. liepos mėn. 20 d., 8 vai. rytą 
(šeštadienį).

Nuoširdžiai prašome gimines, gentis, 
draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. MA
RIJĄ savo maldose.

Liūdinti šeima

• Kun. Br. Liubinas, Jo
nas K. Valiūnas ir A. Ma- 
riūnas, LB Vokietijos kraš
to tarybos nariai, birželio 
18 d. buvo priimti V. Vo
kietijos ministerio Wolf- 
gang Mischnick, kuris ta 
proga pasirašė naujojo Va
sario 16 Gimnazijos pastato 
kertinio akmens šventinimo 
aktą. Ministeris domėjosi 
Lietuvių Bendruomenės gy
venimu, o ypač Vasario 16 
Gimnazija ir prižadėjo šį 
rudenį joje apsilankyti. Jis 
užtikrino, kad lietuviška 
gimnazija Federalinės Vo
kietijos vyriausybės yra la
bai vertinama ir laikoma 
verta paramos. Pokalbis tę
sėsi apie 30 min. Po to, virš- 
minėtieji Kr. Valdybos na
riai turėjo ilgesnį pasikal
bėjimą su ministerio refe
rentu lietuvių ir kitų už
sieniečių pabėgėlių reika
lams vyriausybės tarėju M. 
Lueder. (PLB Vokietijos 
Kr. V-bos Inf.).

• Svečiai Vasario 16 Gim
nazijoje. Buvo atsilankęs iš 
Australijos A. Vosylius su 
žmona, JAV-bės lietuvis E. 
Pečiukonis pakartotinai at
vežė dovanų virtuvei.

• Frank Svelnis, Jr., Chi
cago, III., siųsdamas Lietu
vos Vyčių Chicagos vienos 
kuopos $25.00 auką. Rezoliu
cijoms Remti Koritetui, ra
šo: ”... Lietuvos Vyčiai 
Chicagoje pilnai remia Jū
sų darbą. Ateityje atsiųsi
me keliariopai daugiau fi
nansinės paramos . . .” Ko
mitetui visos aukos siųsti- 
nos: Mr. George A. Petraus
kas, 3442 Madera Avenue, 
Los Angeles 39, California.

• Juozas Stankus, Ro
chester, N. Y., labai akty
viai ten besireiškiąs anti
komunistinėje veikloje ame
rikiečių tarpe, atsiuntė Re
zoliucijoms Remti Komite
tui $25.00 auką. Savo laiš- 
kes jis rašo: ”... Turime 
paremti šį rezoliucijų žygį 
netik darbu, bet taip pat ir 
pinigine auka. Be pinigo di
delių darbų negalima įgy
vendinti ...”

MAIRONIO 
JAUNOJI 

LIETUVA, 
knyga be kurios negali ap
sieiti nei vienas jaunuolis, 
moksleivis.

Ribotas tos knygos 
skaičius gautas Dirvoje. 
Užsisakykite paštu.

Knygos kaina — 
kietais viršeliais 2 dol., 
minkštais —1,50 dol.

Dr. Tomas Remeikis
Lietuviškoji išeivija su pasi

didžiavimu gali priskaičiuoti 
šimtus daktaro laipsnį įgijusių 
akademikų griežtųjų mokslų sri
tyse, tačiau visuomeninėj - po
litinėj šakoj aukščiausio moks
linio laipsnio atsiekimas yra re
tas atvejis ir todėl sutiktinas su 
ypatingu džiaugsmu. Tokiu 
džiaugsmu norisi pasidalinti su 
plačiąja visuomene š.m. birže
lio mėn. gavus filosofijos dak
taro laipsnį Tomui Remeikiui po 
litinių mokslų sirtyje. Jam dak
taro laipsnį suteikė University 
of Illinois. Dizertacijos tema — 
"Communist Party of Lithuania: 
a Historical and Political Stu- 
dy”.

Šių metų birželio mėnuo pla
čioj dr. Remeikio visuomeninėj 
ir politinėj veikloj yra minėti
nas dar dėl dviejų svarbių įvy
kių, būtent -- jis perėmė iš 
Adomo Mickevičiaus Lituanus 
vyr. redaktoriaus pareigas, ir 
kaip Liet. Studentų S-gos atsto
vas buvo pakviestas ALT-bos

• Auksė Paplėnaitė, bir
želio 15 d. baigė Illinois 
Universitetą, įsigydama ba
kalauro laipsnį (Bachelor 
of Arts) anglu kalbos ir li
teratūros srityje. Kartu 
studijavo žurnalistiką, tuo 
pasiruošdama tęsti savo tė
velio a. a. Dr. Jono Paplėno 
eitus žingsnius.

Bestudijuodama Auksė 
aktyvi ir visuomeninėje vei
kloje. Ji yra Korp! Neo-Li
thuania filia, L. Studentų 
S-gos Centro Valdybos na

centrinės Valdybos nariu. Tai 
neeiliniai darbai, kurie iš jau
no mokslininko (29 metų) pa
reikalaus daug intelektualinio 
aktyvumo, energijos ir laiko.

Dr. Remeikis jau eilę metų 
gyvai reiškiasi akademinėj - vi' 
suomeninėj ir politinėj veikloj. 
Šia proga galima paminėti kai 
kuriuos svarbesnius jo darbus. 
Studijuodamas jis buvo Liet. 
Stud. S-gos centro valdybos na
riu, priklausė studentų skautų 
Korp! Vytis; Stud. S-gos lei
džiamų Studentų Gairių vyr. re
daktorius; Lituanus ir Mūsų Vy
čio redakcinio kolektyvo narys; 
Lietuvių Skautų S-gos Tarybos 
narys; autorius daugelio straips' 
nių politiniais klausimais lietuviš1 
koje ir amerikiečių periodinėje 
spaudoje; vienas iš filisterių 
Skautų S-gos steigėjų; dažnas 
prelegentas įvairiuose suvažia
vimuose, susirinkimuose; akty
vus talkininkas Lietuvos laisvi
nimo organizacijoms; American 
Political Science Association na

rė, o taip pat žaidė ”Vaivos” 
Jūrų skautų tinklinio ko
mandoj.

1959 m. Auksė nugalėjo 
daugelį konkurenčių ir bu
vo išrinkta Nav.v Peer 
”Homecomming Queen”.

Šiuo metu, kartu su savo 
motina Brone Paplėniene ir 
sesute Rūta, Floridos pa
krantės bangose skandina 
išvargtą rūpestį ir semiasi 
jėgų naujam gyvenimui!

Valio, pasiryžusioms ir 
ištęsėjusioms! S. Ad. 

rys. Šiuo metu jis turi svarbias 
Tarptautinių Reikalų Skyriaus 
vedėjo pareigas Lietuvių Skautų 
Brolijoje ir kaip toks kovoja už 
tarptautinių teisių pripažinimą 
lietuviams skautams. Šiuo reika
lu jis yra aplankęs kelis kraš
tus Europoje ir pereitą mėne
sį -- Kanadoje. Už savo nuopel
nus skautijai yra pakeltas į pa- 
s.kautininkio laipsnį.

Studijų metais u* nepaprastus 
sugebėjimus Dr. Remeikis buvo 
gavęs kelias stipendijas: Univer
sity of Illinois Scholarship, Uni
versity of Illinois Fellow in Po
litical Science, Fellow of the 
Relm Foundation. Illinois univer
sitetas jam suteikė bakalauro 
laipsnį su garbės atžymėjimais 
— Honors in Liberal Arts ir

-- Užteks! Aš jau pavargau... -- aiškinasi aktorė Rūta Lee-Kil- 
monytė jaunimui, kuris apgulęs ją prašo autografo. Bet suminkštinta 
jaunuolių prašymų, dar duoda keliasdešimt autografų...

Vyto Valaičio nuotrauka

Lietuviai perspėja australus
Tokia antrašte Wollongong 

dienraštis "Daily Mercury" pa
skelbė pasikalbėjimą Krašto Val
dybos pirmininko I. Jonaičio su 
to dienraščio reporteriu birželio 
24 d. laidoje. Šis pasikalbėjimas 
įvyko birželio 22 d. Wollongong 
apylinkės dešimtmečio šventės 
proga. Straipsnio antrinė antraš
tė: "Ponas I. Jonaitis pareiškė, 
kad Australijos lietuviųbendruo- 
menės nariai stengiasi išryškin
ti komunizmo pavojų australų 
tautai". Laikraščio reporteris 
toliau taip rašo: "Ponas I. Jonai
tis, Australijos lietuvių bendruo
menės Krašto Valdybos pirmi
ninkas, šitai pareiškė vizituoda
mas Wollongong lietuvius jų apy
linkės dešimtmečio proga. Jis 
drauge paminėjo, kad dabar Lie
tuva yra komunistinio režimo 
pavergta ir yra pavojaus, kad 
tas pats gali ištikti ir Australi
ją

Mes siekiame, kad australai 
įsisąmonintų, kas atsitiko mūsų 
kraštui ir kitiems komunistų oku
puotiems kraštams.

Atidengdama komunistinės 
propagandos melą, lietuvių bend
ruomenė tikisi atskleisti tą pa
tį pavojų, gresiantį ir austra
lams. Raudonoji lava nesulaiko
mai artėja prie Aust rali jos kran
tų. KAS ATSITIKO LIETUVAI 
VAKAR, TAS PATS GALI ATSI
TIKTI AUSTRALIJAI RYTOJ".

Reporteris toliau nupasakoja 
pono Jonaičio žodžiais sovietinės 
deportacijas pirmosios ir antro
sios sovietų okupacijų metu pra
vestas Lietuvoje ir Pabaltijy.

Toliau ponas Jonaitis repor
teriui pareiškęs, "kad lietuviai 
Australijoje stengiasi painfor
muoti australus apie komunisti
nį pavojų skleisdami informaciją 
savo bendradarbiams viešuose 
susirinkimuose, šaukiamuose 
įvairių organizacijų. Jau lapkri
čio mėnesį lietuvių bendruome
nė numato išleisti anglų kalba 
žurnalą, "News Digest Interna- 
tional", kuriame bus apstu me
džiagos apie gyvenimą ir sąlygas

Distinction in Political Science.
Dr. Remeikis yra gimęs 1934 

m. gruodžio 7 d. Raseiniuose. 
Jo tėvai -- Vytautas ir Ona 
ūkininkavo Skliausčių kaime, 
Eržvilko valsčiuje, Tauragės ap
skrityje. Tomas turi dvi sesutes 
-- Nijolę ir Viktoriją. Jo žmona 
dr. Nijolė dėsto odontologiją vie
name Chicagos universitete. Re- 
meikiai augina vienų metų duk
rytę -- Gintarę - Viktoriją.

Dr. Remeikio akademiniais ir 
visuomeniniais atsiekimaisdžiau 
giasi gausus jo draugų būrys, ir 
šia proga linki jam dar giliau ir 
plačiau darbuotis lietuviškoje 
veikloje, nepavargti ir nuolatos 
kilti ad meliorem.

Romas Kezys

komunistų okupuotuose kraštuo
se."

Reikia ta proga tik pasidžiaug
ti, kad mūsų Krašto Valdybos 
pirmininkas išnaudoja kiekvieną 
progą pabrėžti lietuvius ir jų 
konstruktyvią veiklą australų 
tarpe.

Taip pat ir Albury laikraštis 
gražiai aprašė Albury ir Wo- 
donga lietuvių suruoštą birželio 
trėmimų minėjimą, kur buvo pa
minėta, kaip buvo vykdomi pa- 
baltiečių trėmimai prieš 22 me
tus.

(Mūsų Pastogė, 26 nr. 
liepos 3 d.)

SAFE
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Our customers know 
what the "S” stands for. 
Come in and let us 
show you what 
we mean.

T. CLAIR 
AVINGS
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