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KOMUNISTAI PASKUBOMIS DEPORTUOJA
VOKIEČIUS IS VAKARU PASIENIO

Asmenys, keliavę tarpzo- 
nine autostrada, jungiančia 
Hamburgą su Vakarų Ber
lynu, liudija, kad komunis
tų policija ir vadinami 
„budrumo būriai” paskubo
mis vykdo plataus masto 
gyventojų „evakuaciją” iš 
ruožo, atsiremiančio į Va
karų Vokietijos pasienį.

Iš Rytų Vokietijos pasta
rosiomis dienomis išsprukę 
pabėgėliai pasakoja, kad vi
same vakariniame Rytų Vo
kietijos pasienyje, nuo šiau
rės jūros iki Čekoslovaki
jos, pradėta tiesti vadina
ma „mirties zona”, kurioje 
griaunami namai, kertami 
medžiai ir lyginamas žemės 
paviršius.

Stebėtojai Vakarų Ber
lyne nurodo, kad toji „mir
ties zona” daroma tarp pu
sės ir trijų mylių pločio. 
„Evakuacijos o p e raciją”, 
pradėtą prieš 10 
vari jos pasieny, 
munistai išplėtę 
ilgio ruože.

dienų Ba- 
dabar ko- 
60 mylių

išvežaNežinia, kur
Bonnos vyriausybės kal

bėtojo žodžiais, šimtai ko
munistų slaptosios policijos 
agentų pastarosiomis die
nomis užplūdę ir tolimesnį 
pasienių užnugarį, kur pra
dėję tikrinti gyventojų „pa
tikimumą”. Tuos, kurie lai
komi „nepatikimais”, tuoj 
pat išgabena rytų link, bet 
dar niekas nežino, į kur jie 

k
ALEKSPS RANNIT, kurio pastangomis liepos-rugsėjo mėnesį 

New Yorko viešojoje bibliotekoje buvo suruošta Čiurlionio mir
ties 50 metų sukakčiai paminėti paroda, išstatant keletą reproduk
cijų, apie Čiurlionį parašytų knygų ir muzikinės kūrybos pavyz
džių, stengiantis pasauliui priminti, kad Čiurlionis yra abstraktinio 
bei surrealistinio meno krypčių pirmtakas. Ši paroda sukėlė di
delį susidomėjimą ne tik tarp amerikiečių, bet turėjo atgarsį ir 
tarp Europos menininkų.

Aleksis Rannit dabar paskirtas Yale Universiteto Rytų Euro
pos kolekcijų konservatoriumi ir vyr. tyrinėtoju--mokslininku su 
ordinarinio profesoriaus titulu ir išrinktas Yale Universiteto Tary
bos nariu. Žinant kiek A. Rannit yra pasidarbavę lietuviškojo meno 
propagavimui, reikia tikėti, kad ir Yale universitete jis sukurs reikš
mingą lietuviškos kultūros dokumentavimo rinkinį. A. Rannit, kuris 
yra estų kilmės poetas ir meno kritikas, didesnę gyvenimo dalį 
praleido tarp lietuvių, yra vedęs solistę Gražiną Matulaitytę ir 
abu-gyvena New Yorke.

KINIJA IEŠKO GRŪDU

išvežami. Taip pat dar ne
turima žinių, ar deportaci
jos vykdomos iš visos Rytų 
Vokietijos.

Autos trados keleiviai, 
daugiausia Vakarų Vokieti
jos sunkvežimių šoferiai, 
yra matę „keliolika” kolo
nų, gabenusių rytų link bal
dus ir kitus namų apyvokos 
reikmenis. Kiti šoferiai pa
sakoja, kad iš Elbės slėnio 
buvo varomos avių ir ožkų 
bandos, kurios privertė juos 
sustoti ir laukti, kol kelias 
bus atpalaiduotas norma
liam trafikui.

Nė vienas, žinoma, nema
tė išvežamų žmonių, bet 
Vakarų Vokietijos pasienio 
gyventojai, stebėję Wiesen- 
feld miestelio likvidavimą, 
matė, kad to miestelio gy
ventojai buvo sugrūsti į 
sunkvežimius ir išvežti. Po 
to, komunistinei policijai 
surinkus gyventojų turtą, 
miestelis buvo uždarytas 
spygliuotomis vielomis.

Incidentas Berlyne
Berlyne įvyko pirmasis 

susišaudymas tarp Vakarų 
ir Rytų Vokietijos policijų. 
Tikima, kad tas apsišaudy
mas galįs iššaukti pavojin
ga konfliktą.

Apsišaudymo istorija to
kia; sutemus ant Bernauer 
ir Schwedter gatvių kertėje 
stovinčio namo plokščio sto
go pasirodė du vyrai, šauk- 

darni pagalbos. Juos vijosi 
komunistų policininkai, šau
dydami iš pistoletų ir auto
matų. Kulipkos lėkė į Va
karų Berlyno pusę, sukelda
mos pavojų civiliams gy
ventojams.

Vakarų Berlyno policija 
užžiebė prožektorius, kad 
apakintų komunistų polici
ninkus ir pradėjo šaudyti iš 
pistoletų. Vienas pabėgėlis, 
šaukdamas „laisvė!” šoko 
nuo stogo į apačioje ištiestą 
tinklą, bet nepataikė ir už
simušė, antrasis buvo ko
munistų policijos sugautas. 
Per susišaudymą, vienas ko
munistas griebėsi už šlau
nies ir susmuko; vėliau jį 
kiti komunistai nusinešė.

Clay: „JAV gins Berlyną”
Incidentas įvyko netru

kus po generolo Clay pa
reiškimo, kad JAV vyriau
sybė esanti nusistačiusi gin
ti Berlyno laisvę.

Tuo pareiškimu buvo sie
kiama nuraminti Vakarų 
Vokietijos gyventojus, ku
rių tarpe vis stiprėja bai
mė, kad JAV galinti pada
ryti nuolaidų sovietams, pa
ti pripažindama ir pareika
laudama, kad Bonna pripa
žintų komunistinį Rytų Vo
kietijos režimą ir Oderio- 
Neisses liniją nuolatine Vo
kietijos siena.

Bet šis momentas pasku
tiniame gen. Clay pareiški
me buvo nutylėtas, nors 
prieš kurį laiką jis ragino 
vokiečius susigyventi su 
„dviejų Vokietijų realybe” 
ir Oderio-Neisses siena.

Tas momentas buvo nu
tylėtas ir naujajame Bon
nos vyriausybės pareiškime, 
siekiančiame nuraminti gy
ventojus; Bonna tepaskel
bė, kad JAV valstybės se
kretorius Rusk jai nepasiū
lęs jokių nuolaidų, kurios 
pažeistų esminius Vakarų 
Vokietijos interesus.

Stiprinamas RIAS
Tuo tarpu RIAS, ameri

kiečių išlaikoma radijo sto
tis Vakarų Berlyne, gavo 
papildomus fondus sustip
rinti savo transliacijoms į 
Rytų Vokietiją.

Programos plėtimas lei
džia spėti, kad JAV tos ra
dijo stoties nelaiko derybų 
su sovietais objektu (anks
čiau buvo paplitę spėlioji
mai, kad JAV gali atsisaky
ti tos stoties).

Svarbiausius stoties tar
nybos sustiprinimu laiko
mas transliacijų per Ame
rikos Balso stotį Muenche- 
ne praplėtimas nuo 5 iki 9 
valandų. Amerikos balso 
stotis girdima visoje Euro
poje. Transliacijų praplėti
mas greičiausiai bus pradė
tas ateinančią savaitę.

Komunistinė Kinija vėl pra
dėjo ieškoti grūdų nekomunisti
niame pasaulyje, kad sušvelnintų-..; 
naujo nederliaus pasėkas. tonų kviečių iš Australijos ir

Pekino vyriausybės tarpininkai Kanados, 
kreipęsi į Australijos ir Kanados 
vyriausybes, prašydami ne tik 
padidinti kviečių siuntas 1962 me
tais, bet ir maldaudami kreditų 
maisto užpirkimams finansuoti.

Praeitais metais Pekinas gavo 
iš užsienių apie 6 miL tonų 
maisto, jų tarpe apie 5.8 miL

Retai kada būna progų keturiems muzikams -- chorų dirigentams susitikti vienoje vietoje. Šį kartą 
tokio susitikimo kaltininkė buvo Dirva, į savo metinį koncertą Clevelande pakvietusi J. Gaidelio vado
vaujamą Bostono vyrų chorą, kurio pasiklausyti buvo atvykę Clevelande gyveną muzikai P. Ambra- 
zas ir A. Mikulskis ir tuo metu Clevelande besisvečiavęs prof. J. Žilevičius. Nuotraukoje keturi di
rigentai: P. Ambrazas, J. Gaidelis, prof. J. Žilevičius ir A. Mikulskis.

RYŠKĖJA VALSTYBĖS DEPARTAMENTU TENDENCIJA
Vis daugiau ir daugiau 

viešumon iškylančių ženklų 
rodo, kad dabartinis JAV 
valstybės departame n t a s 
yra linkęs pasukti tuo keliu, 

Kaip matome, amerikiečių padarytame žemėlapy, Lietuva nebe
egzistuoja, ji padaryta Sovietų Sąjungos teritorija.

kurį liepos 14 dieną New 
York Times skiltyse išryš
kino politinis komentato
rius C. L. Sulzberger, bū
tent, ieškoti išeities iš Ber
lyno krizės, bandant Sovie- 
tiją pasotinti nuolaidomis, 
jų tarpe formaliu bolševiki
nės okupacijos įteisinimu 
Pabaltijo valstybėse.

Naujausią užuominą tuo 
klausimu paskelbė atstovų 
rūmų narys, chicagietis Ed- 
ward J. Derwinski, kuris 
praeitai sesijai buvo pasiū
lęs sukurti specialų Paverg
tųjų Tautų Komitetą, Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kongrese. Pasibaigus kon
greso sesijai, jis pranešė 
Chicagos Lietuvių Tarybos 
pirmininkui K. Drangeliui 
apie savo pastangų rezulta
tus.

Edvvard J. Dervvinski sa
vo laiške rašo, kad tuo rei
kalu buvo gavęs pilną pri
tarimą iš respublikonų par
tijos politinio komiteto ir 
eilės atskirų demokratų, 
siūliusių panašias rezoliuci
jas. Bet jo pasiūlymas įstri
gęs atstovų rūmų taisyklių 
komitete, kuris savu ruož
tu, negavęs valstybės de-

Vienas pranešimas iš Londo
no sako, kad komunistinė Kini
ja jau pasiruošusi pradėti parda
vinėti savo aukso rezervus, lai
komus viename Londono banke, 
kad galėtų užsieniuose gauti 
maisto. (Plačiau apie būklę Ki
nijoje žiūr. 2 psl.) 

partamento pritarimo. Der- 
winski rašo:

„Valstybės departa
mentas faktiškai iš
reiškė stiprią nuomonę, 

kad tautos tokiuose 
kraštuose, kaip Ukrai
na, Gruzija, Armėnija, 
Lietuva, Latvija, Esti
ja ir kitos, tra
diciškai esančios Sovie
tų Sąjungos dalys, o ne 
pavergtosios tautos. Be

Nori sutarptautinti Berlyną
Wahingtonas tikina, kad valsty

bės sekretoriaus Rusko pasi
tarimuose su Gromyku nebuvę 
pasiūlyta jokių koncesijų. Bet 
iš kitų ženklų galima spėti, kad 
abi pusės užsiminusios "gali
mų kompromisų kryptį". Pats 
valstybės sekretorius pareiškė, 
kad tie pasitarimai "pasiūlę kai 
kurių vilčių tolimesniam prog
resui".

Tų "galimų kompromisų kryp
tyje" kai kurie stebėtojai mini 
tokias užuominas:

* Sovietija sutiktų pakeisti vie
našališkos taikos sutarties 
terminą, jei derybos galėtų į- 
vykti, ir priimtų "nepilną dip
lomatinį Rytų Vokietijos pripa
žinimą", jei Vakarai parodytų 
"respektą" komunistiniam reži
mui.

♦ Vakarai, iš savo pusės, baig
tų "okupacinį statusą" Berlyne, 
jei būtų surasta nauja ir paten
kinama juridinė bazė jų "buvi
mui Berlyne" ūžtikrinti. Vakarai, 
nors ir delsdami, pripažintų, jog 
faktiškai esama dviejų Vokieti
jų, bet jų abiejų interesai turė
tų būti saugomi būsimuosebandy- 
muose sujungti Vokietiją. Toliau, 
"siekiant užtikrinti Rytų Euro
pos saugumą nuo galimų vokie
čių teritorinių reikalavimų", Va
karai galėtų pripažinti pokarines 
sienas su Lenkija ir Čekoslo
vakija.

V. Pliodžinsko nuotrauka

to, mūsų valstybės de
partamentas Tito ne
laiko komunistiniu dik
tatorium, nes jisai tė- 
begaunąs pagalbą iš 
užsienių šelpimo fon
dų”.

Pastaroji mintis buvo iš
reikšta ir „Amerikos politi
kos gamintojų pareiškime 
UPI komentatoriui George 
J. Marder, kurį plačiau at
pasakojome ir komentavo
me Dirvos 113 numeryje. 
Tada dėl vietos stokos iš
leidome prie straipsnio pri
dėtą žemėlapį, kuriame at
sispindėjo ir dabar atstovo 
Derwinskio atp a s a k o t a 
„Amerikos politikos gamin
tojų” pažiūra. Kaip mato
me, jame Pabaltijo kraštai 
jau įjungti į Sovietijos te
ritoriją, o Jugoslavija laiko
ma laisvu kraštu, kaip ir ki
tos Vakarų Europos valsty
bės.

Po žemėlapiu buvo toks 
parašas: „Komunistiniai sa
telitiniai kraštai parodyti 
šiame žemėlapyje. JAV po
litikos gamintojai tiki, kad 
laisvė tiems kraštams turi 
palaukti, kol Sovietija ap
tuks ir peržengs 50 metų 
amžių”.

Pabaltijos kraštai nėra atski
rai atžymėti ir "Radio Free Eu- 
rope" paskutiniuose skelbi
muose.

Pasitarimuose taip pat buvę, 
paliestas ir JT vaidmuo Berly
no krizės sprendime. Abi pusės 
linkstančios pritarti, kad kai ku
rios JT agentūros būtų perkeltos 
į Vakarų Berlyną, ir JT įgu
los saugotų miesto laisvę bei 
priėjimus.

Septynių mažesnių valstybių 
grupė paskubomis planuoja kom
promisus, kuriais tikisi pralaužti 
akligatvį dėl laikinio JT admi
nistratoriaus paskyrimo. Savo 
planą jos nori suformuluoti prieš 
penktadienį įvykstantį prezidento 
Kennedžio ir Sovietijos užs. 
reik, ministerio Gromykosusiti
kimą, kad jis būtų-per tą susi
tikimą aptartas, ir tuo išvengta 
neproduktingų debatų pačiose 
Jungtinėse Tautose.

Plano pagrindu paimtas dar 
Dago Hammarskjoldo pasiūlytas 
projektas, kuriuo jis siekė at
remti sovietinės troikos reikala
vimus. Tada Hammarskjoldas 
pasiūlė skirti penkis generalinio 
sekretoriaus pavaduotojus, pa
rinktus iš JAV, Sovietijos ir ki
tų geografinių rajonų. Septynių 
valstybių plane tie kiti trys pa
vaduotojai turėtų būti iš Afri
kos, Azijos ir Lotynų Amerikos.

Kitame plane tų pačių valstybių 
grupė nori pasiūlyti sutarp
tautinti Berlyną, perkeliant į jį 
kai kurias Jungt. Tautų įstaigas.



Nr. 115 — 2 DIRVA 1961 m. spalio 6 d.

VELNIŠKOJI SUTARTIS (13)

Agresoriai dalijasi grobį
Ką gi naujieji suokalbi

ninkai sutarė ir savo para
šais patvirtino?

Viešai paskelbtame ne
puolimo pakte abi valstybės 
įsipareigoja vengti puolimų 
prieš viena kitą. Jeigu vie
na pusė „taptų trečiosios 
jėgos karinių veiksmų ob
jektu, antroji... jokią for
ma nerems tos trečiosios 
jėgos”. Taip pat nei Vokie
tija, nei Rusija ”nedalyvaus 
jokiame jėgų susigrupavi- 
me, kuris tiesiogiai ar ne
tiesiogiai būtų nukreiptas 
prieš antrąją pusę”.

Pasak Friedricho Gauso, 
kuris dalyvavo naktiniame 
pasitarime, Ribbentropo pa
geidautas įvadas, kuriame 
buvo labai išpūstai kalbama 
apie vokiečių-rusų draugys
tės atnaujinimą, Stalinui 
reikalaujant, buvo atmes
tas. Sovietų diktatorius pa
reiškė, kad Sovietijos vy
riausybė, kuri šešerius me
tus buvusi nacionalsocialis
tinės reicho vyriausybės 
laistoma "srutų kubilais”, 
negalinti staiga išeiti viešu
mon su panegirikomis apie 
rusų-vokiečių draugystę.

Ir taip Hitleris gavo, ko 
ypač troško: tiesioginį So
vietijos užtikrinimą, kad ji 
nerems Anglijos ir Prancū
zijos, jei tos, pildydamos 
savo įsipareigojimus, eitų 
pagalbon užpultajai Lenki
jai.

Diktatoriai žudo laisvas 
valstybes

Kaina, kurią Hitleris tu
rėjo — žinoma, ne iš savo 
kišenės — sumokėti, buvo 
surašyta "slaptajame papil
domame protokole”:

"Ryšium su nepuolimo 
pakto tarp Vokiečių Reicho 
ir Sovietų Sąjungos pasira
šymu, pasirašiusiųjų pusių 
Įgaliotiniai visiškai slaptuo
se pasitarimuose apsvarstė 
abiejų pusių interesų sferų 
Rytų Europoje apribojimą. 
Tie pokalbiai privedė prie 
tokių išvadų:

1, Teritorinių _ politinių 
persigrupavimų atveju, Pa
baltijo valstybių (Suomijos, 
Estijos, Latvijos, Lietuvos) 
srityje šiaurinė Lietuvos 
siena sudaro kartu ir Vokie
tijos bei Sovietų Sąjungos 
interesų sferų ribą.

2. Teritorinių - politinių 
p e r s i g r upavimų atveju, 
Lenkijos valstybei priklau
sančiose srityse Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos intere
sų sferų ribos apytikriai nu
brėžiamos Narevo, Vyslos 
ir Sano upių linija.
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Klausimas, ar abiejų pu
sių interesams bus pagei
daujama išlaikyti nepri
klausomą Lenkijos valsty
bę, ir kaip turės būti nusta
tytos tos valstybės sienos, 
galutinai turės būti išryš
kintas tolimesnės politinės 
raidos eigoje. Kiekvienu at
veju abi vyriausybės tą 
klausimą spręs draugiško 
supratimo keliu.” Stalinas* 
tuo pasinaudodamas, netru
kus užpuolė Suomiją, pra
dėjo Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos okupaciją, pirma 
įvesdamas karinių įgulų 
kontingentus, vėliau įvyk
dydamas ir pilną tų kraštų 
okupaciją.

Kaip kadaise vokiečių ir 
rusų monarchai, taip dabar 
du diktatoriai sutarė Len
kijos padalinimą. Ir Hitle
ris davė Stalinui laisvas 
rankas Pabaltijo srityje.

Pietryčių Europoje rusai 
pabrėžė susiinteresa v i m ą 
Besarabija, kurią 1919 me
tais Sovietiją turėjo atiduo
ti Rumunijai, p vokiečiai 
pareiškė nesidomėjimą ta 
sritimi. Tai buvo nuolaida, 
kurios Ribbentropas vėliau 
turėjo karčiai gailėtis.

”Šjs protokolas”, buvo sa
koma paskutiniame sakiny
je, "abiejų pusių laikomas 
slaptu”.

Ir tikrai, šio protokolo tu
rinys paaiškėjo tik po karo, 
kai buvo atrasti vokiečių ar
chyvai, (Tolesniuose tęsi
niuose nurodysime, kaip at
kakliai rusai kovojo, kad tas 
protokolas nebūtų iškeltas 
Nuernbergo byloje, ir, ži
noma, laimėjo).

AŠTRĖJA KRIZĖ RAUDONOJOJE 
KINIJOJE

Komunistinė Kinija šią savai
tę paradavo dvylikos metų su
kaktį. Nepaisant įprastinių skam
bių šūkių apie "socialistinę pa
žangą" ir agresingų reikalavi
mų, kad JAV pasitrauktų iš For- 
mozos, kurią komunistai esą 
"tvirtai užsibrėžę išlaisvinti", 
pirmą kartą tokių iškilmių pro
ga raudonoji spauda kontrastin
gai prabilo ir apie sunkius lai
kus, kuriuos ji vadino laikiniais 
atoslūgiais, "kylančiais iš mūsų 
pažangos kurso".

"Liaudies dienraštis" pripaži
no, kad "grūdų ir žemės ūkio 
gaminių produkcijos sumažėji
mas atsiliepė į sunkiosios ir 
lengvosios pramonės produkciją, 
tiekimo susilpnėjimą ir Žmonių 
gyvenimo lygį".

Vorošilovas nutraukia 
derybas su Vakarais

Sekančią dieną, rugpiūčio 
24, linksmai nusiteikusiam 
Ribbentropui išskridus į 
Berlyną, Vakarų sąjungi
ninkų karinės misijos pa
prašė susitikimo su Voroši- 
lovu. Admirolas Drax dar 
pasiuntė maršalui skubų 
laišką, prašydamas atsaky
ti dėl tolimesnės pasitarimų 
eigos.

Vorošilovas tai padarė 
rugpiūčio 25 dieną, 13 va
landą. Jis pareiškė britų ir 
prancūzų delegacijoms:

”Atsižvelgiant į pasikei
tusią politinę būklę, pasita
rimų tęsimas yra betikslis”.

*
Dvejais metais vėliau, kai 

vokiečių kariuomenė jau 
buvo įsiveržusi į Rusiją, 
Stalinas vis dar tebebandė 
pateisinti gėdingąją sutar
tį su Hitleriu, padarytą už 
anglų ir prancūzų karinių 
misijų pečių.

”Mes užsitikrinome savo 
kraštui pusantrų metų tai
kos”, gyrėsi jis 1941 liepos 
3 dieną per radiją pasaky
toje kalboje į rusų tautą. 
”Mes tuo būdu susidarėme 
galimybę paruošti savo ka
rines jėgas tam atvejui, jei
gu fašistinė Vokietija, ne
paisydama pakto, drįstų už
pulti mūsų kraštą. Tai bu
vo lemiama nauda mūsų 
kraštui ir nenauda fašisti
nei Vokietijai.”

O kaip buvo iš. tikrųjų? 
Tai plačiau panagrinėsime 
sekančiame tęsinyje.

Kai jau patys komunistai nebe
pajėgia savo spaudoje nuslėpti 
trūkumų, tai reiškia, kad jie jau 
yra pasiekę tikrai pavojingą mas - 
tą. Gerai informuoti Vakarų šal
tiniai, prieiną prie gaunamos 
iš komunistinės Kinijos informa
cijos, nurodo, kad būklė Kinijo
je jau net esanti katastrofiška. 
Raudonoji Kinija pergyvena di
džiausią savo istorijoje krizę.

Iš įvairių liudijimų ryškėja, 
kad kinų tauta pergyvena giliau
sią depresiją. Maisto stoka yra 
visuotinė. Badavimo iššauktos 
sunkios ligos siaučia nepapras
tai plačiai. Nenuostabu, kad to 
pasėkoje darbininkų moralė jau 
pradeda visiškai pakrikti.

Gresia krizė komunistinei va
dovybei -- nuo pačių Pekino vir
šūnių iki kaimų administracijų. 
Jeigu nebus surasta išsigelbė
jimo, galįs subyrėti Maocetungo 
režimas,-- teigia kai kurie ste
bėtojai. Kiek verti jų spėlioji
mai, žinoma, parodys ateitis, 
bet jei tai atsitiktų -- ar tik 
nebūtų pats reikšmingiausias 
šio šimtmečio įvykis.

TUŠTI SKILVIAI

Nepaisant Kanados ir Austra
lijos pagalbos komunistiniam re
žimui, badas tebėra visuotinis. 
Jis dar padidės, kai atsilieps 
1961 metų derliaus trūkumai. Ki
nijos vyriausybė jau patvirtino 
trečią iš eilės blogą derlių, pri
pažindama, jog šiais metais Ho- 
nano, Šantungo ir Hopei provin
cijose -- trijose^didžiosiose že
mės ūkio produkcijos srityse -- 
reikią laukti dar menkesnio der
liaus, negu pernai, kada užregis
truotas vienas iš prasčiausių 
derlių pastarųjų metų bėgyje.

Komunistinė vyriausybė dėl
to kaltina potvynius ir kitas 
"gamtos nelaimes", tačiau nutyli 
apie savo nesugebėjimus sukurti 
geresnę bazę žemės ūkio pro
dukcijai. Suvariusi gyventojus į 
vadinamąsias liaudies komunas, 
vyriausybė veik nesirūpino to
bulinti patį žemės ūkį, palikdama 
jį gamtos nuotaikoms, o visas 
pastangas nukreipdama į sunkio
sios pramonės ir ginklavimosi

Grupė Brazilijos lietuvių Sao Paulo priemiestyje Vilią Zelina, prie lietuvių bažnyčios. Dešinėje su 
skrybėle inž. Zenonas Bačelis, buvęs Lietuvoj Z. Ū. M. Žemės Tvarkymo D-to direktorius, uolus Bra
zilijos lietuvių veikėjas. Šalia stovi V. Pupienis, A. Kublickas, P. Šimonis, K. Ambrozevičius ir kiti.

P. Ožinsko nuotrauka

plėtimą.
Rezultate Kinijos gyventojai 

tegaudavo tik po 1500 kalorijų 
per dieną, o dabar tas kiekis 
nukrito iki 900 kalorijų. Prieš 
komunistinio režimo laikus Ki
nijos gyventojo dieta siekdavo 
apie 2,000 kalorijų, ir komunis
tai iš to pūtė didelę propagandą 
apie badą, nes Tolimuose Ry
tuose gyventojui reikią apie 2,300 
kalorijų per dieną.

Badas iššaukė darbininkų mo
ralės smukimą, ir vyriausybė 
buvo priversta atsisakyti savo 
produkcijos planų bei tikslų. 
Pernai jau nebuvo gyventojams 
paskelbta, ką Kinijos pramonė, 
išskyrus plieną, ir žemės ūkis 
pagamino. 1961 metams nebuvo 
paskelbti produkcijos planai.

Užsieniečiai, kuriems yra tekę 
matyti ne "parodinius" fabrikus, 
sako, kad bado pėdsakai visur 
aiškiai pastebimi. Vienas euro
pietis inžinierius pasakojo, jog 
40% iš 6000 fabriko darbininkų 
negalį dirbti dėl ligų. Komunistai 
jau nebepajėgia nuslėpti, kad pie
tinėje Kinijoje siaučia choleros 
epidemija. Džiova, kaulų ligos ir 
kitos badavimo pasėkos siau
čia plačiose visos Kinijos sri
tyse.

ĮRANČIOS KOMUNOS

Liaudies komunose adminis
tratoriai nepajėgia baudžiaunin
kų priversti dirbti valstybei. Ieš
kodami išsigelbėjimo, jie pra
dėjo skatinti didinti produkciją 
privatiniuose sklypeliuose, leis
dami juose auginti kiaules ir 
vištas, kuriąs leidžia pardavi
nėti laisvuose turguose. Taigi, 
iš desperacijos komunizmas pats 
ugdo kapitalistinę sistemą.

Bet stebėtojai tiki, kad, ne
paisant visų režimo pastangų, 
praeisią treji-penkeri metai, kol 
raudonoji Kinija pajėgs atsigauti 
nuo derliaus stokos demoralizuo
jančių pasėkų. Jeigu gi ir atei
nantys metai atneš nederlių, galį 
visko atsitikti.

Kodėl reikėtų trejų - penkerių 
metų Kinijai atsigauti? Atsaky
mas slypįs esminėje problemo
je -- sparčiai augančiame gyven
tojų skaičiuje. Kinija dabar turin
ti apie 700 mil. gyventojų, ir 
metinis prieauglis siekiąs 15 mi
lijonų. Tuo tarpu žemės ūkio 
produkcija visą laiką buvo že
mesnė, negu normali, ir pasta
raisiais trejais metais dar la
biau krito. Norint pasiekti prieš 
ketverius metus turėtą lygį, rei
kia padidinti produkciją 25%, 
bet ir vėl -- gyventojų kiekis 
per tą laiką dar labiau padidės.

Stebėtojai beveik netiki, kad 
komunistinė Kinija griebtųsi 
gimimų kontrolės tai problemai 
spręsti. Atvirkščiai, režimas pa
staraisiais metais nekartą nuro
dė, kad gyventojų skaičiaus di
dėjimą laiko laimėjimu, o ne 
problema. Iš to tenka daryti iš
vadą, kad režimas planuojąs už
grobti kaimyninius žemdirbių 
kraštus, iš kurių papildytų savo 
gyventojų tuščius skilvius. At- 
simintina, kad Pietų Vietnamas, 
Burma ir Tailandas visada turi 
maisto perteklių ir sparčiai di
dina žemės ūkio gaminių pro
dukciją.

Bet, bandydama to siekti, ko
munistinė Kinija įskaičiuoti, jog 
tos keliolika milijonų tonų nedaug 
ką pagelbėtų, o atvira agresija 
iššauktų karą su Amerika, ku
rio ji dabartinėje būklėje ne
pajėgtų laimėti.

AR LAUKTINA GYVENTOJŲ 
SUKILIMO?

Bet iš kitos pusės, stebėtojai 
netiki, kad šiuo metu gyventojai 
bandytų sukilti prieš režimą, 
siekdami jį nuversti. Tiesa, ba
das kai kuriuose rajonuose iš
šaukė neramumus: kolchozinin- 
kai užpuolė valdžios sandėlius, 
policijos stotis ir partijos biu
rus, juos sudaužė ir sudegino. 
Bet aplamai šiuo metu nesitiki
ma tokio masto neramumų, ku
rių pasėkoje būtų sugniuždyti pa
grindiniai režimo ramsčiai: ka
riuomenė ir partija.

Didesne galimybe laikomas at
vejis, kad vyriausybę perimtų 
jaunesnių komunistų nuosaikes
nė grupė. Jau esą ženklų, kad 
toks pavojus gręsias Maocetungo 
režimui.

AR GELBSTI RUSIJA?
Ligšiol didesnę paramą badau

jančiai Kinijai "humanistiniais 
sumetimais" suteikė Australija 
ir Kanada, pasiųsdamos dides
nius kiekius kviečių. Tuo tarpu 
"amžinoji draugė" Rusija ne tik 

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE

MinWCQT MAISTO ir LIKERIŲIVlI U n L O I KRAUTUVŲ

2515 West 69 St. Marųuette Parke
SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 

Čia gėrimus pirksite tikrai pigiai!
TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:

1 ASBACH URALT ..........5ths $4.95
2 BISQUIT 3 star Cognac .. 5ths $4.98
3 MARTELL 3 star Congnac 5ths $5.39
4 METAXA graikų brendy 5ths nuo $5.75
5 WHITE HORSE SCOTCH

whisky .. • •........................5ths $4.98
6 SKAIDRIOJI 80° ..............5ths $2.95
7 CHERRY, BLACKBERY, PEACH,

APRICOT importuoti '
prancūzų likeriai  ............5ths $2.98

8 BORDEAUX pranc. vynas 5ths $0.98
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kanomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!

aiškinasi,kad ji neturinti žemės 
ūkio gaminių pertekliaus, bet la
bai galimas dalykas, kad pasi
ima dalį tų gautųjų kviečių.

Mat, komunistinė Kinija yra 
prasiskolinusi Sovietijai, ir su
tartimis nustatyta, kad ji savo 
sąskaitas turi mokėti žemės ūkio 
gaminiais. Neseniai buvo pa
skelbta, kad Kinija praeitais me
tais nepajėgusi sumokėti Mask
vai 300 milijonų dolerių, bet 
Rusija sutikusi tuos atsilikusius 
mokėjimus išdėstyti dar penke- 
riems metams - tais pačiais 
žemės ūkio gaminiais, kurių 
stinga Kinijai.

Nepajėgiančiai sumokėti skolų 
Rusija pristabdė savo gaminių 
siuntimą. Tas iššaukė pramoni- 
nimo sulėtinimą. Be abejo, šioje 
istorijoje nemažą vaidmenį vai
dina ir varžybos dėl dominavi
mo komunistiniam pasauliui.

Taip, komunistinėje Kinijoje 
ryškėjant vidinei krizei, Jung
tinės Tautos pradeda svarstyti 
jos pripažinimą tarptautiniame 
forume, kaip "neišvengiamą fak
tą".
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Ar pagalbos doleris užsieny 
turtina tik turtinguosius?

Paskutinio pasaulinio karo ir pokario metais JAV 
užsienio kraštų pagalbai išleido ir išleidžia nepaprastai 
dideles sumas. Ir. atrodo, kad toms sumoms mažėti labai 
maža vilties tėra. Viena, kad pasaulyje dar labai daug 
skurdo, o antra — komunistinių užmačių ir grobimų pirš
tai tokie ilgi, kad juos sudrausti tie grąsomi kraštai, vien 
savo jėgomis, nepajėgia. Ir jei tokios pagalbos iš JAV 
nebūtų, komunizmas daug daugiau kraštų jau būtų pra
žygiavęs.
. Nereikia čia įrodinėti, kokią didelę naudą toji pagal
ba yra tiems kraštams atnešusi. Geriausias pavyzdys yra 
Vakarų Vokietija. JAV pagalba iš karo griuvėsių iškelta 
šiandien jau ji pati labai pajėgi kitiems duoti. O kad ir 
mažesnėm pasekmėm, bet toji pagalba padėjo išsigelbėti 
Graikijai, Turkijai, eilei Azijos ir Afrikos valstybių, ne
kalbant jau apie karo nuteriotas Europos valstybes.

Dėl tokios gausios pagalbos, ypač abejotino patiki
mumo kraštams, kurie jau kontroliuojami komunistų, 
kaip Jugoslavija ir Lenkija, nėra vieningo sutarimo nei 
JAV valdžios viršūnėse. Priekaištai dažnai prasiveržia, 
ir jie turi labai rimtą pagrindą tokios pagalbos tikslin
gumu abejoti. O dar labiau tokios pagalbos tikslingumu 
abejoja patys JAV piliečiai, kurie tą pagalbą, mokesčių 
pavidalu, sudeda iš savo nelengvai uždirbtų pinigų.

Toji kritika, besireiškianti JAV kongrese ar senate, 
-o taip pat ir eiliniuose gyventojuose, kurie nesuintere
suoti jokiu patarnavimu komunizmo įsigalėjimui atlikti, 
yra nuoširdi ir tik tikslingumo ieškanti. Toji kritika te
nori surasti geriausius kelius ir būdus ne JAV būsimus 
priešus, bet draugus auginti, ir ne vergiją artinti, o lais
vę išsaugoti.

Visai kitokia kritika pilasi iš JAV komunistinių šal
tinių, suderintai kalbančių ir rėkiančių pagal Maskvos 
drigavimą. Jie nuolat kartoja, kad tokia užsienine pagalba 
tik JAV žmonės apiplėšiami, kad į tuos kraštus nuėjęs 
doleris ar kitokia forma nusiųsta pagalba, tik turtinguo
sius turtina. Esą, ten gyveną vargšai ir toliau lieka varg
šais, o turtingieji dar labiau turtėja ir tuos varšus toliau 
išnaudoja.

Pastaruoju metu tokia komunistinių laikraščių pro
paganda nuolat ir nuolat kartojama. Beveik atrodo, kad 
tai vyksta to paties dirigento lazdelės greitėjančiu diri
gavimu. Ir kiekvienu atveju jie pasiremia tai vienu tai 
kitu pavyzdžiu, kur tokia pagalba tikrai nebuvo be prie
kaištų vykdoma.

Mūsų pažiūra, kurie pakankamai gerai numanom, kad 
be JAV paramos komunizmas daug greičiau raudonas vė
liavas keltų ir prie pačios JAV krantų artėtų, kad tokia 
pagalba būtina. Tik mes taip pat negalim negirdėti, o kai 
kurie ir nematyti faktų, kad tą pagalbą skirstant ir jos 
naudingumo laipsnį svarstant, daroma tikrai nemažai 
klaidų. O tokių klaidų, rūpestingiau pagalbą skirstant, ir 
dar rūpestingiau pačius skirstytojus atrenkant, būtų ga
lima išvengti.

Mums, kurie iš visos širdies trokštame, kad JAV iš
eitų laimėtoja, nes tuo pačiu ir mes savo laisvės reikalui 
daugiausia laimėsime, labai rūpi, kad ten, kur pagalba 
nueina, doleris turtingųjų neturtintų. Tegul tas doleris 
ten vargą mažina, mažųjų uždarbius didina, socialinę ap
saugą gerina ir mokslo židinius įžiebia. O kai ten taip 
vyks — komunizmas tikrai neturės pasekėjų. B. G.

LAIŠKAI

NE JŲ KLAIDA

A. J. Žvirblis, peržvelgęs Cle- 
velande įvykusios Lietuvos Vy
čių seimui vadovavusių asmenų 
pavardes ir radęs jų tarpe gana 
daug taip- "pagerintų", kad iš 
užu jų nebematyti lietuviškumo 
(nors ir tikrai esamo), atsidūs
ta, beviltiškai klausdamas, ka
da gi mes suprasime, kad daro
me klaidą. (Dirva, III nr., 3 psl.) 

"Mes" čia pavartota, turbūt, 
tik iš mandagumo, kadangi nei 
laiško autorius, nei daugybė kitų 
lietuvių nieku bidu nėra dalyva
vę tos klaidos daryme, tai yra, 
paminėtų pavardžių "gerinime". 
Būtų galima kalbėti tik apie klai
dą tų asmenų, kurie, būdami net
gi sąmoningi lietuviai, vadinasi 
balažin kokios kilmės pavardė
mis, ir net vardais. Bet ir čia
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vargu ar galima kalbėti net ir 
apie jų kokią nors klaidą. Tos 
klaidos, jeigu ne visais, tai bent 
beveik visais atvejais bus buvu
sios padarytos prieš kelias 
dešimtis metų jų tėvų ar net 
senelių, kurie, tačiau, padarę 
po tą vieną klaidą, visgi išvengė 
daug didesnių klaidų, nes išlai
kė ir perdavė savo vaikams (į 
antrą, trečią, kartais net į ket
virtą kartą) lietuvišką susipra
timą, neužgesus} net ir po ne
lietuviškomis iškabomis.

Būtų galima nelietuviškų pa
vardžių dėvėtojus klausti, kodėl 
jie patys dabar nesiryžta savotė- 
vų ar senelių padarytų klaidų ati
taisyti ir susigrąžinti arba įsi
gyti naujas gražiai lietuviškas 
pavardes ir net vardus, ir tuo 
viešai rodyti savo lietuvišką su
sipratimą bei nusiteikimą. Tokių 
atvejų yra buvę. Štai, mano mie
las dėdė Nadas Rastenis (Bal- 
timore, Md.), atsidūręs Ameri
koje jaunas, ne kažinkiek mo
kyklos teragavęs, pasakojasi irgi 
anuo metu susigundęs "pataisyti” 
savo pavardę iš Rastenio į Ras- 
ten. Bet vėliau, išsimokslinęs ir 
praplėtęs savo akiratį, įsitikinęs 
tokio pavardės "gerinimo" be
prasmiškumu ir net žala, oficia-

Argentinos Lietuvių Balso leidėjas P. Ožinskas su žmona šią vasarą lankėsi Brazilijoje, kur turėjo 
pasitarimus su vietos lietuviais lietuvybės išlaikymo klausimais. Nuotraukoje, kurią darė pats P. Ožins
kas, jo žmona pas Lietuvos konsulą A. Polišaitį Sao Paule. Iš kairės: kons. A. Polišaitis, O. Žibienė, O. 
Ožinskienė, Polišaitienė, Jokubauskienė. Stovi: Liet. S-gos Brazilijoje pirm. J. Čiuvinskas, kino ope
ratorius A. Žibąs, žurnalistas S. Vancevičius ir A. Bumblis, vienas didžiausių Brazilijoje lietuvių 
spaudos rėmėjų. p. Ožinsko nuotrauka

nauiiį įsumy mil«n litrais m «. RtsTiiis

DAUGIAU DRAUDIMU IR GRĖSMĖS BAUSMĖMIS
Kaip senesniuose, taip ir da

bartiniame bolševikiniame baud
žiamajame kodekse tebėra visa 
eilė draudimų tokių pačių, arba 
visai panašių kaip ir visame 
pasaulyje. Pavyzdžiui, skyrius, 
kuriame surašyti nusikaltimai 
asmens gyvybei, sveikatai, lais
vei ir orumui, arba skyrius, kur 
numatyti nusikaltimai asmeninei 

liu keliu ne tik susigrąžino savo 
lietuvišką pavardę bet ir svetimą 
(Nikodemo) vardą įspraudė į 
taisyklingai sulietuvintą formą. 
Būtų galima teirautis, kodėl visi 
kiti susipratę ir apsišvietę lietu
viai Amerikoje panašiai netaiso 
tokių savo ar jų tėvų padarytų 
klaidų.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad 
toks atitaisymas yra visiškai ne
sunkus dalykas, todėl tatai būtų 
verta skatinti, gal būtų verta net 
įtraukti tokį reikalavimą į lietu
viškų organizacijų programas 
taip, kad jos savo narius, susi
pratusius lietuvius, jei jau ne 
verstų, tai bent "zulintų" atlie
tuvinti ar sulietuvinti pavardes 
( ir vardus). Tačiau tik forma
liai tas dalykas atrodo nesunkus. 
Gerokai kitaip jis atrodo psi
chologinėje plotmėje. Pavardė 
yra tradicija. Ne visi yra ra
dikalūs. Daugelis yra nusiteikę, 
konservatoriškai ir neturi noro 
ar bent drąsos atsitraukti nuo tų 
ar kitų juose prigijusių tradi
cijų.

Prisiminkime, kaip buvo ir te
bėra su "pagerintomis" pavar
dėmis Lietuvoje ir tarp lietu
vių, palyginti tik neseniai iš Lie
tuvos patekusių į svetimus kraš
tus. Juk dauguma lietuviųpavar- 
džių tebėrą "pagerintos" sla
viškomis galūnėmis, arba ir iš 
viso nelietuviškos, tik tarties ir 
linksniavimo reikalui lietuviškai 
"aptašytos" Pastaraisiais nepri
klausomybės metais, ryšium su 
pasų sistemos keitimu, net įsta
tymo keliu buvo sudarytos labai 
palankios sąlygos tokioms ne
lietuviškoms pavardėms atitai
syti ar iš viso pakeisti. Tai irgi 
buvo pastangos protėvių padary
tas ar iš šalies jiems primes
tas klaidas taisyti. Tačiautik ne
didelė mažuma paklausė tų ska
tinimų. Kodėl? Atsakymas daž
niausia buvo ir tebėra aiškiai 
konservatyvus: "Tokią pavardę iš 
tėvų paveldėjau, tegu tokia ir 
lieka, negi čia esminis dalykas".

Dabar svetimų valdomoje Lie
tuvoje pavardžių atlietuvinimo 
mintis yra, galima sakyti, mi
rusi, arba bent užmigdyta neri
botam laikui. Svetur irgi retas 
kas ryžtasi radikaliai susilietu- 
vinti nelietuviškas savo pavardes. 
Taip esant, nedaug yra mora
linio pagrindo ir iš Ameikoje 
gimusių lietuvių reikalauti, kad 
jie mestų čia iš tėvų paveldė
tas, nors ir labai svetimai skam-. 
bančias pavardes. Kodėl jie turi 
būti šiuo požiūriu ryžtingesnį už 
tautiečius, kurie, gimę ir augę 
pačioje Lietuvoje, net nepri
klausomoje Lietuvos valstybėje, 
turėtų gi būti iki kaulų smegenų 

piliečių nuosavybei. Tik ir čia 
valstybės organai toli gražu nė
ra taip varžomi ir sudraudžia
mi, kaip paskiri asmenys. Jie 
su asmens laisve, o neretai ir 
su orumu, sveikata ir net gyvy
be turi galimybių pasielgti visai 
nuožiūriškai. Nuo paskirų as
menų pasikėsinimo šiose srityse 
asmuo ginamas, bet didžiausią 
baimę žmonėms sukelia kaip tik 
valstybės pasikėsinimai prieš jų 
orumą, laisvę, sveikatą, gyvybę, 
taip pat ir asmeninę nuosavybę.

Nuo šių pasikėsinimų baudžia
masis statutas sovietinės val
stybės pavaldinio, deja, baudžia
masis kodeksas beveik negina. 
Tiesa, yra skyrius apie nusikal
timus prieš teisingumą, kuriame 
tarp ko kita yra įtrauktas ir 
grasymas bausme už nekalto as
mens patraukimą baudžiamon at
sakomybėn, bet, kaip minėta, toks 
grasymas nekaltai kaltinamam 
greičiau gali ne tik nepadėti, o 
net pakenkti, kadangi kaltinimo 
organus skatina stengtis iškeltą 
kaltinimą visomis priemonėmis 
palaikyti, net jeigu jie patys būtų 
pastebėję savo klaidą, nes jeigu 
jie leis tą klaidą išaiškinti, tai 
jiems patiems gręsia bausmė...

Yra bolševikiniame kodekse ir 
eilė kitų numatytų nusikaltimų, 
kurie bent iš pavadinimo panašūs- 
į visur kitur apibūdintus nusikal
timus, tačiau daugumo bolševiki
nių kaltės apibūdinimų turinys 
yra skirtingas, nes pagrįstas vi
sai kitokiu valstybės ir asmens 
santykio bei uždavinių suprati
mu. Pavyzdžiui, nusikaltimai 
valstybės ir asmens santykio bei 
uždavinių supratimu. Pavyzdžiui, 
nusikaltimai valdymo tvarkai 
bolševikinėje santvarkoje yra 
visai kas kita, negu panašiai pa
vadinti nusikaltimai demokrati
nėje santvarkoje.

Nusikaltimai socialistinei 
nuosavybei, kurių sąrašas bolše
vikiniame kodekse gana didelis, 
kitur yra visai nežinomi dalykai. 
Tai, iš esmės, žinoma, yra to
kios pačios vagystės, plėšimai, 
išeikvojimai, pasisavinimai, ap
gaulės, suktybės, kaip ir visur 
kitur, tačiau čia jie išskirti ir 

permirkę pareigingumu visokiais 
būdais reikšti savo tautinę są
monę?

Klaida galima vadinti tokį pa
sielgimą, kai dabar koks sąmo
ningas lietuvis ima ir "pasipuo
šia" visiškai svetima pavarde. 
Rodos, tokių pasitaiko, nors ir 
labai retai. Bet ir tai ne visada 
toki pasielgimai esti tik klaida. 
Gal kartais tai esti daugiau 
negu klaida. Gal tai jau sąmo
ningas stengimas pabėgti, pa
sislėpti iš lietuvių tarpo. Toks 
pasielgimus galime smerkti arba 
apgailestauti, kaip smerkiam ar
ba apgailestaujam fizinius nusi
žudėlius. Bet nusižudymų, vie
nokių ir kitokių, vistiek buvo 
ir, turbūt, bus visose bendruo
menėse.

V. RASTENIS, 
New York 

ypatingai apibūdinti, griežčiau 
baudžiami, kadangi bolševikinė 
valstybė savo interesus saugo ir 
gina daug uoliau, negu paskirų 
asmenų interesus.

Skirtinga pažiūra glūdi ir to
kiuose naujuose nusikaltimų api
būdinimuose, kaip išdėstytieji, 
sakysime, skyriuose, kalban
čiuose apie nusikaltimus "poli
tinėms ir darbinėms piliečių tei
sėms" arba apie "ūkinius" nusi
kaltimus. Pavyzdžiui, kitokiose 
santvarkose pratusiems gyventi 
turi gana keistai atrodyti grasy
mas bausme už sukliudymą bal
suoti rinkimuose, už rinkimų 
klastojimą ir panašius veiksmus, 
kada visiems yra žinoma, kad 
rinkimų formalumas yra be jokio 
reikšmės, kad rinkimus iš anksto 
sąmoningai ir sistemingai klas
toja pati valdančioji partija.

Ūkinių nusikaltimų sąraše yra 
įtraukti toki nusikaltimai, kurių 
anksčiau nei bolševikiniuose ko
deksuose nebuvo, ir kurie visur 
kitur tiesiog nelaikomi baustinais 
kriminaline tvarka. Pavyzdžiui, 
"blogos kokybės, nestandartiškų 
ar nekomplektiskų prekių išlei
dimas iš didmeninių bazių par
duoti", "blogos kokybės statyba", 
"prirašinėjimai ir kiti atskaito
mybės apie planų vykdymą iš
kraipymai".

Tuos posakius, visų pirma, 
turbūt, dar reikia išversti į žmo
nišką kalbą, nes vargu ar dau
gelis tenai negyvenančių ir su tais 
posakiais kasdien nesusidurian- 
čiųjų pajėgtų iš karto suprasti, 
apie ką jie iš tikrųjų kalba.

Taigi, "nestandartiškos" pre
kės yra prekės,kuriųkokybė(pa- 
gaminimo arba medžiagos ko
kybė) neatitinka tai prekei nu
statytų reikalavimų. "Ne- 
komplektiškos" prekės yra to
kios, kurios neturi visų reikia
mų dalių (pav., mašinoj trūks
ta sraigtų ar ratukų ir dėl to 
ji negali tinkamai veikti, 
arba švarkas be sagų, arba pora 
nevienodo dydžio batų, ar pora 
pirštinių tai pačiai rankai -- 
gana dažnai pasitaiką reiškiniai 
"socialistinėj" pramonėj). Ba
zės -- prekių urminiai sandėliai, 
skirstantieji jas į mažmenines 
parduotuves. Vadinasi, jei kas iš 
urmo sandėlio persiunčia į ma
žmenines (irgi valstybines) par
duotuves netinkamų prekių, gali 
būti traukiamas baudžiamon at
sakomybėn ir sodinamas į kalė
jimą.

Visur kitur toki dalykai 
sprendžiami paprasčiau, bepro- 
kuratūros ir kalėjimų. Visų pir
ma, gamyklų savininkai (patys, 
ar per samdytus tvarkytojus) yra 
suinteresuoti nepagaminti ne
tinkamų prekių, nes tai jiems 
patiems nuostolinga, kadangi jie 
žino, kad blogų prekių niekas 
nepirks, jos bus sugrąžintos ir 
jas reiks išmesti. Todėl gamyk
loje yra -- ne iš baimės, o iš 
savo intereso -- daroma viskas, 
kad komažiausia tepasitaikytų 
pagaminti niekalų. Darbininkams 
kurie nesugeba tinkamai darbo 
atlikti, gresia pavojus netekti 
darbo, todėl iš vienos pusės jiems 
sudaromos sąlygos, kad jie mo

kėtų ir turėtų tinkamas prie
mones darbui atlikti tinkamai, 
iš kitos- pusės, norėdami darbo 
neprarasti, jie patys stengiasi 
darbą atlikti tinkamai.

Jei įvyksta klaidų, nesėkmių, 
tai tik be blogos valios, todėl 
čia nei prokuratūrai, nei baud
žiamiesiems įstatymams nėra 
kas veikti. Tik jei kas tyčia da
ro gamyklai nuostolių, gali būti 
reikalaujamas atsakyti civilinės 
arba ir baudžiamosios atsakomy
bės tvarka, kaip ir visuose to
kiuose privatiniuose turtiniuose 
santykiuose.

Jei netinkamos prekės paten
ka į urmininkų sandėlius, arba 
jeigu jos pasiekia mažmenininką 
ar net vartotoją, jos grąžinamos, 
apkeičiamos tinkamomis, o tie, 
per kurių neapsižiūrėjimą tai 
atsitinka, susilaukia arba įspė
jimo, kad būtų atidesni, arba 
privalo kartais iš to darbo ir 
pasitraukti, jeigu jie nesugeba 
nuo tokių klaidų apsisaugoti. Ūki
nis suinteresuotumas čia sa
vaime skatina visus atlikti dar
bą tinkamai ir vartotoją aprūpin
ti įmanomai geriausia preke už 
jo mokamą kainą.

Tik "socialistinėje" pramonė
je ir prekyboje žmonių tinkamo
mis prekėmis aprūpinimo tenka, 
pasirodo, siekti prokurorų, teis
mų ir kalėjimo pagalba. Reikia 
tenai tokių pačių priemonių ir 
statybos srityje, nes neturėdami 
ūkinio intereso tinkamai atlikti 
darbą (Išskyrus šūkį, anot kurio 
"tarybinis" statybininkas stato 
tik tobulai...), stato namus taip, 
kad jau pirmaisiais metais jie 
ima virsti gyventi netinkamais 
laužais.

"Laimingieji" naujakuriai (iš 
pradžių tikrai nepaprastai lai
mingi gavę kambarius ar net 
butukus naujuose moderniuose 
namuose) ima, kiek pajėgia, vie
šai, o ypač neviešai skųstis, kad 
šildymo, ar elektros, ar van
dentiekio, ar kanalizacijos įren
gimai neveikia, durys ir langai 
nesusiveria, stogai ir lubos neat
laiko lietaus, grindys "raitosi" 
ir tt. Kitur tokius namus pasta
čiusi firma bematant iškristų 
iš statybos verslo, o taip blogai 
pastatytus namus turėtų pataisyti 
ir atlyginti nuostolius.

"Socialistinis" statybos tes
tas tokius skundus nelabai teima 
į galvą, nes jam dėl to vistiek 
nieko neatsitiks, jis gi valstybi
nis. Tad ir nelieka kito kelio, 
kaip tik nesistengimą ar nesu
gebėjimą tinkamai namus sta
tyti paskelbti baudžiamu nusikal
timu ir grasyti statybininkams • 
prokuratūra, teismu, kalėjimu..7

Būdingas bolševikinei planavi
mo biurokratijai dalykas yra į- 
traukimas į nusikaltimų sąrašą 
niekur nežinomos nusikaltimų 
rūšies -- "prirašinėjimo", tai 
yra, planų vykdymo statistikos 
klastojimo, ant popierio nuro
dant, kad padaryta daugiau, negu 
iš tikrųjų padaryta.

"Iš lubų" statistikos rašymas 
bolševikinei santvarkai yra bū
dingas reiškinys nuo pat tų pla
navimų ir planų "įvykdymų" bei 
"pralenkimų" pradžios. Dėl to 
visuotinio reiškinio sovietinė 
statistika niekad negalėjo būti 
patikima. Žinoma, tuo daroma 
baisi žala visam ūkiniam gyve
nimui, nes vadovybė, užsimoju
si viską iš viršaus tvarkyti, vei
kia vadovaudamasi maža ką 
bendra su tikrove teturinčiais 
duomenimis. Vadovybei gal atro
do, kad jau visi gyventojai turi 
būti tuo ar kitu pakankamai ap
rūpinti, didžiuojasi visokiais gy
venimo pagerėjimais, o ten apa
čioj žmonių masės praktikoje to 
pagerėjimo niekaip neatranda. Y- 
pač tas "prirašinėjimas" išbu
jojo, kai buvo susigundyta pa
mėgdžioti kapitalistus ir buvo 
įvesta vienokių ar kitokių "as
meninio suinteresuotumo" ele
mentų atlyginimuose už darbą. 
Jų tarpe premijos už planų į- 
vykdymą, ypač už pralenkimą. 
Tipiškas skandalas pernai įvyko 
Joniškyje, kai aukšto partijos 
pareigūno vadovaujamas rajonas, 
ilgą laiką "pirmavęs" visų pla
nų įvykdymais, pasirodė "bepir- 
maująs" tik popieriuje, susukto
je, suklastotoje statistikoje!

"Prirašinėjimas" taip išbujojo 
visoje Sovietijoje, kad joki atsi
šaukimai į "tarybinio žmogaus 
sąžinę", į "komunistogarbę" nie
ko negelbsti. Tad teko ir čia 
griebtis kraštutinės priemonės: 
baudžiamojo kodekso, prokurorų, 
teismų ir kalėjimų. Nieko pana
šaus nereikia privatine nuosavy
be pagrįstoje ūkinėje santvarko
je.

(Bus daugiau)
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Venezuelos lietuvių tautinių šokių grupė su savo vadovais. Sėdi iš kairės: Venckienė, V. Korsakas 
ir I. Žalniėriūnaitė.

Venezuelos lietuviai tautos šventę 
minėjo kalnų paežerėj

Po ilgesnės pertraukos 
vėl gražiom prošvaistėm 
pasireiškė Venezuelos lietu
vių veikla, šįkart įvykiai 
buvo sukoncentruoti Valen- 
ci.įos mieste švenčiant rug
sėjo 8 d. Valencijos lietuvių 
bendr uomenės apylinkės 
valdybos iniciatyva, jų su
manymus ir darbus pare
miant Maracay miesto lie

Suvaidinę "Miegančioji karalaitę" jaunieji aktoriai.

tuviams, buvo suruoštas 
rugsėjo 8 d. minėjimas — 
šventė su plačia, tikrai vy
kusiai suorganizuota pro
grama.

Puikioje gamtos aplinko
je, tarp kalnų, prie ežero, 
toli nuo miesto triukšmo, 
erdviose Internacional klu
bo patalpose, rugsėjo 8 d. 
švęsti (įvyko rugsėjo 9 d., 

šeštadienį) suvažiavo ne tik 
Valencijos, Maracay, sosti
nės Caracaso, bet ir iš to
liau krašto centre esančio 
Barųuisimeto miesto lietu
viai. Tai buvo tikrai gausus 
ir gražus lietuvių subuvi
mas Venezueloje.

Šventę atidarė trumpa 
kalba Valencijos apylinkės 
pirmininkas inž. VI. Venc
kus, ta pačia proga susirin
kusiems pagerbiant susi
kaupimo minute žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės. Po to, 
Dr. A. Vabalas (iš Barųui- 
simeto) paskaitė aktualią 
šioms dienoms paskaitą. 
Trumpai apžvelgęs rugsėjo 
8 šventės prasmę, apibudi
nęs Vytauto Didžiojo asme
nybę, jo nuopelnus mūsų 
tautai, prelegentas plačiai 
išnagrinėjo, realiais duome
nimis paremdamas šių die
nų okupuotosios Lietuvos 
ūkinę, kultūrinę, socialinę 
padėtį ir tuos uždavinius, 
kurie tenka lietuviams, gy

venantiems laisvame pasau
lyje.

Meninė dalis buvo pradė
ta mažųjų baletu ''Mieganti 
karalaitė”. Margais rūbais 
pasipuošę nykštukai, gėlės, 
peteliškės, žiogai su pačia 
miegančiąja karalaite vidu
ryje, sudarė tikrai puikų 
vaizdą. Vėliau įscenizuotieji 
iš "žemaičių krikštas” ro
mano .ištraukų pasirodė 
vyresnysis jaunimas. Malo
nu buvo klausyti ir žiūrėti, 
kai lietuviškasis jaunimas, 
daugumoj užaugęs jau toli 
nuo tėvynės, gražiai kalbė
jo iš scenos į žiūrovus savo 
gimtąja kalba apie mūsų 
praeitį, jos problemas.

Pas kutinėję programos 
dalyje buvo tautiniai šokiai. 
Dalyvavo 12 porų šokėjų iš 
Valencijos ir Maracay mies
tų. Pašoko keturis šokius — 
Kalvelį, Kubilą, žiogelius ir 
Šustą. Tautiniai šokiai bu
vo atlikti didžiojoje klubo 
salėje ir tuo būdu buvo pa
rodyti ir gausiai čia susi
rinkusiems šio klubo na
riams — amerikiečiams, vo
kiečiams, venezuelieči a m s 
ir kt.

Džiugu atžymėti, kad šį 
kartą į programą buvo 
įtraukta itin gausus būrys 
lietuviškojo jaunimo. Meni
nėje dalyje — vaidinimuo
se ir tautiniuose šokiuose 
dalyvavo apie 60 jaunuolių. 
Reikia manyti, kad jie pri
sidėdami prie lietuviškosios 
kultūros ir tradicijų puose
lėjimo, įsigijo ne tik gražių 
ir neužmirštamų įspūdžių, 
bet taip pat sustiprėjo ir 
savo tautinėje sąmonėje.

Meninę dalį su dideliu 
kruopštumu paruošė p. 
Venckienė ir tautinius šo
kius I. žalnieriūnaitė. Pro
gramos vedėju buvo patsai 
Valencijos apylinkės pirm, 
inž. VI. Venckus. Pertraukų 
metu p. štitnerytė pagrojo 
akordeonu lietuviškų liau
dies dainų. Programos ve
dėjo gražūs žodžiai ir akor
deono puiki muzika neleido 
publikai pertraukų metu 
nuobodžiauti.

Šventė buvo užbaigta pa
silinksminimu, kuris nusi
tęsė iki pusiaunakčio.

Ta pačia proga mok. Jan
kauskas, Caracaso vargo 
mokyklos vedėjas, pasirin
ko gausiai aukų (loterijos 
bilietų forma) šiam lietu
viškojo jaunimo židiniui pa
remti.

VAIKO GRAŽIAUSIOS NUOTRAUKOS KONKURSAS

KONKURSINĖ NUOTRAUKA Nr. 61 Danutė Vaselkaitė, 4 met. 
amž., iš Detroito Mich. Nuotrauka D. Liaugaudaitės.

KONKURSINE NUOTRAUKA N r. 62. Danutė Balčiūnaitė, 2 metų 
amž., iš Clevelando, Ohio. Nuotrauka N. Balčiūnienės.

Tautiečiai, dalyvavę šia
me pa vykusiame minėjime 
įsigijo gražių įspūdžių ir 
kartu su organizatoriais, 
vaidintojais, tautinių šokių 
šokėjais džiaugėsi, kad pa
starųjų pastangos', pasiau
kojimas ir darbas buvo ap
vainikuotas puikiu pasise
kimu. J, š.

Grupė Venezuelos lietuvių šventėje. Pirmoj eilėj iš dešinės: 
dr. A. Vabalas, inž. V. Venckus, P. Tumėnas ir kt.

Scena iš Žemaičių krikšto", kurį buvo suvaidinta Tautos šven
tės proga Venezueloj. Prie aukuro kunigaikštienė Birutė -- S. 
Pretkelytė, Naktis J. Garšvinskaitė, toliau už jos Jūros Bal
sas -- S. Kondrataitė, Žemės Balsas -- I. Garšvinskaitė (dešinėje 
kampe). Trūksta Girios Dvasios R. Jablonskytės ir Laiko --T. 
Garšvos.

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

vimo ir apdraudos įstaiga.

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

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

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 esSme pertvarkę šildymų Dirvoje, atlikę nemažai 
patarnavimų lietuviams ir mūsų darbu visi patenkinti.

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

Vaiko gražiausios nuotraukos 
KONKURSAS

Konkurse gali dalyvauti visi lietuviai, prisiųs- 
dami nuotrauką lietuvių kilmės berniuko ar mer
gaitės, ne vyresniu kaip 10 metų amžiaus. Nuo
trauka turi būti nemažesnių kaip atvirutės for
mato dydžio, nespalvota, portretinė ar veiksminė, 
bet joje neturi būti daugiau asmenų, kaip vienas 
vaikas. Prie nuotraukos turi būti pridėti duome
nys: vaiko vardas ir pavardė, amžius, gyvenamoji 
vieta ir fotografavusiojo pavardė ir adresas. Kon
kursai! nepriimamos svetimtaučių fotografų da
rytos nuotraukos.

Nuotraukos siunčiamos iki 1961 m. lapkričio 
1 d. Dirvos redakcijai, 6907 Superior Avė., Cleve
land 3, Ohio. pažymint, kad jos skirtos konkursui. 
Jos bus numeruojamos pagal gavimo eilę ir spaus
dinamos Dirvoje. Pasibaigus konkursui, gražiau
sias tris nuotraukas išrenka Dirvos redakcija, pa
sikvietusi du specialistus fotografus. Ir už gra
žiausias nuotraukas, jų autoriams, paskiria tris 
pinigines premijas: $25.00, $15.00 ir $10.00.

Prašome nuotraukas siųsti tuoj pat. kad jų 
perdaug nesusirinktų konkurso pabaigoje.

DIRVA KONKURSINE NUOTRAUKA Nr. 63. Linas Sidrys, 10 mėn. amž., 
iš Streator, III. Nuotrauka R. Sidrio.
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ANASTAZUOS TAMOŠAITIENĖS PARODOS PARAŠTĖJE
Praeitą savaitę Chicagoje, 

Čiurlionio Galerija suruošė A- 
nastazijos Tamošaitienės dai
lės darbų parodą. Šia proga, iš 
kelių perspektyvinių taškų žvilg
terėsime į A. Tamošaitienės ta
pybą ir paliesime kaikuriuos ją 
formavusius aspektus.

Mūsų liaudies menas (tikriau, 
tautodailė) su savo lyrika, pap
rastumu ir nuostabia ekspresija, 
o drauge ir pokarinio laikotar
pio tapyba (galutinai atsisakiusi 
reprodukuoti išorinius pavidalus) 
su formų prastinimu bei dialek
tine regimosios realybės ir dai
lininko giminyste -- paliko pėd
sakus jo kūryboj ir atskleidė 
savito pasaulio vieškelius.

A. Tamošaitienės paveikslų 
spalvingumą, lyrizmą, jų nuotai
ką ir subtilų tapybinių elemen
tų traktavimą tam tikra pras
me galime tapatinti su prijuos
čių ar kraičio skrynių raštais, 
kur irgi vidinė žmogaus situaci
ja tikruosius elementus pakeičia 
realybės simboliais... Gi tradi
cinės perspektyvos nebojimo 
randame ir mūsų liaudies raiži
niuose.

Dinamiškas linijų žaismas, ju
desys, intensyvūs (dažnai kon
trastingi) spalvų deriniai ir stip
riai akcentuojamas tapybinis rit
mas A. Tamošaitienės kūrybai 
suteikia dramatinį, neramų po
būdį. Realybė yra tik inspira- 
cinis išeities taškas, nors daž
nai ant drobės ar popieriaus 
atpažįstame perkeltas peisažo ir 
naturmorto detales. Bet tą rea
lybę dailininkė interpretuoja 
laisvai ir spontaniškai, keičia ir 
varijuoja įvairius gamtos as
pektus, juos pajungia į savitą rit
mą, kompoziciją bei koloritą. 
Daiktų, figūrų, objektų -- ne- 
besąlygoja jų "atrodymas": ne
įprastame kontekste jie pakeičia 
savo prasmę ir, kūrybinės vizi
jos sušildyti, įgauna naują žėrė
jimą.

A. Tamošaitienė nėra ir nenori 
būti grynai abstraktinio pobūdžio 
dailininkė. Bet taip pat -- nėra 
ir nenori būti realistė. Visomis 
jėgomis ir sąmoningai ji bando 
išvengti pavojaus, kuris gręsia 
grynai abstraktinei tapybai: at
sidurti manierizmo klystkeliuo
se, kai jau nelengva surasti ribą 
tarp tikrojo meno ir netiesos, 
kai nejučiomis moderniosios ta
pybos lozungai: toks yra mano 
pasaulis, taip matau ir jaučiu 
--virsta egzaltuotu ir bepras
mišku: taip noriu! Tačiau vien
kart ji kategoriškai neigia tradi
cinį realizmą, naikinantį ir var
žantį kūrybinę laisvę bei indivi
dualumą.

A. Tamošaitienė nėra tapyboje 
puritone, kaip abstrakcionistai, 
kurie besąlygiškai atmeta bet- 
kokius pavidalus ir paneigia jų 
teisę paveiksluose egzistuoti. Ji 
semiasi įkvėpimo visur, kur tik 
jį randa ir nebando savo šal
tinių dangstyti. Tarpe kitų iškel- 
tinų jos tapybos privalumų, bū
tų atvirumas, platus daiktų (tik
riau, motyvų) akceptavimas ir į- 
domios jų variacijos. Dailininkė 

.jaučia pareigą ir būtinybę daly
vauti gyvenime ir jo kovoje už 
gėrį, grožį, grožį, už žmogų: 
nenori pabėgji nuo realybės ir 
ją supančios dvasinės atmosfe
ros. Modifikuodama gyvenimiš
kas formas, ji tarsi bando keisti, 
taisyti ir patį gyvenimą.

A. Tamošaitienės kūryba yra

A. Tamošaitienė Prieblandos reginiai

KAZYS VESELKA
MONTREAL, 'Kanada

lyg reakcija prieš geometrinę 
tapybą, kuri, suprastinusi ir su
sintetinusi realybę į grynai 
architektūrines formas, atskyrė 
dailininką nuo betkokio kontak
to su pasauliu ir gyvenimu. A. 
Tamošaitienė priešingai --ieško 
kalbos ir dialektinio santykio su 
gamta ir jos apraiškom pačia 
plačiausia prasme.

Ji atvira įspūdžiams, operuo
ja jausmais, bet tik tiek, kiek 
jie, apvaldyti ir meninės intu
icijos kontroliuojami, padeda jau 
sąmoningam tam tikro momento, 
fakto, dvasinio pergyvenimo ar 
regimo įvaizdžio perkėlimui į 
daugiau ar mažiau abstrakčią ta
pybinę plotmę.

Taip realybė ir abstrakcija (dvi 
neįtikėtinos sąjungininkės) A. 
Tamošaitienės kūryboj viena ki
tą paremia ir sutaria: iš vienos 
pusės, bendroj reakcijoj prieš 
griežtą geometrinės tapybos po
būdį, o iš kitos -- prieš neįgy
vendinamą realistinės mokyklos 
siekimą: absoliučiu tikslumu at
kurti regimuosius pavidalus ar 
formas.

Jos paveikslai, kaip ir daugelio 
jai giminingų nūdienių tapytojų, 
deklaruoja, kad nėra esminio 
skirtumo tarp abstrakčių ir kon

BALYS GAIDŽIŪNAS

AŠ TIKIU
Aš tikiu,
Kad paukščiai, rudenį sparnus ištiesę
Lėkt iš Lietuvos,
Neužmiršta saulės tako,
Vėjuj verkiančio čiobrelio
Ir graudžios, graudžios dainos.

Aš tikiu,
Kad žodžių, skaudančia širdim sudėtų, 
Nieks nepažabos.
Kur tave audra beneštų—
Tarp kalnų, laukų ir klonių,
Vėl kančia jie veršis ir atsikartos.

Aš tikiu,
Kad žemėn svetimon nupūtus
Liepos šakele nebe žydėsi.
Vėjai kauks laukinį skausmą,
Tėviškės laukų ilgėsies
Ir beprotiška kančia kentėsi.

19 61. IX. 24.

krečių formų. Nes dailininkas 
projektuoja savas kūrybines for
mas, kurios jam yra tikros ir 
kurių tapybinė vertė yra lygiai 
ta pati, nežiūrint, kuo būtų ope
ruojama: figūromis, daiktais, 

•motyvais ar, pagaliau,geometri
nėm plokštumom bei architektū
rinėm detalėm. Juoba, kad pa
veikslų veikiamosios jėgos ab
soliučiai neapsprendžia tapybos 
stilius. Dailininkui, išsakant sa
vo pasaulį ir savo kūrybinę tie
są, valia naudotis betkuriom ta- 
pybinėm priemonėm. "Spalvinė 

dėmė, -- sako Kandinsky, --gali 
būti tolygiai raiški ir turėti tokią 
pat poetinės ekspresijos jėgą, 
kaip ir figūra ar objektas".

Realybės neįmanoma atkurti. 
Ne sykį, stebint realistinės tapy
bos darbus, rezultatas būna vi
siškai priešingas: iš drobės žvel
gia ne tikrovės sintezė, bet jos 
pamėgdžiojimas. Kadangi žmo
gus neįstengia kurti grynosios 
realybės, jam belieka tiktai ją 
imituoti... Pagaliau, realybė 
šiandien nebegali būti tapatinama 
su materija ir išorinėm daiktų 
apybraižom. Nes visa tai, kas 
realu, vienkart yra neįtikėtinai 
komplikuota (beveik nerealu). 
Net ir modernioji fizika kai ku
rias realybės apraiškas pradžio-

SPALVŲ SKAMBĖJIMAS
ANTANAS RŪKAS

CHICAGO, III.

Tapyba, painting, malowanie, 
peinture, malerei -- visa eilė 
garsinių derinių, vadinamų žod
žiais. Ir nei vienas iš jų netinka 
apibūdinti kūrybai, pagimdančiai 

spalvų skambėjimą.
Tie žodžiai puikiai tiko, kai 

Rafaelis genialiai tapė savo Ma
donas. Jie gerai apibūdina Ru
benso kūrinių gimimą, padova
nojusį pasauliui daugelį apkūnių, 
sveikata žydinčių buvusių ar ne
buvusių žmonių portretų. Ir Mun- 
cho pesimistinė filosofija, grau
daus gyvenimo ir mirties tragi
ką, paveiksluose -- tapyba. Ir 
visi pointilistai, kubistai, sur- 
realistai savo paveikslus tapo, 
--jie deda taškas prie taško, dė
mė prie dėmės, lopas prie lo

ję bando suvokti filosofinių pre
misų pagalba ir tiktai tada pa
tiekti jų matematines formules.

Tačiau šia prasme kai ką būtų 
galima prikišti ir geometrinei ta
pybai, mėginančiai tą komplikuo
tą realybę suprastinti iki grynų 
ir griežtų architektūrinių formų.

Taigi, ir A. Tamošaitienei tik
roji realybė yra ne regimąjį pa
saulį formuojančioj materijoj, 
bet žmogaus viduje. "Išmokime 
daugiau žiūrėti į save ir mažiau 
žvalgykimės aplinkui", -- sako 
R. Bissiere.

Gal šios ar panašios priežas
tys bus pastūmėję dailininkę ieš
koti kelio į naująjį realizmą, ku
ris nebesitenkina vien regimais 
pavidalais, bet kuria nepriklau
somą tapybinę kalbą, stengiasi 
suformuoti ir atskleisti kūrėjo 
vidinį pasaulį. O jo nesikeičią 
ir amžini aspektai yra vieninte
lis ir visuotinas gyvybingumas.

po, plokštuma prie plokštumos 
įvairiausius dažus, pagimdydami 
kartais nuostabius tapybos še
devrus, užburiančius mus savo 
menine teisybe.

Tapybos žodis labai gerai tin
ka ir visiems tiems dailinin
kams, kurie, neturėdami savo 
originalaus ir niekuomet nebe- 
pakartojamo meninio pasaulio, 
pamėgdžioja Viešpaties Dievo 
sukurtąjį, niekada neįstengdami 
jam prilygti, nes gyvas žalias 
gojus saulės tekėjime tūkstantį 
kartų gražesnis, negu betkurio 
natūralisto peizaže. Ir jokis dai
lininkas neatkurs svirties, kluo
no ir šiaudastogės trobelės har
monijos, paliktos ant Mūšos 
kranto, o dabar visu savo gro
žiu gyvenančios prisiminimų pa
saulyje.

Bet kaip pavadinti kūrybą pa
veikslų, kuriuose dingsta ir to
bula plokštumų kompozicija, ir 
elegantiškų linijų raizginys, ir 
spalvinių dėmių niuansai, ir vi
sokis protu apčiuopiamas turi
nys?

Jūs atsistojate prieš paveiks
lą ir nežinote, kas jame nupieš
ta. Jūs greitai verčiate katalogą, 
susirandate numerį, skaitote pa
vadinimą, kuris dažniausiai jums 
nieko nepasako, nes galėtų būti 
ir šitas ir dar keli šimtai ki
tokių pavadinimų, ir jie visi bū
tų tinkami arba ne, žiūrint jū
sų šiandieninės nuotaikos, jūsų 
asmeninių polinkių, jūsų dvasi
nio pasaulio turtų sandėlio.

O paveikslas jums gražus. Net 
labai gražus. Jūs galėtumėte ties 
juo stovėti, kol visiškai pavarg- 
tumėte. Paveikslas užburia jus 
ir siurbia į save, pažadindamas 
emocijas, kuriomis net nesitikė
jote esąs turtingas. Jus apima 
kažin koks neapsakomas, saldus 
graudulys, visai panašus į tą, vos 
vos prisimenamą, kada vienišas, 
sėdėdamas ant grįčios slenks
čio, gegužės vakarą, mėnuliui 
vos užsiritus ant miško viršū
nių, jūs klausydavotės iš neaiš
kios tolumos atskambančios su- 
batvakario dainos -- oi, lylia -- 
lylia! oi, lylia -- lialia!

Kaip tos dainos skambėjimas

A. Tamošaitienė 

nesuprantamais sparnais nuneš
davo jus nuo grįčios slenksčio 
į tolimus, negirdėtus, nesvajotus 
pasaulius, taip ir tas paveikslas 
atveria jūsų akims vis naujus, 
vienas už antrą gražesnius, vie
nas už kitą nuostabesnius vaiz
dus, kurie, keista, ne statiški, 
o savo spalvų virpėjimu skamba, 
tarytumei daina -- skamba di
dele ir harmoninga spalvų žais
me.

Tai nebe tapyba. Jūsų nedomi
na teptuko brūkštelėjimai. O gal 
jų ir visai nėra? Jums visiškai 
neberūpi, ar ten esama tapybinių 
plokštumų ir ar jų kompozicija 
darni. Jūs neanalizuojate, ar juo
dosios linijos suvestos į užsi
brėžtą tikslą, ar jų buvimas iš
teisintas. O gal jūs net nepaste
bite, kad paveiksle tų linijų esa
ma? Jūs tik žavitės lyrišku spal
vų grožiu. Jūs tik džiaugiatės 
tų spalvų skambėjimu jūsų sielo
je.

Štai kodėl aš nerandu žodžio, 
kuris tiktų pavadinti kūrybai,pa
gimdančiai spalvų skambėjimą.

SAVINGS DEPOSITS 
RECEIVED THROUGH

OCTOBER lOth 
WILL EARN INTEREST 

EROM OCTOBER Ist

WEWELCOME YOUR DEPOSITS

GEN MOSES CLEaVEOND

ME MM R FE DE RAl DE POS IT INSU RAN CE CORPORA TI0N

Cleveland 
ist Comp.3

THI BANK IOI Ali THI PIOPLI

Gamtos skeveldros

Tokios mintys mane užplūdo, 
apsilankius Anastazijos Tamo
šaitienės dailės parodoje, kurios 
atidarymas įvyko š. m. rugsėjo 
30 d. Čiurlionio galerijoje, Chi
cagoje. Paroda visais atvejais 
įdomi ir žavinti. Ak, koks nors 
skeptikas, beieškąs visose gyve
nimo srityse negerovių, gal ir 
atrastų kokį nepalankesnį žodelį 
--tematikos pasikartojimą, tų 
pačių spalvinių motyvų gausumą, 
paveikslų pavadinimų bendrumą.

Mane, bevaikščiojant nuo pa
veikslo prie paveikslo vargino 
džiaugsmas, kad tiek daug kūri
nių ir tokių gražių! Anastazija 
Tamošaitienė atvyko Chicagonsu 
savo originaliu dailės pasauliu, 
ji atsivežė šešiasdešimt pa
veikslų, bet ji galėjo teatsivežti 
tik šešis (Rugsėjo dimai, Vin
gių vingiai, Mano miškas, Pava
sario ūgiai, Lijundros augmenys, 
Raistynių planas arba kuriuos ki
tus), ir mes, kaip ir dabar, bū
tume nulenkę galvas prieš kū
rėją.

Chicaga, 19G1.10.1

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

depresijas. panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupyto.jams išmokė.jom kiekvieną sutaupytą do
leri.

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

'• Pinigu taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siusti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo ' išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the Vnited Statės Government 
2202 W. CER.MAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
I’hone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.
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Abu piešiniai atrodo panašūs. Bet taip nėra. Jei esate pastabus, 
rasite 7 skirtumus. Kokie jie?

Praeitame piešinyje buvo šie skirtumai:
1. Kairiojo meškeriotojo plūdė yra žemiau siūlo. 2. Susikryžia

vusių meškerių trikampis yra didesnis. 3. Yra tik 3 karvės. 4. 
Aplink žuvį vandeny yra daugiau bangų. 5. Barzduotasis meške
riotojas turi ūsus. 6. Jo skrybėlės kraštai platesni. 7. Jo švarko 
šonai įkirpti.

PADĖJUS $500.90 AR DAUGIAU
DUODAME

KAS DU MftN. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

Dilio VAIAHOOS:

v. 
v.

v. 
v. 

p.p.

mokinu už 
llplaikts 
taupmenas!

F. GRIBAUSKAS,v«dij«»

pirm. 9 iki 8 v.
antr. 9 iki 5 v.
trečlad. — uždaryta 
kctv. 9 iki 5 v.
penkt. 9 iki 5 v.
SeSt. 9 iki l v.

1447 S. 4 9 tkCOURT. CICERO 50, ILL./ll 2-1357, TO 31131

Cosmos Parcels Express Corp.
(LICENSEDBY VNESHPOSILTCRG)

PASKUBINA JŪSŲ SIUNTINIUS JŪSŲ DRAUGAMS 
IR GIMINĖMS I BET KURIĄ SSSR DALI.

SIUNTINIAI APDRAUSTI • PRISTATYMAS GARAN
TUOTAS • GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.

Visuose mūsų skyriuose Jūs rasite dideli pasirinkimą 
medžiagų moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo 
sutaupysite negu pirkdami kitur. Jūs galite gauti ir kitokių 
reikmenų tinkamų siuntiniams, pigiau negu bet kur kitur. 
Dėl nemokamų kainoraščių i-v papildomų informacijų rašy
kite ar aplankykite jums aitimiausį mūsų skyrių:
NEW YORK 3, N. Y., 39 — 2nd Avenue — Tel. AL 4-5456 
BROOKLYN 7, N. Y., 600 Sutter Avenue — Tel. DI 5-881)8 
LAKEWOOD, N. J., 126 — 4th Street — Tel. FO 3-8569 
PATERSON 1. N. J.. 99 Main Street — Tel. M U 4-4619 
NEW HAVEN. Conn., 6 Dav Street — Tel. LO 2-1446 
PITTSBURGH 3, Pa., 1015 E. Carson St. — Tel. HU 1-2750 
WORCESTER, Mass., 174 Millbury St. — Tel. SW 8-2868 
HAMTRAMCK, Mich., 11333 Jos. Campau.

Tel. TO 7-1575 
CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th St. — Tel. TO 1-1068 
CHICAGO 22. Ilk, 2222 W. Chicago Avė. — Tel. BR 8-6966 
CHICAGO 8, III., 3212 So. Halsted St.'. — Tel. WA 5-2737 
LOS ANGELES 22, Cal., 960 So. Atlantic Blvd.

Tel. AN 1-2994 
SAN FRANCISCO, Cal., 2076 Sutter St. — Tel. FI 6-1571 
NEWARK 3, N. J. 428 Springfield Avė. — Tel. BI 3-1797 
PHILADELPHIA 23, Pa., 530 W. Girard Avė.

Tel. WA 2-4035 
WATERBURY, Conn., 6 Jehn StL — Tel. PLaza 6-6766 
GRAND RAPIDS, Mich., 606 Bridge St. N.W.

Tel. GL 8-2256 
PASSAIC, N. J., 176 Market Street — Tel. GR 2-6387 
DETROIT, Mich., 7300 Michigan Avė. — Tel. VI 1-5355 
ATHOL, M»ss., 61 Mt Pleasant St. — Tel. CH 9-6245 
VINELAND, N. J., West Landis Avė..

Greek Orthodox Club Blvd.
Šis skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sek
madieniais.
BOSTON 18, Mass. 271 Shawmut Avė Tel. LI 2-1767
WOODHAVEN 21, N.Y. 84-17 Jamaica Avė Tel. VI 3-1477

Garbės prezidiumas Miunchene suruošto lietuvių trėmimo į Si
birą minėjimo. Kalba LB Miuncheno apyl. pirm. J. Tautkevičius. 
Sėdi: M. Musteikis, dr. J. Grinius, V. Banaitis, J. Kairys, Br. 
Lubinas ir R. Borchertas.

DIRVAI AUKOJO
J. Cibiraš, Dayton ....$2.00
K. Žilėnas,

Melrose Park ....... 2.00
A. Mikoliūnas, Cleve. 3.00
J. Yčas, Toronto .......  5.00
Z. Rekašius,

West Lafayette .... 5.00 
A. Braškys, Sudbury 5.00 
Dr. D. Naikauskas,

Windsor ............... 5.00
V. Senkus, Cleveland 2.00 
J. Šimkus, Princeton 2.00
J. Stukas, Hillside ....10.00 
V. šemetauskas, Clev. 3.00 
A. Rukuiža, Berwyn .. 2.00 
Dr. P. Jaras, Highland 5.00
T. Bukaveckas, Chic. 2.00 
Pr. Bliumentalienė,

Cleveland............... 2.00
A. Malskiš, Venezuela 5.00
D. Surantas, M. D.,

Rockford ............... 2.00
A. Stankūnas, Cleve. 1.00 
J. Krygeris, Cleveland 2.00
F. Noreika, Toronto 2.00 
Dr. J. A. Ramonas,

Orland Park .......  5.00
V. E. Gruodis, Toronto 5.00

J. Musteikis, Rochester 3.00 
J. Saladžius, Rochester 2.00 
J. Tumosa, Toronto .... 5.00 
J. Adomaitis, La Šalie 5.00 
A. Kiesylis, Chicago 2.00 
V. Graužinis,

Grand Rapids....... 5.00
A. Bliudžius, Detroit 2.00
B. Dūda, Los Angeles 1.00 
M. Petrikonis, Omaha 1.00 
H. Kripavičius, Cleve. 2.00
J. Satkus, Welland .... 5.00
K. Žukauskas, Welland 5.00 
K. Biskis, Downers .... 5.00 
St. Leons, Detroit .... 1.00
R. Tamulionis, Detroit 2.00 
J. Zimblys, Brooklyn 10.00 
J. Margevičius, Cleve. 1.00
S. Rudokas, Cleveland 10.00 
R. Grazewich, Cleve. 2.00 
A. Huber, Cleveland .... 5.00

Visiems aukotojams šir
dingai dėkojame.

Paraginkit savo pa* 
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

NEWI McDonald’s
NEPRALEISKITE 

pirmą didžiąją Clevelando 
NAMŲ ĮRENGIMO 

PARODĄ 
ir 

PASAULINĖS 
PRAMONĖS 

MUGĘ
Ohio istorijoje didžiausias 
namų įrengimų išstatymas. 
Pirmą kartą Clevelande!

LAIMĖKITE
5 PILNUS KAMBARIUS

Visi baldai ir įrengimai pen
kiems kambariams, išstatyti pa
rodoje, atiteks penkiems laimin
giems laimėtojams. Virtuvė, žai
dimo kambarys, gyvenamasis 
kambarys, valgomasis ir miega
mas.

PAMATYKITE 
200 PAVYZDINIŲ 

KAMBARIŲ
Nuo ankstyvųjų amerikiečiu iki 
moderniųjų rodomu geriausiu 
vietiniu pardavėju ir geresniu 
ganau tojų.

"GYVENAMO NAMO 
PLANAI"

Gražus naujas projektas, paga
mintas Lake Erie Chapter The 
National Society of Interior De. 
signers.

"VILNOS PAVEIKSLAI"
Didžiulė moderniu prancūzu Au- 
busson kilimu meno kolekcija.

"TAUTŲ SALĖ"
Brangūs ir nematyti eksponatai 
iš užsienio.

TIK 8 DIENOS 
Sekmadienis, spalio 8 

iki spalio 15 
Valandos: Vidudienio iki 10 

p. m. kasdien. 
Įėjimas prie durų SI.00 

Vaikai, jaunesni kaip 12 m., 
nemokamai

PUBLIC HALL

CHEESEBUMER “Atl ♦ AMER1CAN’

1961 m. spalio 6 d,

Menininkų grupė, išpildžiusi minėjime montažą "Vergijoje ir lais
vėje".

Dalis Miuncheno lietuvių, susirinkusių į minėjimą.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770

special cheese made from aged Cheddars .. • 
pasteurized and processed by Kraft Foods .. . 
especially for McDonald’s Cheeseburgers. 
Another McDonald’s exclusive in good eating. 
Tasty, tangy, aged Cheddars . . . grilled to 
perfection with 100% pure beef . . . served 
piping hot on a toasted bun. Try ’em today at 
McDonald’s. The only place you can get them 
fa tOWH.

CHEESEBURGER ... SHAKE... 
FRENCH FRIES... McDONALD’S 
“ALL AMER1CAN". A MEAl FOR 
ONLY 49c ... FOR A FAMILY 0F

6225 MAYFIELD ROAD EAST OF LANDER, MAYFIELD HEIGHTS
AT 169th and LAKE SHORE BLVD.
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Clevelandiečiai maloniai kviečiami 
atsilankyti į 

DAINAVOS STOVYKLOS SUKAKTUVINĮ

KONCERTĄ

Aktorius Vitalis Žukauskas

1961 m. spalio 7 d., 
šeštadienį, 7 v.v. Šokėja Jonė Kvietytė

SLOVENIAN AUDITORIUM - 6417 St. Clair Avė., Clevelande 
PROGRAMOJE: išraiškos šokių šokėjai: JONĖ KVIETYTĖ ir 

GEORGE OONNEll iš Toronto, Kanados ir 
aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS iš Non Yorko 

v'
Šokiams gros Neolituanų orkestras. - Veiks turtingas bufetas.

BILIETAI GAUNAMI: Dirvoje, Lietuvių Prekybos Namuose, pas Jaunimo Stovyk
los Globos Komiteto narius: S. Laniauską, V. P alūną, S. 
Stasienę, J. Pikturną, V. Rociūną ir salėje nuo G vai. vak.

Atsilankydami pamatysite puikią programa, jaukiai praleisite laiką 
ir paremsite lietuviškojo jaunimo stovyklą

TIK TRIS 
DIENAS!

KRYŽIUOČIAI’
SPALIO 5, 6 IR 7 D.

Spalvotas filmas pagal
H. Sienkevičiaus 

romanu

• Pamatysite daug istori
niu vaizdų iš KRYŽIUO
ČIŲ kovų prieš Lenkiją. 
Lietuvą ir kitus kraštus.

• Pamatysite daug roman
tikos ir meilės.

• Pamatysit istorines kau
tynes ties Žalgiriu!

Spektakliai spalio 5 ir 
6 d. nuo 6 iki 9 vai. 
vak. Spalio,7 d. nuo 3 
iki 6 vai. ir nuo 6 iki

9 vai. vak..

Olympia TKeatre
E. 55 and BROADtVAY 
CLEVELAND, OHIO

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• A. a. Valerija Alkaitie- 
nė, sulaukusi 48 m. amž., 
mirė spalio 3 d., išgyvenusi 
Amerikoje virš 10 m. Pali
ko dideliame skausme vyrą 
Antaną, dvi dukteris — 
Audronę ir Mildą, du sūnus 
— Saulių ir Algimantą bei 
kitus gimines.

A. a. V. Alkaitienė buvo 
gimusi Liepojoje. Baigusi 
Panevėžio Mokytojų Semi
nariją. Mokytojavo pradžios 
mokykloje Kaišiadorių aps. 
Vėliau, persikėlusi Į Kauną, 
mokytojavo Kauno Jėzuitų 
pradžios mokykloje iki bol
ševikų okupacijos. 1940 m. 
Kauno Aklųjų Institute iki 
antrojo bolševikų antplū
džio.

1944 m. pasitraukė su 
su šeima Į Vokietiją, Gun- 
zenhausen. Vėliau, persikė
lus j Dornstadt, mokytojavo 
Dornstadt mokykloje.

Laidojama ši šeštadieni, 
spalio 7 d. Į Kalvarijos ka
pines iš šv. Jurgio parapi
jos bažnyčios.

• A. a. Magdalena Kau
nienė. po sunkios operacijos 
mirė spalio 3 d., sulaukusi 
72 metų amžiaus.

A. a. M. Kaunienė, Lie
tuvoje gyveno Daugėlaičių 
kaime. Kybartų valsčiuje. 
1944 metais pasitraukė nuo 
bolševikų i Vokietiją. In- 
golstadt stovykloje išgyve
no iki 1950 m. Tais pačiais 
metais atvyko Amerikon. 

1961 m. spalio 6 dieną pa
laidota Kalvarijos kapinėse 
iš šv. Jurgio parapijos baž
nyčios.

Liko sūnūs: Jonas su šei
ma, Petras su šeima ir Juo
zas bei kiti giminės.

• Chemikas Albertas Mei
lus Western Reserve Uni
versitete iš fizinės chemijos 
gavo magistro laipsni. Tai 
dar vienas mūsų kolonijos 
narys, rūpestingu darbu pa
siekęs aukšto mokslo Įver
tinimo.

• Angelina Huber, mokė
dama už Dirvą, Įteikė ir 
$5.00 auką.

• Sekmadienį, spalio 8 d. 
Clevelande pirmą kartą at
sidaro Namų Įrengimo pa
roda ir pasaulinės pramonės 
mugė.

Didžiulėje parodoje daly
vaus visa eilė užsienio vals
tybių ir geriausi vietiniai 
baldų ir namų Įrengimų ga
mintojai bei padavėjai.

Plačiau apie šią parodą 
skaitykite šio numerio skel
bime.
* New York Cit y Baletas 
šią savaitę — ketvirtadieni, 
penktadieni, šeštadieni ir 
sekmadienį gastro lino j a 
Clevelande. Music Hali. 
Spektaklių rengėjas — Cle
veland Opera Ass’n. Spek
taklių pradžia 8:30 vai. vak.

• Nemaža, gyva ir veikli 
Clevelando lietuvių koloni
ja visada turi svečių iš ki
tur. Ypač šiais metais jų 
gausu.

Turėjome net dvejas 
sporto varžybas, kurios su
traukė gražaus jaunimo iš 
kitų kolonijų. Gražiai Suor

ganizuotame Lietuvos Vy
čių seime matėme svečių 
net iš Romos ir Šveicarijos. 
O tik ką praėjęs Dirvos kon- 
certas-balius davė progos 
čia gražiai pasirodyti Bos
tono menininkams, čia nu
matomas ir šachmatininkų 
sąskrydis.

Prisiminus Lietuvos Vy
čių seimą, clevelandiečiai 
dar neužmiršo Įspūdingų 
pamaldų šv. Jurgio bažny
čioje seimo užbaigimo pro
ga ir pasakyto prelato Tu- 
labos pamokslo, kuriame tik 
tiek buvo lietuviškumo, kad 
svečias iš Romos kalbėjo 
lietuviškai, bet nei vienu 
žodžiu nepaminėjo lietuvių 
tautos ar Lietuvos ...

Prof. Z. Ivinskas čia pa
sirodė tik siaurame rately
je. O gaila, tokiam žymiam 
mūsų istorikui atsilankius 
turėjo būti sudarytos sąly
gos didesniam priėmimui.

Kiek didesnis priėmimas 
buvo suorganizuotas prof. 
J. Eretui. AL piliečių klube. 
Kalbėjo Alto pirmininkas 
P. žiedonis, P. Stravinskas, 
ALB tarybos pirmininkas 
St. Barzdukas, K. Žukas, 1 
apvl. pirmininkas F. Eidim- 
tas, svečiui įteikdamas žen
klelį. ir pats svečias prof. 
J. Eretas. Jis skatino lietu
viškąją išeiviją būti vienin
ga. nepaskęsti materializ
me, vykdyti savo misiją 
Lietuvai ir Amerikai, kuriai 
reikia mūsų pagalbos anti
komunistiniame fronte.

E. K.

• Ieškoma moteris namų 
darbui, rytinėj miesto daly, 
pusei savaitės, šaukti teler. 
SK 2-3099. (115)

Parduodama delikatesu 
krautuvė

Nebrangi kaina. Gera 
apyvarta. Turi parduoti, 
nes išeina pensijon. Teirau
tis: G510 Superior Avė., tel. 
361-6739. (119)

3 šeimų East Cleveland 
į rytus nuo Noble Rd. ir i 
pietus nuo Euclid Avė. Po 
G kambarius dviejuose bu
tuose ir trečiame 4 kamba
riai ir vonia, 4 garažai. Na
mas labai gerame stovyje ir 
gražioje apylinkėje. Mėne
sinės pajamos $300. Galima 
pirkti žemiau banko Įkai
navimo. Skubiai parduoda
ma, dėl savininko išvykimo 
iš Clevelando.

Apžiūrėkite ir duokite pa
siūlymą.
Dona Cipkus — GL 1-1835 

WM. T. BYRNE — Realtor 
1535 Hayden Avė.

MU 1-6100.

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

SAVINGS 
EARN

loPEnVERnUURDAMNnmol

4% SUPERIOR 
SAVINGS

ACCOUNTS 
INSURED TO 

’IO OOO
DEPOSITS MADE DY OCTODER 20th

EARN IHTEREST FROM OCTODER Ist Į
) IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST. f

2-ju šeimų namas
Į pietus nuo Euclid Avė. 

Colonial Hts. (Lampson 
Rd.). Po 5 kambarius kiek
vienam bute ir 3 kambariai 
ant 3-čio aukšto. Nauji ga- 
zo pečiai, 2 automobilių ga
ražas. Namas visai gerame 
stovyje. Prašo $23,500.

J. ŠIRVAITIS
Wm. T. Byrne Real Estate

1535 Hayden Avė.
MU 1-6100 — Ofl’ice;
KE 1-1080 — Home

L(HQ

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.



DIRVA
Nr. 115 1961 m. spalio 6 d.

KAS IR KUR?
• Dr. Antanas Butkus, dir
bos agronominės chemijos 
srityje Naujoje Zelandijoje 
ir padaręs toje srityje eilę 
išradimų, spalio 8-12 dieno
mis atvyksta Į JAV daly
vauti Water Pollution Con- 
trol Federation konferenci
joje, kuri įvyksta Milvvau- 
kee, Wisc. Ta proga aplan
kys artimuosius Chicagoje, 
Baltimorėje ir Clevelande 
sustos pas savo artimus gi
mines — Gaidžiūnus.
• Vilniaus dienos akademi
ją, su paskaitomis ir meni
ne dalim, Detroite gyveną 
vilniečiai rengia spalio mėn. 
7 d., 7 vai. vakaro Ukrai
niečių Politinio Klubo salė
je — 3464 Cicotte St.

• Centrinė rinkiminė komi
sija skelbia šiaurės Ameri
kos lietuvių FASKo ir Re
vizijos komisijos rinkimams 
n o m i n uotus kandidatus; 
Chicagos apylinkės: Petras 
Baltramonas, Jonas Degu
tis, Zigmas Degutis, Riman
tas Dirvonis, Jonas Ilčiukas, 
Romas Kožėnas, Viktoras 
Motušis, Klausutis Pūdy- 
maitis, Edvardas šulaitis, 
Zigmantas žiupsnys ir Po

vilas žumbakis. Clevelando 
apylinkės: Algirdas Biels- 
kus, Audronė Gelažytė, Vy
tautas Jakubaitis, Kazimie
ras Karalis, Juozas Kijaus- 
kas, Laimutis Klimas, Al
girdas Nasvytis, Jaunutis 
Nasvytis, Algis Penkaus- 
kas, Henrikas Pikturna ir 
Elvira Vadopolienė-šikšniū- 
tė.

ŠALFASKo nariai gaus 
iš CRK balsavimo lapą, ku
rį, atžymėjus pasirinktus 7 
narius, reikės grąžinti CRK 
iki š. m. spalio 20 d. Tą die
ną baigiami rinkimai.
• Pianisto Andriaus Kupre
vičiaus rečitalis įvyksta 
lapkričio 4 d., 8 vai. vakare 
Jaunimo Centre. Visa lietu
viškoji visuomenė maloniai 
kviečiama rečitalyje daly
vauti. Rečitalį ruošia San
taros-Šviesos Federacija.
• Rašytojo Antano Škėmos 
Raštu Išleidimo Fondui įna
šus prisiuntė Saulius šimo- 
liūnas $100.00, Daiva ir Ar
vydas Barzdukai $10.00, 
Gabrielius Gedvilą $10.00. 
Norintieji padėti Antano 
Škėmos kūrybiniam paliki
mui pasiekti skaitančiąja 
visuomenę, prašomi Fondui 
įnašus siųsti šiuo adresu: 
Dr. Jonas Valaitis, 2547 W. 
45th St., Chicago 32, 111.

1941 m. sukilimo Lietuvoje minėjimo prezidiumas Chicagoje: 
kalba inž. J. Jurkūnas. Sėdi: A. Kaulėnas, K. Drunga, L. Pra
puolenis, K. Kasakaitis, gen. kons. dr. P. Daužvardis, LB pirm. 
J. Jasaitis, J. Vilutis ir S. Valatkaitis.

Didingo ir skaudaus sukilimo 
minėjimas Chicagoje

Prapuolenis. Jis buvo vienas iš 
1941 metų birželio mėnesio suki
limo vadų, organizavęs to suki
limo paruošimą bei pravedimą, 
kaip Lietuvos Aktyvistų Fronto 
štabo viršininko įgaliotinis Lie
tuvoje. Jis 1941 metų birželio 23 
dieną per Kauno radiją paskelbė 

• Lietuvos nepriklausomybės at
statymą žodžiais: "Raudonieji 
budeliai žiauriai kankinę mūsų 
kraštą... šiuo metu, siaubo apim
ti, netvarkingai, bėga... Artėja 
visų Lietuvos žemių išvadavi
mo valanda... Broliai lietuviai! 
... Imkitės ginklo... Tegyvuoja 

^laisva, nepriklausoma Lietuva!" 
ir pranešė Laikinosios Vyriau
sybės sudarymą. Vėliau, naciams 
nesutikus pripažinti nei nepri
klausomybės nei laikinos vyriau
sybės, Prapuolenis buvo suimtas 
ir kalinamas Vokietijoje koncen
tracijos stovykloje. Dabar jis yra 
vieas iš Lietuvių Fronto orga
nizatorių ir jų vadovybės narys.

L. Prapuolenis savo kalboje 
primena didvyriškas aukas, su
dėtas sukilėlių. Minėjimo daly
viai giliai susikaupę išgirsta 
kaikurių sukilimo dalyvių pas
kutinių gyvenimo valandų didvy
riškumą.

Chicagos lietuviai iš lėto skir
stėsi iš tikrai gerai pavykusio 
minėjimo, gyvendami didingo ir 
skaudaus 1941 metų sukilimo 
vaizdais.

V. A. RAČKAUSKAS

Dr. Ksaveras Vencius, buvęs 
1941 metų sukilimo vyriausybėje 
sveikatos ministeriu, tragiškai 
miręs 1945 m. Vokietijoje.

A. A. VALERIJAI ALKAITIENEI 

mirus, vyrui inž. A. ALKAIČIUI ir visai šeimai, 

reiškiam kolegišką užuojautą

PLIAS
Clevelando Skyrius

Liūdesio prislėgtai ALKAIČIŲ šeimai, myli

mai žmonai ir motinai

VALERIJAI ALKAITIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškia

Sofija Smetonienė.
Julius ir Birutė Smetonai

Lietuvos rezisten c i n ė s 
grupės Chicagoje spalio 1 
d. suruošė 1941 m. sukilimo 
20 metų sukakties minėji
mą, kuris praėjo sėkmingai.

Minėjimas pradėtas pamaldo
mis. Katalikams --tėvų jėzuitų 
koplyčioje, o evangelikams -- 
Tėviškėlės parapijoje. Po pamal
dų, sukilimo minėjimo rengėjai 
padėjo vainiką prie paminklo žu- 
vusiems dėl Lietuvos laisvės.

4 vai. po pietų minėjimo da
lyviai rinkosi erdvioje Dariaus 
ir Girėno salėje. Didžiulės salės 
sienos buvo nukabintos Dr. J. 
Paukštelio surengtos bei tvarko
mos genocido parodos nuotrauko
mis. Salės užpakalinėj sienoj bu
vo stilizuota vytis, o prie jos 
simbolinis lietuviškas kryžius ir 
lietuvė tautiniais drabužiais, 
grandimi surakintomis ranko
mis. Kiek atokiau prie stalelio 
apkrauto pavyzdiniais prašymais 
Senatui ir Atstovų Rūmams dar
bavosi dr. J. Paukštelis su po
nia rinkdami minėjimo dalyvių 
parašus.

Greitai salę užpildė Chicagos 
bei apylinkių lietuviai. Garbės 
prezidiumas sudaromas iš suki
limo vadų bei organizacijų ats
tovų. Savanorių-kūrėjų saugoma, 
Karo Muziejaus bokšte plevė
savusi Lietuvos valstybinė vėlia
va, įnešama į sceną. Po Lietu
vos himno, minėjimą pravedan
čio Algirdo Kaulėno pakviestas, 
Lietuvos generalinis konsulas 
Chicagoje, dr. Petras Daužvar
dis taria į susirinkusius savo 
žodį. Po jo į kalbėtojo paukš- 
tinimą žengia inž. Jonas Jurkū
nas. Jis buvo 1941 metų sukili
mo dalyvis, Lietuvos Laisvės 
Kovotojų S-gos pogrindyje va
dovybės narys. Jis talkino re
zistencijos tinklo organizavi
mui. Dabar jis yra Amerikos 
Lietuvių Tautinės S-gos, Ame-

Minėjimo dalyviai. Prieky sėdi V. Šimkus, gen. prof. Dirmantas, 
J. Bačiūnas. Toliau matyti gen. Mieželis ir Rėklaitis.

rikos Lietuvių Inžinierių bei Ar
chitektų S-gos ir kitų organiza
cijų veikėjas. Savo trumpoje kal
boje priminė, kad svetimų te
ritorijų padalinimai niekad tai
kos neužtikrino ir neužtikrins.

Jurkūną seka Karolis Drunga. 
Jis buvo vienas iš Lietuvos Lais
vės Kovotojų S-gos 1940 metais 
steigėjų ir jos vadovybės pogrin
dyje narys. Jis vokiečių okupa
cijos metu suorganizavo "Lais
vės Kovotojo" bei kitų leidinių 
leidimą. Jis buvo birželio suki
limo dalyvis ir Lietuvos Akty
vistų Fronto Kaune vadovybės 
narys. Jis -- rezistencijoje bu
vusio VLIKo narys. Gestapo su
imtas ir kalintas Vokietijoje. Da
bartiniu metu yra Lietuvių Re
zistencinės Santarvės vadovybes 
narys. Jis kalbėjo apie genocidą, 
kurio užmiršimas, būtų lygus pa
kvietimui pasikartoti.

Po Drungos, A. Kaulėno pa
kviestas, išeina kalbėti Leonas

Algirdas Kaulėnas, užbaig
damas minėjimo oficialią dalį, 
pabrėžia sukilimo tęstinumą ir 
vienos minutės atsistojimu pra
veda žuvusiųjų pagerbimą. Susi
rinkimo priimtos rezoliucijos 
bus pasiųstos atitinkamoms į- 
staigoms.

Dr. J. Paukštelio genocido pa
rodos organizatorių atstovas 
prašo susirinkusius paremti au
komis jų parodos populiarinimą 
amerikiečių tarpe ir neužmiršti 
pasirašyti prašymus Amerikos 
Senatui bei Atstovų Rūmams.

Po penkiolikos minučių per
traukos Zita Kevalaitytė-Visoc- 
kienė deklamuoja ketvertą poe
zijos kūrinių. Solistė L. Bildušie- 
nė, muz. A. Nakui akompanuo
jant, išpildo šešias momentui 
pritaikytas dainas, o smuiki
ninkas Pov. Matiukas atlieka ke
lis kūrinius smuikui. Aldona 
Paukštelienė programos dalyvius 
apdovanoja gražių rožių bukie
tais.

KORP! NEO-LITHUANIA 
SUVAŽIAVIMAS

šiais metais lapkričio 
11-12 cl. Chicagoje, Illinois, 
šaukiamas LST Korp! Neo- 
Lithuania ketvirtasis suva
žiavimas. Jame bus tariami 
Korporacijos organizaciniai 
reikalai, o taip pat renkama 
nauja vyriausioji valdyba 
ir kitos Korp! institucijos. 
Smulki suvažiavimo progra
ma išsiuntinėjama Korpo
racijos padalinių valdy
boms.

Šuva žiavime kviečiami 
dalyvauti visi neolithuanai 
seniorai ir filisteriai. Suva
žiavimo reikalu susirašinė
jimą adresuoti Korp! Vyr. 
Valdybos vardu: 4550 So. 
Christiana Avė., Chicago 
32, Illinois. (Tel. LAfayette 
3-9288).

• Didžiausią tiražą turįs 
Venezueloje vakarinis dien
raštis ”E1 Mundo’’ atspaude 
Luciano de Taxonera eilę 
straipsnių, pavadintų — Te
ritorijos, kurias užgrobė 
Rusija. Septintam iš eilės 
straipsnyje plačiai atpasa
kojama Pabaltijo tautų už
grobimas.

• Juozas Zimblvs, Dirvos 
skaitytojas iš Brooklyno, 
Dirvai paremti atsiuntė 
$10.00 auką.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

V. IR A. GARMAMS,

jų motutei ir uošvei Lietuvoje mirus, užuojautą

reiškia

H, V. ir R. Vilkutaičiai

Minėjimo meninės programos išpildytojai buvo apdovanoti gėlė
mis. Iš kairės: rožes įteikusi A. Paukštelienė, dainininkė L. Bil- 
dušienė ir deklamuotoja Z. Kevalaitytė-Visockienė.

Vyt. Račkausko nuotraukos
Mielam kolegai teatro darbe

ANTANUI ŠKĖMAI

tragiškai žuvus, giliausią užuojautą šeimai ir ar

timiesiems reiškia

Regina Kaunackaitė-Grazevich

“KAI AS GRĖBIAU
lankoj šieną..." Tiek lietuviška romantiška daina, tiek visa 
kita muzika skamba daug puikiau, kai groji geru vokišku apa
ratu. Kelių firmų aparatai pas Gradinską, 2512 W. 47th Str., 
Chicago, III., FR 6-1998.

Danguolė Peteraitytė ir Viktoras Lipenis, uolūs Chicagos lietuvių 
jaunimo veikėjai, neseniai susituokę Chicagoje.

V. Noreikos nuotrauka
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