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DERYBOS DĖL NEMUNO
SOVIETAI NORI VOKIEČIU ELEKTROS JĖGAINIŲ 

VYTAUTAS MEŠKAUSKASŠio mėnesio pabaigoje į 
Maskvą vyksta Vakarų Vo
kietijos kancleris Helmut 
Schmidt, kurio viešnagė te
nai turėtų būti apvainikuo
ta susitarimu dėl ūkinio 
bendravimo. Tam esama 
abipusių interesų. Po smar
kaus naftos ir kitų žaliavų 
kainų pakilimo vokiečiai no
rėtų užsitikrinti tam tikrą 
dalį jų energijos importo 
iš Sovietų Sąjungos daugiau 
ar mažiau pastoviomis kai
nomis, o sovietams reikalin
ga vokiečių talka energijos 
tiekimo padidinimui. Šiuo 
metu jau pradėti paruošia
mieji darbai naujam Sovie
tuos penkmečio planui, ku
ris prasideda 1976 metais 
ir sovietai labai norėtų į tą 
planą įtraukti vokiečių įnašą.

Modeliu tam norimam 
bendravimui yra jau keli 
mėnesniai vedamos derybos 
dėl keturių hydro-elektros 
jėgainių pastatymo Vakarų 
Sovietų Sąjungos dalyje, jų 
tarpe ir ant Nemuno. Vokie
čių elektros koncernai AEG 
ir Siemons tam reikalui yra 
sudarę bendrą firmą -- 
Deutsche Kraftwerk Union, 
kuri turėtų pastatyti tas ke
turias jėgaines, kiekviena 
po 1.200 Megawatt pajėgu
mo už maždaug 6 milijardus 
markių (per 1 bilijonus do
lerių). Sovietai už tai atsily
gintų elektros energija per 
dešimtmečius tiekiama Va
karų Berlynui ir Vokieti
jai. Kaip visose derybose 
su sovietais, sunkiausią prob 
lemą sudaro kredito klausi
mas. Sovietai nori, kad ka
pitalą statybai sutelktų 
Kraftwerk Union Vakarų 
Vokietijos bankuose, bet tie 
dabar už paskolas reikalau
ja 10,8%, o sovietai nenori 
mokėti nė 6% nuošimčių.

Tą sovietų principinį ne
norą mokėti aukštesnius 
nuošimčius praktiškai gali
ma būtų apeiti taip, kad so
vietams būtų patiekta dides
nė statybos kaina, į ją įkal- 
kulįuojant aukštesnius nuo
šimčius už paskolą, arba so
vietai galėtų dalį statybos 
kaštų padengti grynais, taip 
kaip jau padarė dėl susi
tartos statyti plieno liejyk
los Kurske.

Be to, sovietai norėtų 
vokiečių bendravimo naf
tos šiaurėje ieškant. Vokie
čiai tam reikalui turi įstei
gę pusiau valstybinę bend
rovę Deminex.

Iš tautinio taško žiūrint 
tas naujienas galima sutikti 
mišriais jausmais. Žinia, 
kiekviena nauja įmonė be 
abejo yra įnašas visam tau

Toronto pabaltiečiai demonstruoja prieš Australjos vyriausybės nutarimą pri
pažinti Pabaltijo valstybes Sovietą Sąjungai. st. Dabkaus nuotrauka

tos ūkiui. Iš kitos pusės 
elektros jėgainė priklausytų 
ne Lietuvos, bet visąsąjun- 
ginei jurisdikcijai t.y. padi
dintų rusų valdininkų skai-

TERORAS BUJOJA ARGENTINOJE
Br. As.

Time savaitraštis savo 
spalio 14 d. numeryje ra
šo apie Argentinoje nesi
baigiančius teroristų ‘žyg
darbius’, kurie vykdomi 
kraštutinių kairiųjų taip pat 
ir dešiniųjų organizacijų.

Politinės žmogžudystės 
po Juan Peron mirties ne 
tik nesumažėjo, bet dar la
biau išplito. Per pastaruo
sius tris mėnesius buvo už
mušta virš 100 asmenų ir jų 
paskutinis yra buvęs armi
jos kapitonas Miguel Pai- 
va, kai jis prie savo namų 
Buenos Aires priemiestyje 
laukė atvažiuojančio auto
buso. Jis buvo aštuntas iš ei
lės, keršto sumetimais, nu
žudytas karys kairiųjų tero
ristų. Pastarieji yra pažadė
ję užmušti 16 nekaltų kari
ninkų už 16 teroristų nuga- 
labinimą. Prie šių paskuti
nių politiškų žmogžudysčių 
dar tektų priskaityti ir poli
tinio pabėgėlio gyvenimu be 
sidžiaugiantį buvusį Čilės 
armijos vadą gen. Carlos 
Prats, kuris ligi paskutinių
jų dienų atkakliai rėmė 
marksistą prezidentą S. Al- 
lende. Gen. Prats automobi
lis buvo išsprogdintas gat
vėje ir jame buvęs genero
las buvo užmuštas.

Argentinos armijos va
das gen. Leandro Anaya, 
per vieno karininko laidotu
ves pažadėjo "kovoti prieš 
teroristus ligi krašto išdavi
kai bus visiškai sunaikinti". 
Žinoma, generolas Anaya 
klausytojams taip pat primi
nė, kad “Armija visą laiką 
rems Isabelos Peron konsti
tucinę vyriausybę”.

Aistringas gen. Anaya pa
sižadėjimas kovoti su kraš
to išdavikais buvo nukreip
tas prieš komunistinius - kai
riuosius pogrindininkus. Ta
čiau, Argentinoje pastaruo
ju metu gana aktyviai reiš
kiasi dešiniųjų teroristų gru
pė pasivadinusi “Argentinos 
Prieš-Komunistinė Sąjun
ga”. Pastaroji neseniai vie
nam Argentinos dienraščiui 
nusiuntė 17-kos nužudytinų 
žymesnių argentiniečių są
rašą į kurį buvo įtraukti: 
buvęs prezidentas Hector 

čių. Iš trečios -- per 
elektros jėgaines Lietuva 
ūkiniai būtų daugiau susiju
si su Vakarais negu Rytais. 
Visa tai gali turėti nema
žos įtakos Lietuvos ateities 
likimui.

Campora, parlamento narys 
Leonardo Bettania ir buvęs 
švietimo ministras Jorge 
Taiana.

Iš sąraše išvardintų 17- 
kos pavardžių penki asme
nys jau nužudyti. Tarp jų 
buvusio prezidento Artūro 
Frondizi brolis, Silvio Fron- 
dizi, žinomas advokatas, ne 
vieną kartą teismuose gy
nęs kairiuosius teroristus. 
S. Frondizi buvo nušautas 
į nugarą savo namuose. 
Čia pat buvo nušautas ir jo 
žentas, mėginęs grobikams 
sutrukdyti uošvio pagrobi
mą.

Pagal Time koresponden
tų turimus duomenis Prieš- 
Komunistinės Sąjungos va
dovybė yra įtraukusi į nu
žudytinų asmenų sąrašus 
dar vieną Romos Katalikų 
vyskupą, vieną armijos ge
nerolą, vieną profsąjungų 
pareigūną, keliolika eilinių 
(žinoma kairiųjų pažiūrų) 
politikierių, advokatų, artis
tų, universiteto profesorių, 
na ir žurnalistų. Šiaip ar 
taip šie grąsinimai jau sukė
lė paniką: du Buenos Aires 
universiteto rektoriai Rodol- 
fo Puiggros ir Raul Laguz- 
zi pabėgo į Meksiką. Liau
dies dainininkas-artistas Ho- 
racio Guarany išdūmė į Ve- 
nezuelą; gi kiti du žinomi ak
toriai Nacha Guevara ir Nor- 
man Briski pasirinko sava
norišką tremtį į Peru. Kai 
kurie šaltiniai spėlioja, kad 
čiliečių gen. Prats, nors tam 
ir nesama įrodymų, taip pat 
buvo Prieš-Komunistinės Są 
jungos auka.

Suprantama, kad ir Isa- 
bel Peron valdžia, ieškoda
ma griežtų būdų sutramdy
ti teroristus, Kongrese pa
skubomis pravedė įstaty
mus nukreiptus prieš po
grindininkus. Pagal tą įsta
tymą visokio plauko nusi
kaltėliai, mėginą pakeisti 
“krašto politinį, sociališką ir 
ekonomišką stovį nekonsti- 
tucinėmis priemonėmis bū
sią baudžiami aukštomis ka
lėjimo bausmėmis”. Šiuo įs
tatymu taip pat ir spaudai 
uždėtas varžtas draudžiąs 
garbinti terorizmą ir laikraš-

Philadelphijoje spalio 5 d. suruoštame Prez. Antano Smetonos minėjime. Iš kairės: 
paskaitininkė Aldona Augustinavičienė, ALTS-gos Philadelphijos skyriaus pirmi
ninkas Vytautas Matonis ir ALTS-gos pirmininkė Emilija Čekienė.

Prezidento Antano Smetonos
minėjimas Philadelphijoje

Pirmojo ir ilgamečio Lie
tuvos respublikos preziden
to Antano Smetonos šimta
sis gimtadienis buvo iškil
mingai paminėtas spalio 5 d. 
Sheraton viešbučio patalpo
se, Philadelphijoje. Šią su
kaktį paminint buvo suda
rytas iš įvairių vietos lie
tuvių organizacijų komite
tas, betgi pati iniciatyva ki
lo iš vietinės ALTS-gos 
Philadelphijos skyriaus 
v-bos, kurios pirm, yra V. 
Matonis.

Iškilmingoje akademijoje 
dalyvavo daugiau negu pus
trečio šimto žmonių. Jų tar
pe matėsi ir iš kitų tolimes
nių Vietovių pažįstami ir ne
pažįstami veidai. Iš New 
Yorko lankėsi ALTS-gos 
Centro v-bos pirm. E. Če
kienė, dr. V. Čekas, pirmas 
vicepirm. J. Sirusas su po
nia E. Sirusiene, v-bos sek
retorius dail. J. Bagdonas 
ir k. Ją atidarė trumpu ir 
prasmingu žodžiu skyriaus 
pirm. V. Matonis, kartu pra
nešdamas sveikinimo gavi
mą telegrama iš konsulo A. 
Simučio. Akademijos pro-* 
gramai pravesti buvo pa
kviesta vietinė dailiojo žo
džio tarėja V. Majauskie- 
nė. Amerikos himną sugie
dojo sol. 0. Šalčiūnienė, o 
pianinu palydą atliko muz. 
A. Smetona, kuris tuoj po 
akademinės dalies turėjo iš - 
pildyti savo rečitalį. Šv. 
Andriejaus bažnyčios vika
ras kun. K. Sakalauskas su
kalbėjo invokaciją, o V. Ma- 
jauskienė ilgesniu eilėrašti- 
niu kūriniu, pritaikintu to
kio minėjimo momentui ir 
dvasiai, gražiai prisidėjo 
prie šios programos papil
dymo.

čiuose talpinti tokias nuo
traukas ir žinias, kurios lyg 
ir pateisintų teroristų veik
lą.

Kas yra tikrai nuostabu, 
Lotynų Amerikos sąlygo
mis, kad nežiūrint Argen
tinoje siaučiančio teroro ir 
betvarkės, I. Peron stipriai 
laiko krašto vairą savo mo
teriškose rankose. Žinoma, 
jeigu karinė vadovybė to no
rėtų tai krašte jau se
niai būtų įvykęs pervers
mas; tačiau šiuo metu ir 
griežtos rankos šalininkai 
bevelija, kad silpnutė Isabe- 
la, kuo ilgiausia pasiliktų 
prie valdžios vairo.

I. BUBELIS
Neatvykus į šį minėjimą 

LB Krašto v-bos pirm. J. 
Gailai, jį pavadavo tos pat 
institucijos kitas pareigūnas 
~ R. Česonis. Jis savo svei
kinimo žody gražiai atsilie
pė apie mūsų organizacijų 
naudingą buvimą ir jų veik
lą, tačiau nesigailėjo gra
žaus ir išskirtino teigimo, 
kad lietuvių tautinė organi
zacija neretai savąja veik
la prašoka kitas -- ji mūsų 
kolonijoje reiškiasi puikiai ir 
darbais ir pinigais. Ir šis 
aukšto kultūrinio lygio ruoš
tas A. Smetonos, jo šimt
mečio gimtadienio minėji
mas, yra tam aiškus įrody
mas. Tolimesniame savo 
minčių dėstyme jis stipriai 
akcentavo mūsų tautinės 
vienybės mūsų tarpe įgy
vendinimo reikalą ir, pasi
remdamas poeto S. Santva
ra kūrinio citatomis, aukš
tino Lietuvos garbingą var
dą. Sakė, kiekviena lietuvė 
yra mūsų sesė, kiekvienas 
lietuvis turėtų būti mūsų 
brolis, nesgi visi jie, lyg bi
tės vienam avily; yra gyvoji, 
nepailstančioji ir nemirtinga 
Lietuva. Vardas, kuriuo mes 
vadinam ir visada turėtu
mėm vadinti daugelį dalykų 
- yra Lietuva.

Ne tik esam, bet visa
da būsim protėvių žemės 
sauja ir savo siela, lyg bran
giausias deimantas, švytė- 
sim ir erdvėj, ir tas mūsų 
brangus vardas skambės 
amžinai Lietuva - Lietuva...

ALTS-gos Philadelphijos skyriaus pirm. Vytautas Ma
tonis atidarant Prez. A. Smetonos minėjimą - akademiją 
Philadelphijoje. K. Čikoto nuotrauka

K. Čikoto nuotrauka

taip baigė R. česonis savo 
patriotinę kalbą.

Kas gi gali užginčyti, kad 
mūsų bendruomeniniame gy 
venime nešlubuotų vienybės 
įgyvendinimo reikalas. 0 vie 
nybės reikalas yra savaime 
aiškus ir suprantamas, nes 
žmones jungia didmenos, 
bet kartais skiria mažmenos 
didmenas griauždamos iš 
kurių supintas visas mūsų 
kasdienis gyvenimas. ALTS 
Centro v-bos pirm. E. Čekie- 
nės kalba buvo kiek plates
nė ir savo turiniu daugiau 
sodresnė. Ji priminė, kad 
skaitydami Lietuvos istoriją 
matome ją išmargintą dau
giausia karalių, kunigaikščių 
ir prezidentų vardais. Ne jie 
vieni kūrė istoriją, bet jų 
vardai tapo istorijos nešė
jais, nes jų rankose buvo 
sutelkta vyriausia krašto at
sakomybė. Todėl kalbėdami 
apie juos, kalbame ir apie vi
są to laikotarpio valstybę. 
Lietuva turėjo tris valsty
bės prezidentus ir juos mes 
didžiai vertiname, gerbia
me.

Lietuvos kelias į laisvę 
buvo ilgas ir sunkus, bet A. 
Smetonos tai negąsdino.

Pro tą didį skurdą, var
gą ir kitokias mūsų kraštą 
užgulusias nelaimes jis ma
tė artėjančią laisvės viziją 
ir savo tautiečiuose stipri
no ryžtą ir viltį. Todėl 
nenuostabu, kad jis, kaip 
daugiausiai Lietuvai pasi
darbavęs, tame darbe ir įgi
jęs didį patyrimą, 1917 m. 

(Nukelta į 3 psl.)



Nr. 79 — 2 DIRVA 1974 m. spalio 23 d.

Špionažo organizacijos (2)

'RAUDONOJO ORKESTRO’ DIRIGENTAS PASAKOJA
■ laiškai Dirvai

Trepper sakosi, kad jis su
tikęs šį uždavinį vykdyti 
dar ir dėl to. iog jis žino
jęs, koks žydams gręsia pa
vojus iš Vokietijos nacių 
pusės. Žinoma, niekas 1936 
m. pabaigoje negalėjo numa
tyti po dvieju metų įvyk
siančius ‘valymus’, kurių pa
sėkoje ir Berzin ir Ubore- 
vičius gavo po kulką į pakau
šį... už puikų pasidarbavimą 
SSSR naudai. Trepper ma
no, kad ir jis Briuselyje, 
kaip ir kitas garsus sovie
tų šnipas Ričard Sorge Ja
ponijoje, tik todėl išvengė 
kulkos į pakaušį, kad jie bu
vę užsieniuose. Mat, jau ne 
taip lengva pakeisti įsidir- 
busį šnipą-rezidentą, ten kur 
betarpiškai nepasiekia Mask 
vos letena.

LIETPALČIŲ BENDROVĖ 
- ŠNIPINĖJIMO PRIE
DANGA
1973 m. bėgyje Trepper 

keletą kartų važinėjo iš 
Maskvos į V. Europą šnipi
nėjimo organizacijos sukūri
mo reikalais; jis taip pat ga
lėjęs žvilgterėti į tada jau 
SSSR naudai veikusius ma
žesnius vienetus. Ir galuti
nai, 1937 m. vidurį, jis su fal
sifikuotu kanadišku pasu ir 
nešinas 10,000 dolerių atvy
ko į Briuselį. Jis turėjo 
stambų uždavinį: sukurti pel 
ningą b-vę, kuri būtų ir prie
danga šnipinėjimui ir pelnin
ga biznio įstaiga pajėgi 
mokėti šnipams už jų darbą.

Trepper sakosi turėjęs 
Briuselyje neįtikėtiną laimę, 
sutikti taip pat kitą žydą ir 
komunistą Leo Grossvogel; 
pastarasis esą buvęs nepa
mainomas komercinės sri
ties talentas. Bendrovė bu
vusi pavadinta “Užsienio 
Puikių Lietpalčių B-vė” ir 
įregistruota Briuselyje. Jos 
vadovavimas buvęs paves
tas vienos garbingos belgų 
šeimos nariui; gi šio direk
toriaus brolis kiek anksčiau 
yra buvęs Belgijos vyriau
sybės ministrų kabineto pir
mininkas. Žinoma, tokiu taik 
liu šūviu, Trepper laimėjo 
daug reklamos ir prestižo, 
dar vos tik įsteigtai ir 
niekeno nežinomai naujai 
įstaigai.

Toliau Trepper teigia, kad 
“tie Maskvoje gauti 10,000 
dolerių, pačioje organizavi
mosi užuomazgoje, tebuvusi 
visa finansiška parama gau
ta iš komunistinės Rusijos 
šnipų vadovų”. Žinoma, pra
sidėjus II-jam Pasauliniam 
karui, daugelis SSSR atsto
vybių, negaudamos lėšų 
šnipams mokėti, ne vieną 
savo slaptą bendradarbį yra 
nusiuntusios į Trepperio or
ganizaciją, kad pastarasis 
kiek nors tokiems užsitar
navusiems pagelbėtų; žino
ma, ne vieną kartą ir ne 
vieną šimtinę dolerių tekda
vo tokiems ‘pašaliečiams’ 

. sumokėti.
Ir kai tik lietpalčių b-vė 

pusėtinai įsipilietino Belgijo
je jos skyriai buvo įsteigti: 
Kopenhagoje, Stockholme, 
Hamburge, Oslo, Boulogne 
ir dar kituose miestuose. 
Suprantama, kad tų naujai 
įsteigtų b-vių vedėjai ir jų 
artimiausi padėjėjai yra 
visada buvę sovietų šnipai. 
Praėjus kuriam laikui Trep
per sugebėjo įsteigti dar ir 
kitą SIMEX B-vę, kuri iš es
mės tiekusi statybos medžią 
gas Todt organizacijai. Gi 
laikui bėgant, o ypač karo 
metu, nes Todt nacių organi
zacija dirbusi prie Atlanto 
įtvirtinimų, ji taip pat tamp
riai bendradarbiavusi ir su 
Wehrmachtu: ir kaip tai
syklė Simex b-vės direkto
riai špionažo labui, niekada 
nesėdėdavę vienoje vietoje 
ir būdavo kur nors pakeliui 
Europoje.

ŠNIPAI - IDEALISTAI
Trepper prisimena, kad 

jis leisdavo verbuoti ar pats 
verbuodavo tik tokius agen-

BRONIUS AUŠROTAS
tus, kurie sutikdavo dirbti 
šį pavojingą darbą už patį 
mažiausį atlyginimą. To
kiems asmenims būdavo ne
patariama pirkti sau auto
mobilius, kad išvengti gali
mų akistatų su bet kokia po
licija. Kova prieš nacizmą - 
tai buvęs šūkis visų norin
čių dirbti šioje šnipų rink
tinėje.

Taip pav. Berlyne į “Rau
donąjį Orkestrą” buvę už
verbuoti: ltn. Harold Schul- 
ze-Boysen, admirolo vonTir- 
pitz anūkas; šis aukštos kil
mės vokietis yra buvęs pa
čio Reichsmaršklo Goeringo 
globotinis. Taip pat ir Arvid 
Harnack yra buvęs teologo 
Adolfo Harnack vaikaitis 
ir tada darbavęsis Ekono
miškų Reikalų Ministerijo
je. O grafaitė Erika von 
Borckdorf turėjo aukštą 
tarnybą Darbo Ministerijo
je.

Prisimindamas savo bend
radarbius Paryžiuje Trep
per teigia, kad “Raudona
jam orkestre” dirbę: baltų
jų rusų baronas Vasilijus 
Maskimovičius, kurio tėvas 
yra buvęs caro generolas; 
Claude Spaak, belgų politi
ko socialisto Paul-Henry Spa 
ak brolis. Žinoma, ir kiti 
asmenys parenkami šiai 
veiklai būdavę ir aukštesnės 
visuomenės tarpo. Visoje šni 
pinėjimo organizacijoje dir
bę 13-kos tautybių žmonės 
ir vienu metu “Raud. Or
kestrui” priklausę net apie 
300 asmenų!

1940 metų rudenį Trepper 
taip pat persikėlė į Pary
žių. Čia jis vaidino tur
tingą flamandą pirklį, kuris 
domėjosi klasiška muzika ir 
mielai vaišindavęs vokiečių 
aukšto laipsnio karininkus 
(tuomet Paryžius jau buvo 
vokiečių okupuotas). Gali
mas dalykas, kad vokiečiai 
dėl Tropper nežydiškos iš
vaizdos, jo neįtarė esant žy
du: ir, atseit, naciai mielai 
su Trepperiu draugavę. Jis 
teigia, kad vieno tokio po
būvio metu, jam teko iš ple
paus aukšto vokiečio kari
ninko sužinoti, kad vokie
čiai, paskubomis, pašalina 
gynybos įtvirtinimus staty
tus ant Bugo upės krantų, 
įvykdytus 1939 m. rudenį 
po Lenkijos pasidalinimo 
tarp SSSR ir Vokietijos. 
Trepper galvojo, kad vo
kiečiai rauošiasi SSSR už
pulti ir tuč tuojau gautą ži
nią perdavė į Maskvą. Ta
čiau, pats Stalinas, pažiūrė
jęs į šį pranešimą, pasakęs: 
“Mes žinom, kad Lev Za- 
charievič (tokia yra buvusi 
Trepperio slapyvardė GRU 
sąrašuose) yra geras darbi
ninkas, bet šį kartą jis gali- 
būti britų provokuojamas”.

Žinoma, tada jau ir Sorge 
iš Tokijo buvo savo duonda
vius įspėjęs apie nacių pa- 
sreingimus užpulti SSSR. 
1941.VI.20 Trepper sužinojo 
iš savo patikimų SS šalti
nių, kad SSSR bus netrukus 
užpulta. Birželio 21 d. jis 
nuskubėjo į Vichy ir šią ži
nią, ypatingos skubus ke
liu, prašė SSSR karo atta- 
che, gen. Susloparovą per
duoti į Maskvą. Tačiau, pas
tarasis, pasikliaudamas Ja
ponų karo attache praneši
mu, tik ką grįžusiu iš Ber
lyno, teigė, kad tokio užpuo
limo nebūsią. Tačiau, Suslo- 
parovas vis tiek šią ži
nią perdavė GRU centrui. 
Trepper sako, kad 1941.VI. 
22 viešbučio savininkas jam 
ryte pasakė, kad "praėju
sią naktį vokiečiai užpuolė 
SSSR”.

PRANEŠIMAI Į MASKVĄ 
SUĖMIMAS

Trepper pasakoja, kad 
"Raud. Okrestras” išsiuntė 
į Maskvą tūkstančius radi
jo pranešimų. Žinoma, esant 
tokiam gyvam radio bangų 

virpėjimui erdvėje, vokie
čių kontroliuojamose terito
rijose, po kurio laiko jiems 
pavyko sugauti keletą tokių 
radijo specialistų. Ir jų tar
pe atsirado ir tokių, norė
jusių vokiečiams pasitarnau
ti, kad išgelbėjus savo gy
vybę. Po tokių suėmimų vy
ko tardymai, nauji suėmimai 
ir egzekucijos. Pats Trepper 
buvo suimtas 1942.XI.24 
Paryžiuje, kai jis sėdėjo dan
tų gydytojo kėdėje.

Suprantama, kad vokiečių 
kontražvalgyba, stendamosi 
suklaidinti Maskvą “leido” 
Trepperiui ir toliau veikti jų 
kontrolėje. Trepper mokė
damas puikiai vaidinti, suti
ko dirbti vokiečiams... Jis 
teigia, kad ir būdamas 
suimtas ir vokiečių kontro
liuojamas, jis sugebėjęs 
įspėti Maskvą, kad “są
jungininkai nesiruošė pasi
rašyti separatinės taikos su 
Hitleriu”.

LAISVĖ, KALĖJIMAS

1943.IX.16, Trepper vai
dindamas, kad jam skauda 
galvą, vyko į vieną slap
tą pasimatymą, į vaistinę, 
kurios savininkas buvo jo 
neišduotas agentas, dirbęs 
“Raud. Orkestro” naudai. 
Jis ėjo į vaistinę nusipirk
ti aspirino... ir paliko sargy
binį už durų. Pasinaudoda
mas šia proga, Trepper, lyg 
ungurys, išslydo pro užpaka
lines duris ir per kiemą pate
ko į laisvę. Būdamas lais
vėje jis visą laiką jautė, 
kad vokiečių kontražvalgy
ba jam lipo ant kulnų. Ta
čiau šioje sunkioje būklėje 
jam yra labai daug padėju
si Prancūzijos kompartija. 
Su pastarosios pagalba jis iš
sislapstė Prancūzijoje ir Bel
gijoj ligi pat II-jo Pasauli
nio karo pabaigos.

Vos tik atvykus Sovie
tams į Paryžių, Trepper 
buvo vienas pirmųjų suda
ręs su savo bosais ryšį. 
Už savo veiklą jis tikėjosi 
bent “Raud. Žvaigždės” or
dino, o gal pulkininko laips
nio?!

Jis buvo nulėkdintas į 
Maskvą pačio Stalino lėktu
vu ir tuč tuojau nugaben
tas į Znamjansko g-vę, į 
GUR būstinę. Po trumpo 
pasikalbėjimo, esą, Trepper 
paklausęs, kodėl gi niekas 
nekreipė reikalingą dėmesį 
į jo 1941 m. pradžioje siųs
tuosius pranešimus. Vietoje 
sulaukti kokį nors atsaky
mą, jis buvo pervežtas į 
Liubianka kalėjimą.

Po Stalino mirties 1953. 
III.5 Trepper buvęs vienas 
iš 150 pirmųjų reabilituo
tų ir paleistų iš kalėjimo 
asmenų tarpe: jie visi buvo 
išleisti į laisvę 1954 m. ge
gužį.

Trepper 1955 m. gavo lei
dimą išvykti į gimtinę, Len
kiją ir iš pastarosios tik pra
ėjusių metų lapkritį išleistas 
į tikrą laisvę. Kada jis buvo 
paklaustas, ar jis nesiruošia 
rašyti savo atsiminimus, 
Trepper atsakęs, “Šiam dar
bui aš esu jau per senas”.
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Opinijos žodžiai
tarle: Darbas bijo meiste
rio.

Atverkime čekų klasišką 
Ottov “Naučni slovnik” 
(moksliškas žodynas), 1899 
m., Praha, T. 14, p.61. Štai 
kas ten pasakyta apie 
kostel: “Kostel (lat. castel- 
lum, hrad, ponevadž prvni 
chramy, pro bezpečnost 
pred pohany, v hradech se 
stavely), jest budova vyna- 
ta a k službe Boži”. “Kos
tel (lotynų catellum, gardas, 
nes pirmykštės šventovės, 
apsisaugant prieš pagonis, 
garduose įsikurdavo), yra 
pastatas pašvęstas Baugo 
tarnybai”.

Taigi mano 40 metų dar
bo kalbotyroje ir proisto- 
rėje išvados sutampa pažo
džiui su akademiko Ottov 
turbūt nemažiau metų paty
rimu. Aš jo žodyno ligi šiol 
kaip gyvas nesu matęs, tik 
dabar, prispirtas reikalo, - 
tos išvados sutampa net su 
J.J. prasitarimu, jog “ka
talikai statėsi pilaites su 
bažnyčiomis”. Tai ko gi mes 
ginčyjamės? Tik dėl panger- 
manistų J.J.-tui įtaigotos 
minties, kad jie, tiktai jie, 
vieninteliai buvo Europoje 
‘kultur’ skleidėjai, ir pagal 
J. J-to profesoriaus Dobsch 
nacionalistinius svaičiojimus 
jau nuo pirmųjų krikščiony
bės amžių... Yra seniai žino
ma aksioma, jog ir didžiau
si mokslininkai, atsisėdę ka
tedrose, pasidaro volens 
nolens ir savo krašto propa
gandistai. Kitaip, politikie
riai jiems tų katedrų nebū
tų suteikę. Ranka ranką 
plauna...

Daugiau. Kaipo rimtas 
kalbininkas, esu jau kelis 
kart nurodęs savo knygo
je fonemų kitimą. L.E. fone
mą irgi paviršutiniškai pa
aiškina keliais sakiniais, -- 
tai esąs garso kitimas. (T. 
VI., 327 p.). Tenka eiti jai 
pagelbon, suteikiant pavyz
džių: mūsų gaila -- si. žal’, 
mūsų geltonas, - si. žulty, 
žoltyi, mūsų geležis, si. 
železo. Tai klasiškas g ž 
fonemos kitimas, su ta svar
bia ypatybe, jog g visad nu
silpsta į ž ir niekad iš 
ž nebepasidaro g. Kitas pa
vyzdys: aukštaičių bulvė, že
maičių bulbė (kaip ir visos 
Vakarų Europos bulb). Šiuo 
atveju, ta fonema svyruoja 
tarp tų dviejų tarimų lais
vai, ir viduramžių perga
mentai pilni pilniausi to svy
ravimo pavyzdžių.

Dar daugiau. Tai nėra ko
kia aukščiausio lygio kalbo
tyros mokslo paslaptis. Pir
mo kurso kalbotyros studen
čiokas, nežinąs kad hetitai 
vartojo tą pačią fonemą, tą 
patį klynraščio ženklą d-ir t 
raidėms, p-ir b raidėms, g-ir 
k raidėms, gana to, nebe- 
varginsiu jūsų šimtais moks
liškų puslapių - būtų gražiai 
išprašytas iš pat pirmojo 
semestro, nesvarbu kokia
me pasaulio universitete. 
Tai fonetikos pradiniai, pa
grindiniai, elementariniai 
dėsniai.

Taigi, nusileiskime gimna
zistų lygin. Nebežinome kad 
geltonas pakito į slavų žulty, 
geležis į slavų železo. Štai 
vienas didelis kabliukas, ku
ris trukdo mūsų mėgėjų 
kalbotyrai. O paprasčiausiai, 
tai normalus, visiems moko
vams žinomas g suminkštė
jimas į ž.

Pakartosiu: tasai elemen
tarinis suminkštėjimas eina 
tik viena kryptim. Tačiau iš 
tos visiems pradžiamoks
liams privalomos žinoti tai
syklės seka didžiulės svar
bos mūsų tautai ir praei
čiai kultūrinė išvada: ne sla
vai mums, kaip išsikarščia- 
vę slavianofilai įtaigoja, o 
mes jiems atnešame geležį. 
Nuo to proistorėje rimtiems 
mokovams žinomo geležies 
amžiaus prasideda toks di
džiulis žmonijos šuolis pir
myn, kad visa ši proistorinė

“Bėda, kai batus ima 
siūti kepėjas, o pyragus 
minkyti batsiuvys!” 
(Krylovas)

- Slavų kultūros korifė
jams, jų pačių gerai žino
ma patarlė. Nusiaunant ba
tą, ne Chruščiovo, o Bibli
jos ritualu, turime atvirai 
ir sąžiningai pripažinti, jog 
gerai nusimanančių kalbo
tyroje pas mus išeivijoje tė
ra tik saujelė, o tikrų moks
lininkų tik vienas-kitas, bet 
deja, J. Jakštas absoliučiai 
ne iš tų.

Štai ką apie jį, tarp kitko, 
oficialiai pareiškia L.E.: “is
torikas ... jo specialybė 
yra viduriniai amžiai”. Apie 
kalbotyrą - nė žodelio. Ta
čiau savo laiške Dirvai Nr. 
71, jisai pasišauna ‘pataisy
ti mano klaidžiojimus’ kal
botyroje. Aš to jau kelis 
metus ramiai laukiau. Turiu 
gi kas nors galų gale išsi
šokti, kad ir ne savo srity
je, kitaip mūsų praeities nu
tylėjimo sąmokslas virs 
100% impotencijos prisipa
žinimu, nepajėgumu moks
liškai atremti visą mano su
rinktą naują medžiagą.

Mano vienas draugas, 
amerikietis kalbotyros pro
fesorius, vieną kart iš 
širdies išsikalbėjus, paklau
sė: kodėl jūs lietuviai, tu
rėdami tokį neapsakomą pa
saulinės kultūros lobį, taip 
jo neįvertinat ir stengia
tės užmiršti? Aš paraudęs, 
nuleidau akis...

Štai kitas mano kolega, 
proistorikas, iš Škotijos, 
prieš dvi savaites man para
šė: “Aš iššifravau Phaestos 
diską (tasai mykėnų -- 1600 
metų prieš Kr. ant apskri
to akmens iškaltas užrašas, 
nežiūrint ilgamečių pastan
gų, ligi šiol buvo patiems 
geriausiems hieroglifų žino
vams neįkandamas). Toliau 
tasai lietuvių kilmės moko
vas sako: “Pasiunčiau Jums 
tą mano darbą paprastu, lai
vo paštu. (Dar nesu gavęs, 
bet kaip tik perskaitysiu, bū 
tinai pasidalinsiu savo žinio
mis su Dirvos skaitytojais). 
Labai įdomus dalykas, tęsia 
jis, kad tose visose senoviš
kose kalbose: hetitų, hys- 
kos, kiniečių iškreiptos tar
mės ir t.t. variantuose ran
damos neabejotinai aiškios 
lietuvių lyčių atmainos”. Čia 
spėju jis turi galvoje prois- 
torėje žinomą ‘baltųjų mo- 
golų’ tautą ir jų tocharų kal
bą. Jų užrašai molio induose 
buvo Hitlerio parėdymu (ne
tikėtas tylos sąmokslo pa
dėjėjas!) išimti iš Berlyno 
archeologinio muziejaus, ir 
šiandien mokslininkams ne
beprieinami. Žuvo? paslėp
ti? paskutinis Gabrys juos 
matė, bet deja jų tekstų ne
nukopijavo ir nenufotografa
vo, tik turime jo liudiji
mą, jog tai “lietuvių kalbos 
atmainos būta”.

Grįžtant prie J.J. išvedžio 
jimų, L.E. nurodo, jog jisai 
savo istorines studijas gili
no Berlyno ir Vienos uni
versitetuose. Savo laiške 
Dirvai jis tvirtina, jog kostel 
arba kosciol yra germanų 
tautų slavams primesta ly
tis. Tai nesąmonė. Kaip ger
manai, neturėdami savo 
kalboje ‘kostel’ lyties, ir ne
suprasdami to žodžio, galėjo 
jį ‘primesti’ slavams,kurie jų 
nepakentė? Tačiau dabar pa
sidaro aišku kaip krištolas, 
kieno dėka ta pangermanis- 
tų nesąmonė buvo jaunam 
studentui įtaigota.

Taigi, dėl tokio ‘klaidžio
jimo’ teko sugaišti laiką, nu
važiuoti į UCLA ‘research 
library’ (virš keturių milijo
nų moksliškų knygų, berods 
trečioje vietoje visose JAV, 
po Washingtono ir New Yor
ko), ir paieškoti teksto, ku
ris sugriautų tuos klaidžio
jimus. Truko 15 minučių... 
Delo mastera boitsia. Slavų 
kultūros rėmėjams, jų pa

epoka gavo ‘geležies am
žiaus’ pavadinimą. Tai buvo 
mano amerikono prieteliaus 
tema, mums besikalbant.

Tą patį galima pasakyti 
ir apie Baugo fonemą, ir jo 
namus *baugnyčią - vėlesnė 
bažnyčią. Tasai pats pasku
tinis varjantas neatsirado iš 
tuštumos, jis atsirado iš 
sanskrito Bhagas, kaip pat
sai J.J. yra priverstas pri
sipažinti. Jisai tik bando su
valgyti pereinamą laipsnį 
*baugnyčia, be kurio bažny
čia jokiu būdu negalėjo atsi
rasti. Kalbiniai, fonetiniai, 
netgi tautiniai (nežinau ar 
J.J. mokslininko objektyvu
mu kreipia į tai mažiau
sio dėmesio. Jisai jau buvo 
anksčiau mane apkaltinęs 
‘patriotu’) esame priversti 
taikyti jau seniai be ginčų 
nustatytas fonetikos taisyk
les. Tačiau, kalbotyros dės
niais, nėra jokios išeities: 
bažnyčia atsirado iš baugnv- 
čios, baugnyčia iš Baugo 
arba sanskritų Bhagas.

Pagaliau, dėl (dangaus) 
caro rūmų -cerkvės, irgi nė: 
ra jokios prasmės ginčytis. 
Ar Viešpatį pavadinsime 
graikiškai kirios, ar lotyniš
kai caesar, ar šen germa- 
nižkai kaiser ar slaviškai 
car, tai vis ta pati šaknis, 
tos pat šaknies įvairių tau
tų savaip kraipomi varian
tai. Tik viena pastaba: J.J. 
žiauriai klysta kildindamas 
viską iš graikų valdovo pa
vadinimo. Buvo valdovų 
daug šimtmečių prieš tai, 
turėjusių tą (dangaus) caro 
titulą: Assyrų bei Medų ka
raliai Nebukadne-saras, Na- 
bopola- sąrąs, Kiak- sąrąs ir 
t.t. Tepatikrina mėgėjas kal
bininkas J.J. Lietuvių Enci
klopediją, man jau nusibodo 
tos visos elementarinės cita
tos. Paruošdamas straipsnį, 
rimtas mokslininkas, turi 
atsakomybę skaitytojams: 
patikrinti savo tariamas ži
nias apeidamas pangerma- 
nistų, slavianofilų, Vatika- 
niečių šaltinius. Tik tada jis 
yra tikras, MŪSŲ tautos 
mokslininkas, nesiremiantis 
svetimų jam pasiūlytais 
kriukiais. Grįžtant prie me- 
dų-sen-persų“sar” galūnės, 
tai paprastai ritualiniai “dan 
gaus atstovo žemėje” ir ab
soliutaus valdovo amžiais 
pripažinti ir vartoti titu
lai. (Tegul J.J. patikrina 
dar kartą L.E.; užteks to.) 
Ogi slavai tais laikais buvo 
tiesioginiame kontakte su 
tomis Pietryčių Europos ga
linėmis žemėmis, bet jokiu 
būdu ne graikai. Tai iš kur 
jų vėlesnis kyrios? J.J.
nebegalės paaiškinti. Pra
bėgomis, gal J. J. nepatingė
tų pastudijuoti, ką apie tą 
slavų- šen -persų kontaktą 
turi pasakyti netik mūsų, 
bet pasaulinė archeologijos 
žvaigždė M. Gimbutienė, 
UCLA profesorė, nuolat 
siunčiama prižiūrėti kasinė
jimus visose keturiose pa
saulio šalyse. Net geležinė 
uždanga jai buvo privers
ta nusilenkti.

Baikime. Nėra absoliučiai 
jokios vilties, kad galėčiau 
išmokinti J.J. viename 
straipsnyje assyrų, medų, 
tocharų, mykėnų, hetitų, 
šen persų, sanskrito, oskų- 
umbrų ir t.t. kalbų. Man pa
čiam tai kainavo 40 metų. 
Dar prieš karą, buvau ‘mo
bilizuotas’ Užsienių Reikalų 
Ministerijon, ir tik audrai 
praslinkus, vėl teko tęsti ty
rinėjimus Sorbonoje bei 
JAV-se savo pamėgtoje sri
tyje. Čia reikia pabrėžti 
skirtumą: tyrinėjimai (re
search) nieko bendro netu
ri su paprastomis studijo
mis. Medicinos, chemijos, 
biologijos daktarai, mažai 
tokių, bet pasitaiko, atsiža
da didžiulio pelno, ir eina 
į gryno mokslo pažangos ty
rinėjimą. Labai rizikinga ir 
labai mažai tai apsimokanti 
profesija. Reikia pasišventi
mo. Geriau atrajoti, kaip 
karvė, seniai žinomas ži
nias. Būti konservatyviu. 
Tokiu būdu nieko neužgau
si.

Česlovas Gedgaudas, 
Santa Monica, Calif.
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KODĖL SUSKILO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ?

Laikas geriausias gydyto
jas, nuolat girdime tą tiesą 
ir anksčiau ar vėliau patys 
gauname progos tuo įsitikin
ti. Laikas gydo ne tik fizines, 
bet ir dvasines žaizdas. Lai
kas ir gyvenimui neleidžia 
stovėti vietoje. Keičiasi ge
neracijos, jų siekimai, idėjos 
ir jų įgyvendinimo keliai. 
Tos natūralaus keitimosi 
formos dažniausiai paliečia 
tik pavienius individus, at
skiras šeimas, ištiktas vieno
kios ar kitokios nelaimės. 
Artimieji užjaučia juos, iš
tiesia pagalbos ranką, o lai
kas nusineša užmarštin.

Laiko tėkmėje iškyla ir 
griūva imperijos, keičiasi 
valdymo formos. Bendros 
nelaimės ištinka visą tau
tą, kas įvyko ir mūsų tėvy
nėje prieš 30 metų sovie
tams okupavus. Tada visą 
kraštą palietė toji pati vi
siems bendra nelaimė, oku
panto vykdomas žiaurus te
roras, nuo kurio didelė gy
ventojų dalis turėjo laimės 
pasitraukti į svetimus kraš
tus su širdgėla ir skausmu 
paliekant brangius artimuo
sius asmenis, iš tėvų ir pro
senių paveldėtus ūkius, savo 
gimtąjį kampelį, kurio kiek
viena žemėje įminta pėda 
mums buvo tokia brangi, 
nes Lietuva neturėjo di
delių ir tuščių žemės plo
tų. Eilę metų tuos jausmus 
nešiojomės savo vidaus pa
saulyje vis jausdami okupan 
to daromą didelę skriau
dą mūsų tėvynei ir visas 
jėgas dejom įsikurti sveti
mose žemėse nematydami 
greito grįžimo namo.

Praėjo dešimtmetis ir 
antras. Sukūrėme daug or
ganizacijų, politinių, kultū
rinių, parapinių ir centrinių, 
prisipirkome rezidencijų, au 
tomobilių ir visokių pra
bangos dalykų, okupantui lei 
dus, pradėjome šelpti ir sa
vuosius. Laikas pakeitė mū
sų gyvenimo būdą, darbo ir 
veikimo sąlygas, bet vis dar 
neįstengė pakeisti visų są
moningų lietuvių siekimų -- 
Lietuvai laisvės ir nepri
klausomybės. Visi, išskyrus 
mažą okupantui parsidavu
sių saujelę, sielojasi sa
vo tautos likimu ir nenu
rims veikę, kol komunisti
nis okupantas pasitrauks iš 
Lietuvos, kol pati tauta ga
lės laisvai tvarkyti savo 
gyvenimą. Ir jeigu jau atsi
randa kitaip galvojančių, 
tai reiškia, kad laikas ir tą 
didžią mūsų tautos žaizdą 
apgydė.

Iš visų išeivijoje mūsų 
įsteigtų organizacijų, drau
gijų viena iš gausingiausių, 
daugiausia pareikalavusi lai
ko, energijos, lėšų ir daugy
bės asmenų aukos jos orga
nizavimui -- Lietuvių Bend
ruomenė, kurioje turėjo 
sutilpti visi lietuviai, sie
kiantieji nepriklausomos Lie 
tuvos atstatymo. Ji ligšiolei 
savo atsiekimais įteisinusi 
visas įdėtas pastangas ir 
viltis, jau suskilo į dvi, kaip 
spalio 13 dieną lietuvių radi
jo bangomis New Yorke pra
nešė Stasys Barzdukas, PLB 
garbės pirmininkas.

Gandus, kad rengiasi skir
tis į dvi, girdėjome anks
čiau, bet vis dar negalėjo
me tikėti, kol nebuvo pa

tvirtinti autoritetingo žo
džio. Tai liūdna žinia ir vie
nas kito klausėme, kodėl? 
Taip pat girdėjome, kad LB 
viršūnėse eina ginčai dėl 
bendradarbiavimo su oku
puota tėvyne, lankymosi ten 
ir ypač siuntimo vaikų į 
komjaunimo stovyklas.

Gyvename laisviausiame 
pasaulyje krašte JAV-se, 
kur niekas nevaržo asmeni
nės laisvės galvoti, kur tik 
nori važiuoti, ką tik nori 
skelbti gatvėje, spaudoje ir 
kitur. Betgi, didžiausią lais
vę čia turi eilinis žmogus, 
tai matome ypač dabarti
niu metu, kad juo kas aukš
tesnį postą visuomenėje už
ima, juo daugiau laisvės jis 
praranda, nes išrinktas tam, 
kad atstovautų daugumos 
nuomonę, ne savo arba ma
žos išrinktos grupelės asme
nų.

Ar ne taip pat turėtų 
būti ir mūsų bendruomenė
je? Jei toks klausimas, įne
šęs nuomonių skirtumą, 
nebuvo diskutuotas rinkimų 
metu, juk labai lengva ir vė
liau sužinoti savo balsuoto
jų daugumos nuomonę įvai
riomis priemonėmis. Tam ge 
riausiai tarnauja spauda, 
rinkdama įvairiais klausi
mais skaitytojų nuomones ir 
kartu informuodama juos. 
Pažvelkim į ją pradėdami 
nuo PLB organo ‘Pasaulio 
Lietuvis’, kur PLB pirm. B. 
Nainys tarp kitko rašo:

“Veikloje prieš okupantą 
visi, atsisakantieji nuo ‘ak
mens kirvuko’ metodo, yra 
iš anksto smerkiami ir be 
pagrindo koneveikiami bend 
radarbiautojų, patikėtinių 
arba tiesiog komunistų epi
tetais”. Ir baigdamas jis 
kreipiasi į lietuvių visuome
nę tokių priekaištų skelbė
jus ignoruoti, nes tokie už
metimai skiriami atsakingas 
vietas užimantiems veikė
jams.

Nei vienas lietuvis netu
rėtų pritarti LB skaldymui 
be labai rimtų priežasčių. 
Gaila, nebuvo nurodyta vie
toj ‘kirvukų’ naujesnių me
todų, gal jiems visi bend- 
ruomenininkai pritartų ir 
tuos skaldytojus ignoruotų.

Čia nebandau teisinti ku
rią nors vieną bendruome- 
nininkų pusę, nes jos kūri
me, idėjų stiprinime ir aš 
pati esu įdėjusi didį įnašą, 
todėl šio rašinio tikslu lai
kau tik aiškintis ir šalinti 
nesutarimų priežastis, tau
pyti energiją ir laiką bend
riems ir konkretiems dar
bams, paliekant nuošalyje 
kieno nors asmenines ambi
cijas.

Grįžtant prie to madingo 
tapusio ‘bendradarbiautojų’ 
vardo, kuris atrodo, griau
na LB vienybę, mūsų visa 
patriotinė spauda juk aiškiai 
pasisako prieš tai, žinoma, 
paliekant laisvą apsisprendi
mą eiliniams asmenims, ku
rių nesaisto jokie įsiparei
gojimai. Tokias nuomones 
nuolat skelbia Dirva, Drau
gas, Laisvoji Lietuva, Nau
jienos, žurnalai Naujoji Vil
tis, Aidai, Varpas, Tėvynės 
Sargas ir kiti, o itin tą klau
simą išsamiai neseniai nag
rinėjo A. Kairys žurnale 
Į Laisvę, š.m. birželio mėn. 
nr-y, aiškiai nurodydamas

Iškilmingą banketą atidarė adv. Stanley F. Mankos. Jo kairėje ponia Mankos ir 
svečiai iš Clevelando p. A. Augustinavičienė ir pianistas A. Smetona.

K. Čikoto nuotrauka

(Atkelta iš 1 psl.) 
rugsėjo 24 d. buvo išrink
tas Lietuvos Tarybos, vėliau 
Valstybės Tarybos ir 1919 
m. balandžio 4 d. pirmuoju 
Lietuvos valstybės prezi
dentu, kuriam teko vėl visu 
ryžtingumu darbuotis ir pa
dėti pirmuosius nepriklau
somo gyvenimo pamatus. Ir 
per visą jo gyvenimą iki pre
zidentūros ir prezidentu 
esant, tartum nenutrūksta
ma gija žodžiu, raštu ir dar
bu tęsėsi įrodinėjimas, jog 
mūsų tautos išsilaikymo vil
tis, mūsų galia ir stiprybė 
yra tiktai vienybėje. A. 
Smetona pats pirmasis pa
kėlė balsą, jog tautai iš ver
gijos prikelti reikia būtinai 
visom partijom derintis vie- 
nybėn ir kovoti su paver
gėjais bei nutautintojais, bet 
ne savo tarpe. Šia proga 
ragino prisiminti A. Sme
tonos parašytus žodžius; jei 
eidami į vieną tikslą negali
me išvien dirbti, tai dirbki- 

visas bendradarbiavimų ga
limybes, kurias okupantas 
leidžia tik savo naudai, da
ro išvadą: ”... meno parodė
lių rengimas privačiuose na
muose, aukštų pareigūnų iš 
anapus priėmimai, pasitari
mai, atvira bičiulystė užda
ruose būreliuose iki aušros 
ir t.t. nebėra privatus ir as
meniškas dalykas. Nėra joks 
kultūrinis ryšys, kada, užda
rius frontines duris, įsiver
žiama pro užpakalines, pasi- 
imama numatyta auka ir jai 
plaunamos smegenys... Ge
rai pažįstame komunizmą, 
bent tokiais dedamės, o vis 
labiau į jo pinkles lenda
me, vis giliau ir giliau į jo 
srovę brendame, iki prieš 
mūsų pačių norą būsime pa
skandinti plačiuose vande
nyse...

... Prieš mūsų akis vys
tosi buvusios vieningos ko
vos disintegracija, kiekvie
nas eina skirtingu keliu, 
patriotinis nuosmukis toks 
akivaizdus, nepasitikėjimas 
savo jėgomis toks gilus, 
apatiškumas toks juodas, 
kad nebėra prasmės kalbė
ti. Negana, kad lietuvis kūrė 
jas tėvynėje yra priverstas 
tarnauti komunistinei pro
pagandai; komunistai pri
vertė ir laisvame pasauly
je gyvenančius kultūrinin
kus sukti raudonas girnas 
Lietuvos okupacijai įteisin
ti. Gėda!” - baigia LB Kul
tūros Tarybos pirmininkas 
A. Kairys.

Daugelis bendradarbiavi
mo šalininkų įrodinėjo žo
džiu ir raštu, kad bendra
vimas eina savo keliu, o 
nei VLIKas, nei ALTa, nei 
LB nuo to nesuskilo į du, 
okupantas esą nepajėgia su
skaldyti. Lašas po lašo ir 
akmenį pratašo, sako lietu
viška patarlė. O štai Lietu
vių Bendruomenę ir suskal
dė. Jeigu tai įvyko dėl aukš
čiau minėtų priežasčių, ar 
nereiktų iš naujo patikrinti 
LB-nės daugumos opiniją ir 
nusistatymą?

Emilija Čekienė
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ALTS-gos pirmininkė Emilija Čekienė taria sveikini
mo žodį Philadelphijoje spalio 5 d. suruoštame prez. A. 
Smetonos minėjime. K. Čikoto nuotrauka

me šalimais vieni kitiems ne
trukdydami. Jei mes tai su
gebėsime, tai šio Lietuvos 
valstybės vyro testamentas 
liks simboliu tautos istorijo
je ir ateinančioms kartoms.

Toliau sekė pagrindinė 
paskaita, kuria skaitė prof. 
A. Augustinavičienė iš Cle
velando. Ji plačiau nušvie
tė A. Smetonos asmenį, 
mokslinimasi, gyvenimą, 
darbus, visuomeninę bei po
litinę veiklą, o taip pat sun
kų jo prezidentavimo lai
kotarpį. Prelegentė jį asme
niškai pažinojusi, todėl klau
sytojams ji patiekė gražių, 
vertingų bei prasmingų pri
siminimų iš jos susitikinė
jimų su prezidentu. Ji per- 
mesdama mintį į laisvos* 
Lietuvos laikotarpį kalbėjo, 
kad reikia prisiminti kokia
me mūsų krašto geografi
niame padėjime ir sąlygo
se buvo statomas nepriklau
somos Lietuvos rūmas bei 
įvairiai vykdoma kultūri
nė, socialinė, ekonominė ir 
kitokia veikla. Sakė - neuž
mirškime, kad tąsyk Lietu
vą tykojo pulti, nors ir neiš
karto, trys nedraugingi jos 
kaimynai ir ją sužlugdyti 
norėjo, k.a. rusai, lenkai ir 
vokiečiai, o tada ir sava
jame krašte neramumų ne
trūko, kaip ir mūsų parti
nių rietenų. A. Smetona lai
kėsi atokiai nuo jų t.y. parti
jų makalynės ir tuo pačiu 

Paskaitininkei Aldonai Augustinavičienei segama gė
lė. K. Čikoto nuotrauka

siekė jas privesti prie tauti
nės vienybės kelio, vedančio 
į lietuvių tautos didybę, jos 
garbę ir krašto gerovę...

Jis buvo žinomas savo pla
čia erudicija, didele lietu
vių tautos kultūros reikalų 
nuovoka, turėjo visas moks
liškai būdingas savybes, ku
rių yra apstu ir jo publicis
tiniuose raštuose. Užtat ir at 
sikūrusi į savaimingą gyve
nimą mūsų tauta jau buvo 
prisiauginusi ir prisiauklėju- 
si nemažai garbingų, taurių 
asmenybių ir tautos gerbū
vio kėlėjų bei jos laisvės 
ir nepriklausomybės gynėjų. 
Nors A. Smetona savo gy
venimą grindė krikščioniš
kos etikos pagrindu, tačiau į 
jį nemažai įtaigojo graikų 
išminčių Sokrato ir Platono 
filosofijos.

A. Augustinavičienė už 
tokią turiningą paskaitą su
silaukė iš klausytojų nema
ža dėkingumo ir to ženklan 
nesigailėta karštų aplodis
mentų.

Koncerto programa atliko 
pianistas A. Smetona, prez. 
A. Smetonos vaikaitis. Jis 
paskambino kelis pasaulinio 
garso kompozitorių kūrinius 
k.a. J.S. Bacho, L. Beetho- 
veno (Mėnesienos sonata), 
M. K. Čiurlionio (Du preliu
dai) ir F. Chopino (Bala
de, g-moll). Skambinimo 
technika ir pasiimtų dalykų 
kruopštus išpildymas klau-

sytojus sužavėjo ypač aud
ringose muzikos garsų to
nuose ir subtiliuose vos au
sį pasiekiančiuose jų pasi
šnekėjimuose, spalvinguose 
niuansuose. Nors buvo pia
nisto A. Smetonos ir trum
pokas muzikos rečitalis, ta
čiau pasižymėjo savo aukš
tu išpildomų kūrinių lygiu.

Iškilmingai akademijai ir 
meno daliai pasibaigus, ki
toje salėje vyko banketas. 
Į akadėmiją ir banketą bu
vo sukviesta ne tik nauji atei 
viai į šį kraštą, bet ir senes
nės kartos žmonės, kurie ge
rai atsimena prez. A. Smeto
ną 1944 m. besilankanti 
Philadelphijoje. Dėl kai ku
rių savo gyvenimo aplinky
bių po akademinės progra
mos, maža dalyvių grupelė 
pasuko namučio -- bankete 
nedalyvavo. Beje, dar iki 
šiol nepasisekė sužinoti tik
rosios priežasties dėlko čia 
nepasirodė ir LB Krašto 
v-bos pirm. J. Gaila? Na, 
gerai ir tas, kad jis pasi- 
dangstė puikiu pakaitalu 
įgaliodamas tos institucijos 
kitą pareigūną R. Česonį už 
jį dalyvauti ir tarti žodį. Ne- 
manytina, kad tai padaryta 
iš blogos intencijos, betgi 
kam uždrausi ir kitaip pa
galvoti, juoba, kad šiandien 
pilnas svietas visokių našlai
tėlių, kaip drebulėlių...

Pasibaliavojimui įpusėjus, 
prabilo anglų kalba šio ba
liaus pravedėjas adv. S. 
Mankas plačiai ir išsamiai 
nušviesdamas prez. A. Sme
tonos gyvenimą, jo visuome
ninę, kultūrinę ir politinę 
veiklą net iki pat pasitrau
kimo meto iš Lietuvos, iš
vengiant krašto okupanto 
atneštų mūsų tautą žudan
čių replių.

Po jo dar angliškai kalbė
jo J. Kavaliauskas. Jis dės
tė prisiminimus apie A. 
Smetonos priėmimą Lietu
vių Muzikalinio klubo patal
pose ir kitur ir gausių aukų 
sumetimą Lietuvos vadavi
mo reikalams. Abu kalbėto-
jai gerai vartoja lietuvių 
kalbą, betgi, atrodo, minėji
mo rengėjų norėta ir atsilan
kiusią amerikoniškos pub
likos dalį daugiau supažin
dinti su Lietuvos kraštu ir 
buvusiu pirmuoju bei ilga
mečiu prez. A. Smetona, o 
taip pat duoti žinių kas šian
dieninėje mūsų tautoje vyks 
ta. Dėl svetimo ‘liežuvio’ 
pavartoto baliaus metu, gal 
kai kuriems iš mūsų tarp 
žmoneliams nebuvo prie šir
dies, bet tebūna suprasta ir 
kitaip.

Spalio 6 d. (sekmadienį) 
Šv. Andriejaus bažnyčioje 
buvo atlaikytos iškilmingos 
pamaldos už A. Smetonos 
vėlę, kuriose vietos organi: 
zacijos dalyvavo su savo vė
liavomis, išskiriant ateitinin
kų vėliavą. Ji nepasirodė. 
Kodėl liko miglota mįslė. 
Mišių metu giedojo Vilties 
choras, gi jų tarpais išskirti
nai įstojo savo giesme sol. 
O. Pliuškonienė, tuo sukel
dama gilesnį tikinčiųjų susi
kaupimą maldai ir mūsų bu
vusio prezidento A. Smeto
nos veiklos ir vargstančios 
tautos po svetimą okupanto 
priespauda prisiminimą. 
Nors solistė dar neseniai ne
teko savo mylimo tėvelio, 
tačiau nesuabejoja dalyvau
ti tokiose gedulingose pa
maldose, o jo gedėdama jau 
į patį minėjimą nėjo. Tuo 
ji parodė puikų pavyzdį vi
siems, kaip tokiais dvasios 
lūžimo skaudžiais momen
tais palaikytina tas, kas 
mums būtinai atlikti rei
kia. Šis minėjimas skaityti
nas gražiai pavykusiu ir tai 
priklauso nemažas nuopel
nas nuo iniciatorių, talkinin
kų ir atsilankiusios publi
kos į šį parengimą įdėtų 
pastangų, kur per tokį skir
tingą ir margą mūsų išeiviš- 
kų kartų susibėgimą pasiju
tome esą taip artimi vienas 
kitam, nors pati gyvenimo 
aplinka daug ką iš mūsų ir 
dvasiškai sužalojo ir sukrei
vino fiziškai, betgi mūsų lie
tuviškos kilmės prisipažini
mo nepakeitė ir Lietuvos 
vardo neįstengė sudarkyti.
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, IŠGELBĖKITE MANO VYRĄ NUO SUŠAUDYMO...
“Išgelbėkite mano vyrą 

nuo sušaudymo”, yra tragiš
kas šauksmas, kuris stebina 
skaitytojus pirmam ‘The To
ronto Star’ puslapyje. 700, 
000 skaitytoju rugsėjo 21 d. 
patyrė nepaprastas emigran 
tinęs istorijas. Laikraštis ra
šo apie tris imigrantus: gru
ziną, latvi ir ukrainietį, ku
riuos sovietai kaltina žu
džius žmones hitlerinės oku
pacijos metu. Sovietai nepri
pažįsta šiems asmenims pri
siimtos Kanados pilietybės, 
laiko juos sovietiniais pilie
čiais. Jeigu žmogus gimė 
buv. caro imperijos arba da
bartinės sovietinės valsty
bės valdose -- jis visam 
amžiui yra sovietinis pilie
tis. Su būdingu fanatiškai- 
diktatūrinės šalies preten
zingumu, sovietai nesiskaito 
su žmogaus valia: kaip jis 
nori keisti savo pilietybės 
problemą. Maskvai tai nerū
pi: gimęs Sovietų Sąjungos 
valdose amžinai lieka mask- 
viniu pavadiniu. Ta prasme 
rikiuojama asmeninė ir tau
tinė šių asmenų problemati
ka.

Gruzino Georgijaus Geldiš 
vile istorija visiškai fantas
tiška. Gimęs Batumi mieste, 
jis ilgėlesnį laiką gyveno 
Turkijoje, Italijoje. Atvykęs 
Kanadon, gavo Kanados 
Dilietybę. Čia jis paliko savo 
seną pavardę Tsinaridze, 
prisiėmęs naują, irgi gruzi
nišką.

Nuo 1963 metų sovietai 
ieškojo Tsinaridze, kaip na
cių kolaborantą, žmonių 
šaudytoją. 1973 metais vasa
rą Tsinaridze-Geldišvile ga
vo sovietinę vizą ir nuvyko į 
Batumi atlankyti savo pirmą 
žmoną. Čia jis buvo patekęs 
į parengtus spąstus, areš
tuotas, apkaltintas, teistas 
ir nubaustas mirties baus
me. Antroji jo žmona, krei
pėsi į Kanados ministerį 
pirmininką Trudeau, prašy
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus ne visi tarnautojai 

yra lietuviai, bet kiekvienam 
skyriuje galima susikalbėti 
lietuviškai.

dama: “išgelbėkite mano vy
rą nuo sušaudymo...”

Ne ką gali čia Kanados 
ambasada Maskvoje padary
ti. Kanados konsulato tar
nautojas gavo leidimą sekti 
teismo procesą, be jokios in
tervencijos teisių. Sovietai 
elgiasi su Tsinaridze-Geldiš- 
villi kaip su savo piliečiu.

Kaltinamasis nuneigė jam 
prikišamus nusikaltimus. Jis 
tvirtina, kad kaltinimo metu 
jis gyvenęs Turkijoje. Bet 
sovietai atrado liudininkus, 
kurie sakosi matę kaltina
mąjį su revolveriu šaudant 
žmones. Kaltinamajame ak
te tvirtinama, kad Tsinarid- 
ze-Geldižville sušaudė arba 
kitaip nužudęs 4000 asmenų.

Apeliacijos prašymą pa
ruošė sovietinis gynėjas. 
Kanados ambasada šiame 
keistame procese paliko ste
bėtojo rolėje. Procesas atro
do tikrai keistas, nes Tsina- 
ridze-Geldišville, žinodamas, 
kad jis nuo 1963 metų esąs 
ieškojomo padėtyje, apsi
sprendė vykti į Sovietų Są
jungą. Korespondentai nu
rodo, kad Kanados atitinka
mi pareigūnai, perspėjo 
gruziną nevykti į Batumi. 
Tokio perspėjimo jis nepai
sė. Jis senas žmogus, 62 me
tų amž.

Latvis Harold Puntulis, 
67 metų amžiaus, Maksvos 
sąrašuose pavadintas daly
vavęs 13,000 rusų, 2,000 žy
dų naikinime. Maskva nori 
pagauti šitą latvį, jį teisti, 
bausti.

Puntlis neigia sovietinius 
kaltinimus. Puntulis daly
vavo latviškame pogrindyje, 
kovoje su hilterininkais ir 
sovietais. 1940 metais sovie
tai norėjo priversti Puntulį 
pasidaryti jų šnipu. Jis šitą, 
reikalavimą atmetė. 1941 
metais okupantai sovietai iš
vežė Sibiran jo motiną ir du 
brolius. 1943 metais Puntu
lis, kartu su 27 kitais lat

viais perbėgo Švedijon. Pun
tulis buvo miškininkas, nie
kad netarnavo policijoje, ta
čiau priklausė, kaip daugelis 
latvių šaulių sąjungai. At
vykęs Kanadon 1948 metais, 
jis verčiasi namų statybos 
bei remonto kontraktais.

Ukrainietis Dmytro Ku- 
piak’as, 53 metų amžiaus, tu
ri gerą restoraną netoli 
Montrealio. Jis tarnavo uk
rainiečių daliniuose vokiškos 
okupacijos metu. Tie daliniai 
turėjo keletą kovinių susi
šaudymų su raudonarmie
čiais, kaip tik pastodami 
šiems kelią į užfrontę. Po
rą metų šie daliniai laikė
si miškų bunkeriuose, sekio
dami raudonųjų partizanų 
infiltraciją. Pagaliau, frontui 
sugriuvus, Kupiak’as trau
kėsi į Lenkiją, į Čekoslovaki
ją. 1948 metais jis jau Ka
nadoje, kur vedė Kanados 
ukrainietę, įsteigė biznį ir 
netgi buvo kandidatu 1972 
metais į federalinį postą sa
vo apylinkėje. Jis gavo 9,000 
balsų ir trečią vietą rinkimi
niame sąraše.

Dmytro Kupiak’as sakosi, 
esąs nacionalistas ukrainie
tis, sovietinės okupacijos 
priešas. Tai yra Maskvos 
‘vendetta’ (kerštas), pasakė 
Kupiak’as, už jo aktyvią ko
vą su ginklu rankoje, prieš 
sovietinę invaziją.

Šie trys asmenys, visi imi
grantai iš sovietinių terito
rinių valdų, pateko į vieną 
kanadiškio dienraščio nume
rį. Sunkiai išaiškinamas gru 
žino Tsinaridze-Geldišville 
vykimas į savo gimtinę, į 
Kaukazą, jam žinant, kad so
vietai jo vardą įtraukę į 
‘karo nusikaltėlių’ sąrašą. 
Latvio Puntulio ir ukrainie
čio Kupiak’o istorijos gali 
būti eilinė, trafaretinė sovie
tinė malversacija. Kada su
randa pavardes asmenų, ku
rie hilterinės okupacijos me
tu kuo nors buvo surišti su- 
okupantu, kada nori panai
kinti asmenį, kuris perdaug 
žino apie sovietus - Maskva 
įžūliai kaltina tokius asme
nis visaip prasimanydama.

Kaip rašo mūsų spauda: 
šiomis dienomis kai kurie 
lietuviai JAV-se gavę Emi- 
gracijos-Imigracijos vady
bos kvietimus ‘pasikaltėti’. 
Tai reiškia, ‘karo nusikal
tėlių’ ieškojimo akcija Maks
vos sinchronizuota Kanado
je ir JAV-bių teritorijoje. 
Dirva jau kelis kart rašė 
apie diskriminacinį atsakin
gų pareigų pasielgimą, pa
skelbus asmeninį paieškomų 
jų sąrašą. Šitoks sąrašas 
skelbti neleistinas, nes pa
minėtas jame asmuo diskri
minuojamas pagal sovieti
nių organų iniciatyvą. Juk 
labai lengva paskelbti, kad 
N.N. paieškomas už nusikal
timus, o vėliau tylėti, kai 
paaiškės, kad tas N.N. nie
ko dėtas. Tai yra asmens 
garbės plėšimas. Savo laiku 
naivūs Akiračių redaktoriai, 
neperskaitę Dirvos rašinių, 
pradėjo rėkauti, kad karo 
nusikaltėlių nereikią slėpti. 
Tuo tarpu Dirvos rašinvs 
buvo visiškai kita tema...

Dabar mums įdomu žinoti 
ar daroma kas nors dėl 
Rainių, Zarasų, Pravieniš
kių, Panevėžio ir kt. žudy
nių, kur sovietiniai pareigū
nai masiniai žudė Lietuvos 
piliečius? Ar kas aiškina 
lenkų karininkų žudynių Ka-

Prie milijono artėjant

Reikia pripažinti, kad Lie
tuvių Fondo kelias į milijoną 
buvo sunkus ir ilgokas. Spau 
doje daug buvo rašyta, kal
bėta apie LF idėjas ir tiks
lus, apie lietuvio šventą pa
reigą.

Tiesa, LF sumanytojų ir 
vykdytojų viltys, kad ir lėto
kai, bet pastoviai pildėsi. 
Ir štai stovime LF milijo
no užbaigimo išvakarėse.

Pasiteiravus LF būstinė
je sužinome, kad kasdien 
naujų įnašų ir iš naujų na
rių susilaukiama. Dauguma 
nori dar savo įnašu patek
ti į pirmojo milijono narių 
gretas. O būti LF nariu tik
rai yra garbė. Juk savo įna
šu aktyviai dalyvaujame lie
tuvybės išlaikyme ir lietu
viškosios kultūros ugdyme.

Kalbamės su LF uoliuoju 
darbininku, valdybos vicepir 
mininku ir visų vajų vykdy
toju Antanu Rėklaičiu. Pri
simena miljonus lietuvių. 
Taip bent politikoje bando
me įtaigoti. Ar visi jie gyvi? 
Ar visi dalyvauja didesnių
jų užmojų įgyvendinime? 
LF narių eilėse, berods, dar 
neturima nei keturių tūks
tančių narių. Ar tik tiek te
turime aktyviųjų lietuviškų 
šeimų? O kur aukštuosius 
mokslus baigusieji ir tvir
tai ekonomiškai bestovį?

Nežiūrinta abejojimų, vi
sokios kritikos, LF idėja lie
tuvių tarpe randa pritarimą. 
Ir arti milijono suaukota 
suma tai patvirtina.

Tiesa, šiuo metu LF susi
laukia kritikos už nesėkmin
gus investavimus. Bet LF, 
atrodo, numato ir tuos sun
kumus įveikti ir, reikia ma
nyti, plačioji lietuvių visuo
menė bus apie tai painfor
muota atsakingų LF vado
vybės žmonių.

Jaunimo centro kavinėje 
plačios apimties komitetas 
posėdžiauja. Dauguma šį sy
kį moterų ir tik keletas vy
rų -- spaudos ir LF vadovy
bės.

tinėje iniciatorius? Lietuvos 
karininkų žudynių aplinky
bes? Šis sąrašas tolygus 
hilterininkų kalčių sąrašui.

Išeivijos, kurios laisvai 
tarpsta laisvose demokrati
jose, privalo aiškinti tuos 
genocidinius sovietų nusi
kaltimus. Jeigu žydai rado 
būdus ir lėšas atrasti nusi
kaltusius prieš žydų tautą 
žmones, kodėl kitų tautų 
išeivijos fatališkai išleido iš 
akių ir savo iniciatyvos jų 
tautai padarytus nusikalti
mus? Per trisdešimtį metų' 
buvo galima surašyti kaltini
mo aktus, atrasti liudininkų, 
nusikaltėlių pavardes nusta
tyti, viską paruošti bylai pra 
dėti. Šito nebuvo padaryta 
ir viešpatingas laikas vis ati
džiau nušalina nusikaltimų 
liudininkus.

Kanados trijų imigrantų 
istorija yra daug sakantis 
nesustojančios sovietinės ak 
cijos epizodas, galima įtar
ti, kad netrukus, detentės 
dvasiai veikiant kaip narko
zei, sovietai pajėgs kiekvie
ną imigrantą iš sovietinių 
valdų pakaltinti ‘valstybės 
išdavimu’, nes jis pabėgo 
nuo sovietinio teroro į de
mokratinius kraštus.

JURGIS JAHUŠAIT1S
Pokalbio tikslas -- sėk

mingai įvykdyti jau tradici
ja tapusį LF metinį vajų ir 
kaip šauniau suruošti to va
jaus užbaigtuves.

Komitetui vadovauja sim
patinga, darbšti, uoli visuo
menininke Marija Rėmienė. 
Apie ją spiečiasi įvairiausių 
organizacijų pirmininkės, vi- 
suomenininkės, darbščios 
darbininkės.

Ji savo žodyje dėkoja vi
soms ir visiems, atėju
siems į komitetą dirbti, kad 
LF vajus būtų sėkmingas, 
kad užbaigtuves būtų apvai
nikuotos gražiais laimėji
mais. Ir bematant čia vi
sos ponios kimba darban, 
pasiskirsto pareigas ir dar
bų sritis, išsidalina pobūvio 
svečių stalus, pažada naujų 
LF narių, pažada ir jau esa
mųjų įnašų padidinimo.

O pobūvis įvyksta Jauni
mo centre, lapkričio mėn. 
23 d., šeštadienį. Meninės 
programos reikalais nuo
širdžiai rūpinasi sol. Sta
sys Baras.

Pokalbin įsijungia LF, sa
kyčiau, siela dr. Antanas 
Razma, dalį gyvenimo jam 
atidavęs, o gal ir nemigo 
naktų praleidęs, ypač dabar, 
kada vienas kitas šaukia: 
Razma, pasiaiškink, kur LF 
pinigai, blogai investuoti, 
dingo; kas atsakys už visuo
menės sudėtus dolerius? Ta
čiau šis vyras nenuleidžia 
rankų, juk tik didieji darbai 
atliekami per ryžtą, nors dėl 
to ir tenka pakelti sunkių 
nuoskaudų.

Dr. Razma prisimena vi
sus ‘juodadarbius’ LF talki
ninkus, apie kuriuos nerašo 
spauda, niekas jų nepasodi
na už garbės stalų, net nie

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

kas nepadėkoja. O tų ‘juoda
darbių’ įnašas didelis ir čia 
pat LF vadovybės vardu vi
siems tokiems kilniems, ne
matomiems darbininkams 
pareiškė padėką.

Jis prisiminė kaimyninę 
Kenoshos lietuvių koloniją, 
jos surengtą pobūvį ir suklo
tą virš dviejų tūkstančių 
dol. LF.

Jis gėrėjosi šios mažos 
lietuvių kolonijos veiklos 
darna. LB, Altą, ir visos lie
tuvių organizacijos, it bitu
tės spietin, susibūrę dirbo 
bendram tikslui. Dirbo be er- 
zerlio, bet su tikra lietuviš
ka širdimi. Prisiminė Br. Juš- 
ką, apdovanotą LF medaliu, 
kuris taip pat savo gyveni
mo dalį skiria LF ir lietuviš
kom organizacijom.

Ar gi negražus šios ma
žytės kolonijos pavyzdys di- 
džiosiom kolonijom!?

Dr. Antanas Razma prisi
minė Chicagos dosniuosius 
lietuvius, bet taip pat. pagei
davo, kad ir dar abejoją 
Liet. Fondo tikslais šio va
jaus proga savo duoklę lie
tuviškam reikalui atiduotų.

Ponia Pupienė paruošė 
skanių pyragų ir gardžios 
kavutės. Dar ilgokai šneku
čiavosi posėdžio dalyviai, 
gyvai liesdami LF darbus ir 
planavo, kad vajus būtų sėk
mingas.

Tad pajudėkime sutarti
nai, junkimės į LF vajų savu 
įnašu, visokeriopa talka ir 
dalyvaukime užbaigtuvėse.

Pasvarstykime LF proble
mas, tačiau būkime kantrūs 
su 'sprendimais, kurie gali 
pasirodyti buvę klaidingi.

WANTED IST CLASS SKILLED 
PROTOTYl’E MECHANIC 
LAYOUT DRAFTSMEN 

DESIGN ERS 
TOOL-DIE REPAIRMEN

Mcdium sized automotive paris manu- 
facturer has itnmediate openings. 
Good working condiUons, fringe ben
efits. overtime, Blue Cross, and
pension plan. Apply

FERRO MFG.
1380 E. WOODBRIDGE 
DETROIT MICH. 48207 

(72-81)

UŽ CERTIF1KATUS MOKAME:
7ty'< — 4 metu su $10.000, minimum.
6%'.< — 30 mėn. su $1,000. minimum.
6Jį'< — 1 metu su $1,000, minimum.

Member F.S.E.I.C., Washington, I).C. Eųual Opportunity l.endi+

1447 S. 49th Court • Cicero. Illinois 60650 
Phone (312) 656-6330

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat.. 9-1; Closed Wed.
Juozas Gribauskas, vedėjas

ie». ....« iiNei-. ■................ ... ■ i ■ ......—

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

, 2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

Cit rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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KŪRYBA IR MOKSLAS

Paskutinių dviejų savaičių 
eigoje, Jungtinių Amerikos 
Valstybių spaudoje; buvo 
daug rašyta apie krūties vė
žio ligą. Šios ligos išpopu
liarinimui spaudoje daug 
prisidėjo dviejų žymių Jung
tinių Amerikos Valstybių 
politikų žmonų krūties ope
racijos, kurios keistu sutapi
mu buvo padarytos dvie
jų savaičių laikotarpyje. Rei
kia manyti, kad ir Dirvos 
skaitytojams būtu pravartu 
susipažinti nors ir paviršu
tiniai su krūties vėžio liga. 
Juo labiau, kad nuo šios 
ligos JAV kasmet miršta 
apie 33 tūkstančiai moterų.

Daug kam kyla klausimas, 
kas yra krūties vėžys ir 
kas sukelia šią ligą? Į šį klau
simą atsakymo mes dar ne
turime. Nežiūrint didelių 
išlaidų ir labai daug įdėto 
darbo į vėžio tyrimus, moks
lininkai dar nesurado šios li
gos sukėlėjo. Mes nežino
me kodėl, pavyzdžiui, Japo
nijoje, Skandinavijoje ir 
Greenlande gyventojai ser
ga skrandžio vėžiu daugiau 
negu kituose kraštuose. 
Taip pat nežinome, kodėl Ja
ponijoje ir Kinijoje moterys 
serga krūties vėžiu rečiau 
negu kitų kraštų moterys, 
arba, kodėl žydų tautybės 
moterys retai tesuserga 
gimdos kaklelio vėžiu? Ne
sinorėtų tikėti, kad krūties 
vėžys aplenkia japones ir ki- 
nietes vien dėl to, kad jos 
priklauso kitokiai rasei. Rei
kia manyti, kad paskirų 
žmonių atsparumas vėžiui 
yra skirtingas. Todėl stiprės 
nį atsparumą turintieji ge
riau atsilaiko kovoje su vė
žiu, o silpnesnį turintieji -- 
neatsilaiko.

Analizuojant krūties vėžio 
susirgimus Indijos moterų 
tarpe buvo nustatyta, kad 
krūties vėžio susirgimai ir 
vienos tautos moterų tarpe 
nėra vienodai išsidalinę. In
dijos gyventojai, nežiūrint 
jų bendros kilmės, yra su
siskirstę į skirtingus ekono
minius bei socialinius luo
mus, turinčius skirtingas tra 
dicijas. Parsee grupė yra už
dara sekta. Jai priklauso tur 
tingesni ir daugiau išsilavi
nę indai. Jie pradeda kur
ti šeimas vėlyvesniam am
žiuje. Jų moterys gimdo ma
žai vaikų ir juos retai mai
tina krūtimi. Šios grupės 
moterų tarpe krūties vėžys 
yra dažna liga. Hindų grupei 
priklauso mažai mokyti ir 
neturtingi Indijos gyvento
jai. Šios grupės moterys iš
teka anksti, gimdo daug vai
kų ir juos maitina krūti
mi. Šių moterų tarpe krū
ties vėžys yra randamas kur 
kas rečiau negu Parsee 
moterų grupėje. Taigi, ne
žiūrint, kad šios dvi moterų 
grupės ir priklauso vienai 
rasei, bet jos skiriasi savo 
palinkimu į krūties vėžio su
sirgimus. Kaip matome iš 
šių studijų rayškėja vienas 
faktas, būtent, vaikų gimdy
mas ir vaikų matinimas krū
timi yra susijęs su krūties 
vėžio susirgimų dažnumu. 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių statistiniai duomenys ir
gi rodo, kad vaikų neturin
čios moterys suserga krū
ties vėžiu beveik dvigubai 
dažniau negu vaikus turin
čios. Kodėl taip yra, nėra ži
noma.

1934 metais Vokietijos 
mokslininkas Dr. Geschick- 
ter paskelbė savo teoriją, 
kad moteriški hormonai - es
trogenas sukelia krūties 
vėžį. Jis sakė, kad jo ty
rimai su pelėmis įrodė, jog 
duodant pelėms didesnes do
zes estrogeno pas peles išsi

vysto krūties vėžys. Vėliau

KRŪTIES VĖŽYS
DR. D. DEBESYS

tik

VAKARONE SU ŽURNALISTU
BRONIU RAILA AMTANASJUODVALKIS

Amerikos mokslininkai, 
Haagensen ir Randeli, pa
kartojo tuos pačius tyrimus 
ir nustatė, kad taip nėra, ly
giai, kaip ir paskutinių 30- 
ties metų statistiniai medi
cinos duomenys Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse rodo, 
kad estrogeno vartojimas 
nepadidino krūties vėžio su
sirgimų. Bet čia reikia pa
žymėti, kad kai kuriais at
vejais estrogeno vartojimas 
turi būti suvaržytas, nes vis 
dėl to šis hormonas turi įta
ką į kai kurių krūties vėžio 
rūšių vystymąsi. Moterys, 
turėjusios krūties vėžį, šį 
hormoną vartoti gali tik spe
cifiniais atvejais, gydytojui 
prirašius.

Krūties vėžys gali būti pa
stebėtas ir pačios moters jai 
pačiai reguliariai tikrinant 
savo krūtis. Krūtys yra kū
no paviršiuje todėl jų egza
minavimas nėra sunkus. Mo
terys savo krūtis turėtų 
pačios egzaminuoti bent vie
ną kartą mėnesyje ir pasiro
dyti gydytojui bent vieną 
ar du kartus metuose. Ra
dusios bet kokį sukietėji
mą arba pakitimą savo krū
tyse, moterys turi be jokio 
atidėliojimo pasirodyti gy
dytojui. Krūties vėžio nu
statymui be gydytojo apžiū
rėjimo yra dar ir kitokių 
būdų, kaip pavyzdžiui, krū
čių peršvietimas rentgenu 
arba kitokiais spinduliais. 
Šių papildomų tyrimų tiks
lumas yra apie 75°/o. Tiks
liai nustatyti ar moteris tu-

Lietuvių žurnalistų s-gos 
Centro v-ba š.m. spalio 4 d., 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose, Chicagoje, surengė 
iškilaus žurnalisto ir rašyto
jo Bronio Railos pagerbi
mą. Pagerbimui pagrindą 
sudarė dvi Bronio Railos su
kaktys: 50 metų spaudos dar 
bo ir 65 metų jo amžiaus. Ta 
pačia proga buvo pristaty
tos šiais metais pasirodžiu
sios jo dvi knygos: PA
GUODA I ir II d., kurias iš
leido knygos klubas Nida, 
Anglijoje.

Vakaronę atidarė ir su
kaktuvininką sveikino LŽS- 
gos Centro v-bos pirm. kun. 
J. Vaišnys S.J. Raštu svei
kino prof. muz. Žilevičius. 
Kun. J. Vaišnys pastebėjo, 
kad tik be principų žmogus 
neturi priešų. Sukaktuvi
ninkas Br. Raila yra vie
nas iš tų, kuris nevengia 
kritikos ir nebijo po ja padė
ti savo parašą. Šiandien dau
gelis žurnalistų ar tik vien
kartinių rašeivų kanda iš pa
salų, bijodami parodyti savo 
tikrąjį veidą. Už tokius 
straipsnius dalinai yra atsa
kingi ir laikraščių redakto
riai.

Vakarui pravesti pakvie
tė studentę Eglę Juodvalky
tę, siekiančią magistro Sou- 
thern Illinois u-te, Carbon- 
dale, III.

E. Juodvalkytė padėkojo 
L.Ž,S-gos valdybai, už su
teiktą neeilinę progą, pra
vesti sukaktuvininko Bro
nio Railos pagerbimą, trum
pu, bet charakteringu žo
džiu pasveikino jubiliatą ir 
platesnį žodį tarti pakvietė, 
taip pat reiklų kritiką, Titą 
Algirdą Antanaitį.

T. Antanaitis pristatė Bro 
nį Railą, kaip vieną iš pa
čių iškiliausių žurnalistų, ne
bijantį tarti atvirą ir tiesų 
žodį. Br. Raila žinomas sa
vo AKIMIRKŲ KRONIKO
MIS, anksčiau pasirodžiu-

ri vėžį ar ne, tegalima 
išplovus krūtyje užčiuoptą 
sukietėjimą ir jį ištyrus 
po mikroskopu. Anksti diag- šio vakaro svarbiausias as- 
nozavus ir išoperavus krū
ties vėžį pagijimų skai
čius siekia virš 80%, bet rei
kia atsiminti, kad nevisos 
krūties vėžio rūšys yra vie
nodo piktybingumo. Kai ku
rios ryšys yra labai piktyy 
binės, todėl tokiais atvejais 
ir ankstyvas gydymas ne vi
sada padeda.

Kiekvienais metais spau
doje vis užtinkame sensa
cingus pranešimus, kad kaž 
kas ir kaž kur jau beveik 
nustatė vėžio sukėlėją ir at
rado vaistus nuo vėžio ligos. 
Tikrenybėje tiek krūties vė
žio sukėlėjas, tiek vaistai 
nuo vėžio dar nėra suras
ti. Krūties vėžio gydymas 
yra grynai chirurginis, ’juo 
anksčiau pašalini vėžį kartu 
su krūtimi ir ją supančiom 
liaukom, juo geresni būna 
rezultatai. Pačių gydytojų 
tarpe yra skirtingų nuomo
nių kaip radikaliai turi būti 
padaroma šį krūties operaci
ja.

Be vėžio krūties operaci
jos yra dar ir pagelbinės 
gydymo priemonės kaip, 
švitinimas rentgenu, įvairūs 
vaistai, hormonai ir ova- 
riumų (kausidžių) bei adre- 
nalinių liaukų pašalinimai, 
bet šie gydymo metodai yra 
tik pagelbiniai ir jų pritaiky
mą gali nustatyti tik gydy
tojas gydantis savo pacien
tą.

siomis mūsų periodikoje, o 
dabar išleistos atskiromis 
knygomis. Šiandieną prista
tė naujausias jo knygas - 
PAGUODĄ I ir II tomą. Kai 
kurie Br. Railą laiko kontra- 
versine asmenybe; dėl jo 
savų pažiūrų į gyvenimo įvy
kius. Vieniems jis yra prie
šgina, akyžara ir net revo
liucionierius, kitiems skais
tybės riteris, kilniųjų idėjų 
gynėjas, tretiems blogio ir 
gėrio mišinys.

Bronys Raila pasižymi ži
nių gausa ir sugebėjimu jas 
perduoti. Kritikuodamas ki
tų veikalus, jis nori, kad ir 
kritika būtų taip pat meniš
kas kūrinys.

Br. Raila yra plačiai išsi
lavinęs ir išsimokslinęs. 
VDU studijavo teatro meną, 
lietuvių, rusų ir anglų kal
bas bei literatūras, Kauno 
konservatorijoje muziką ir 
dainavimą, o Paryžiuje, 
Aukštųjų Mokslų Institute, 
baigė teisę, tarptautinę tei

VLADAS VAITIEKŪNAS 1863 m. Lietuvos sukilimas
Iš jo darbu parodos, kuri atidaroma Detroite Nauj. pa

rapijos salėje lapkričio 2-3 d. Parodos atidarymas įvyks 
sekmadienį 12 vai. Parodos lankymas: šeštadie
nį nuo 3 iki 8 v.v. ir sekmadienį nuo 10 iki 8 v.v. Parodą 
globoja Baltijos skautų-čių tuntas. '

sę ir diplomatijos istoriją.
Aktorius Algimantas Di- 

kinis, nepasirodžius Zitai 
Visockienei, jam pagelbėti, 
pasikvietė šio vakaro vado
vę Eglę Juodvalkytę. Jiedu 
vaizdžiai paskaitė ištrauką 
iš PAGUODOS I tomo.

Juodvalkytės pakviestas 
prie mikrofono pasirodė ir 

muo Bronys Raila. Padė
kojo LŽS-gos valdybai už 
sudarytą progą pasirodyti 
šioje vietoje ir susitikti su 
mielais tautiečiais, T.A. An
tanaičiui už jo ir jo veikalo 
būdingą pristatymą, o ak
toriams: A. Dikiniui ir E. 
Juodvalkytei už puikiai per
duotą jo veikalo ištrauką.

Savo gana ilgoje, bet ak
tualioje kalboje, Br. Raila 
stengėsi nubrėžti liniją tarp 
kultūrinio darbo ir politi
kos. Jo visi pasakyti pavyz
džiai rodė, kad kultūros 
darbai turėtų būti statomi 
pirmoje vietoje. Maža tauta 
negali remtis materialinė
mis gėrybėmis ir ginklais. 
Šie dalykai didžiųjų kaimy
nų visada būna sunaikina
mi ar pagrobiami. Sąmonin
ga tauta su aukšta kultū
ra visada būna atspares
nė savo priešams ar paver
gėjams. Varganai ir sun
kiai aukojom Ginklų Fondui 
pinigus, už kuriuos buvo 
nupirkti ginklai, bet jų net 
nepanaudoję, atidavėm prie
šui. Išsimokslinimas ir tu
rėtos kultūrinės vertybės 
pasiliko ir priešas nesuge
bėjo jų paimti.

Didieji mūsų kunigaikš
čiai žirgus girdė Juodojo
je jūroje, bet Vilnius ne tik 
neturėjo savo aukštosios 
mokyklos, bet net raštai bu
vo rašomi ne lietuvių kal
ba. Kas iš tos Vytauto di
džiosios kunigaikštijos šian
dien yra bepalikę!

Visa Br. Railos kalba, rau
donu siūlu vedė, už suteiki
mą kultūriniams reikalams 
pirmenybės. Nesmerkė ir 
politikos. Ji taip pat yra rei
kalinga ir būtina, bet pir
miau reikia išmokti lietuviš
kai kalbėti, o paskui galima 
ir politikuoti.

Savo kalbą baigė siūly
damas mūsų veiksniams ap
sispręsti už kultūrinį prima
tą.

Susirinkusieji karštai pa
plojo, o programos vadovė 
E. Juodvalkytė šiltai padė
kojo už pareikštas mintis.

Žurnalistų S-gos valdybos 
pirm. kun. J. Vaišnys S.J. 
pateikė staigmeną - ‘girdi, 
kunigiška sąjungos valdy
ba įteikia diplomus dviem 
garbės nariams - Praam
žiaus garbintojams: Vytau
tui Alaritui ir Broniui Rai
lai”.

Iškviestiesiems buvo įteik 
ti garbės nario pažymėjimai, 
o jų žmonoms prisegtos pui
kios gėlės.

Kun. J. Vaišnys padėko
jęs visiems programos da
lyviams ir svečiams, žodį 
perdavė ižd. Jurgiui Janu-

/

Komp. D. Lapinskas ir sol. Birutė Aleksaitė. 
P. Molėtos nuotrauka

BIRUTĖS ALEKSAITĖS REČITALIS
ANTANAS NAKAS

Š.m. spalio 13 d. radijo 
valandėlė ‘Margutis’ suruo
šė jaunos solistės dainų reči
talį, kuris Chicagoje turėjo 
gražų pasisekimą.

Radijo valandėlės vedė
jas Petras Petrutis adovano- 
tas dar medicinos pasauly
je neatpažintu antruoju ins
tinktu, kuris jam padeda, 
ypač moterų pasaulyje, ‘at
kasti’ naujus, vis negirdė
tus, neatpažintus talentus 
ir Chicagoje suruošti gerus 
koncertus. Jis visai nepaiso 
taisyklės, kad jaučio reikia 
saugotis iš priešakio, mulo 
iš upžpakalio, o moters - 
iš visų pusių.

Šį kartą Chicagą aplankė 
Birutė Aleksaitė, lietuvaitė 
iš Lenkijos, gimusi Seinų 
apskr. ir dainavimo moks
lus pradėjusi Balstogėje ir 
baigusi Varšuvos konserva
torijos operos klasę. Jaunas, 
patrauklus sutvėrimas.

Jau nuo pat pavasario, 
ypač šį rudenį, prasidėjo 
moterų menininkių antplū
dis į Chicagą. Dar nevisi 
lapai pagelto ir nukrito, o 
jau čia, vieno mėnesio lai
kotarpyje turėjome 4 dides
nio masto moterų rečitalius, 
jei neskaityti mažesnių pa
rengimų, kuriuose vis mote
rys dominavo. O ką jūs pa
sakysite apie meno galeri
jas, romanų, novelių kon- 

šaičiui. Janušaitis pakvietė 
Balfo pirm. M. Rudienę, ku
ri pristatė neseniai iš oku
puotos Lietuvos pasitrauku-/ 
sį muziką A. Jurgutį. Sve
čias padėkojo už suteiktą 
progą dalyvauti tokiam pui
kiam subuvime ir kvietė 
tautiečius dirbti Lietuvos 
laisvinimo darbą, nes tauta 
žino ir tikisi sulaukti viso
keriopos pagalbos. Jo žo
džius palydėjo gausūs plo
jimai.

Pabaigai J. Janušaitis pa
kvietė visus susirinkusius 
prie vaišių stalo ir žurnalis
tiško vyno.

Vaišių metu, susidarė ne
maža eilutė prie Br. Railos 
stalo, laukusių autografo 
naujai įsigytoms, Railos 
knygoms: Visi jo leidiniai, 
kiek Rožanskas turėjo (o tu
rėjo jų nemažai) buvo iš
parduoti.

Vakaronė su Br. Raila 
praėjo gyvai ir įdomiai. Žmo 
nių prisirinko pilna salė, 
nors tą vakarą buvo net ke
li parengimai. 

kursus, kuriuose laurus ski
na tik moterys? Galva 
svaigsta nuo moterų aktyvu
mo ir antplūdžio. Vyrai, ma
tyt, visai pasimetė. Kur din
go jų bravūra ir ekspansi
ja? Tiesiog artinasi diskri
minacija ir meniškų vyrų pa
jėgų nuosmukis!... Kadangi 
prieš moterišką lytį atsi
spirti man trūksta jėgų, tai 
prieš kiekvieną talentingą 
moterį ne tik meilės burtų 
pasaulyje, bet ypač meno - 
mano gilus reveransas. Tad 
nesusilaikiau neatvykęs ir 
į Birutės Aleksaitės dainų 
rečitalį.

Aš ir šimtas kitų nesame 
mene vidutiniškumo mėgė
jai. Širdis, skubėdama gy
venti, ilgisi, nerimsta ir 
trokšta išgyventi, o gal ir 
sulaukti meno pasaulyje di
delio, nebūtinai ‘pasaulinio 
mąsto’ lietuviško talento, 
kuris brangakmeniu sužibė
tų ir uždegtų mūsų nusi
dėvėjusias sielas. Aukštes
niu meno stilium kalbant, 
nesvarbu kas jis bebūtų net 
jei jis būtų pačio Liucife
rio paragintas ir atvyktų į 
mūsų nualintą planetą į Chi
cagos padangę, tiesiog į Jau
nimo Centrą ir pabandytų 
skleisti tyrą meną.
Birutė Aleksaitė pradedan

ti dainininkė. Nors ji ir turė
jo nemažą pasirodymų, bet 
dar jauna ir pasirinktas erš
kėčių kelias ateity jai atneš 
daug pasididžiavimo, džiaug 
smo ir drauge nusivylimų. 
Dar daug širdies virpėjimų 
ir sunkiai apvaldomos ram
pos šviesų baimės jai teks 
išgyventi, taip kaip ji išgy
veno pradėdama šį koncertą 
su Mozarto ir trimis Šuber
to dainomis iš kurių lyrinė, 
ramesnė “Tu esi mano ra
mybė” jai geriausiai pavyko. 
Tolimesnėje koncerto eigoje 
jai kliudė labiau susikaupti 
neapvaldytas alsavimas. Iš 
Debussy ‘Sūnus Palaidūnas’ 
ir Verdi op. ‘Likimo Galia’ 
arijų solistei reikėtų palink- 
kėti pasirinkti operinės dai
nininkės kelią. Aukštutinių 
gaidų skambesys, gali lais
vai konkuruoti su pilno or
kestro skambėjimu. Sceninė 
išvaizda patraukli. Prancūzų 
kalbos tarimas geras. Gero 
režisieriaus priežiūroje, ga
lėtų sukurti įtikimą drama
tinį personažą. Vidutinio re
gistro gaidose retkarčiais 
pasigirsta šiltas malonus

(Nukelta į 6 psl.)
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Dalis gegužinės dalyviu,. Kairėje kun. P. Long, puikini 
kalbąs lietuviškai ir antras iš dešinės ALTS-gos sky
riaus pirm. inž. Jonas Gumbelevičius.

NEW YORKO LIETUVIAI
GYDYTOJAI

St. LOUIS
PAVYKUSI GEGUŽINE

Š.m. spalio 5 d. 7 vai. 
Holliday Inn svetainėje (prie 
Collinsvilles, III.) įvyko ALT 
S-gos narių susirinkimas. 
Pirmininkavo inž. Jonas 
Gumbelevičius, sekretoria
vo Bronius Tiškus.

Skyriaus kasininkė A. 
Švarcienė paskelbė, kad 
‘Tautinės Minties Kelius’ 
knygai išleisti skyriaus na
riai suaukojo $605 (Šimti
ninkai: inž. J. Gumbele
vičius, vet. gyd. P. Švar
cas, p.p. Tiškai ir sky
riaus kasa).

Reikia pažymėti, kad šis 
nedidelis, gal apie pusantro 
tuzino turįs narių skyrius, 
jau antrą didesnę piniginę 
paramą spaudai aukoja (Si
biro tremtinės St. Rūkienės 
atsiminimų išleidimą finan
savo ir dabar šį -- ‘Tauti
nės Minties Keliu’).

Antruoju dienotvarkės 
punktu buvo iškeltas N. 
Metų sutikimo klausimas. 
Dėl vietos (ruošti restorane 
ar privačiuose namuose) su-

NO 
EXPERIENCE?

START AT $150-$163 in 
60 DAYS!

We need a few more workers 
for hard physical work in our 
3 shift printing operation. Mušt 
have a good work record and 
a car.
Mušt read, write & speak 

English.
NO FLOATERS OR 

FLY-BY-NIGHTS 
Passaic Location. 
Call Mr. Cannon, 
201-773-1808

(78-79)

PRINTING COMPANY 
iCommercial sheet fed lithogra- 
pher has immediate openings for 
the following personnel: 
STRIPPERS—Mušt have heavy 
experience with quality four 
color process & plate making 
background.

ALSO
EXPERIENCED. 

PRINTING ESTIMATOR 
With thorough graphic arts 

background. 
Excellent career opportunity. 

Liberal company benefits & ad- 
vancement opportunity to grow 
with a rapidly expanding com
pany. Located in new facilities 
in a beautiful industrial park. 
Contact
EMBOSSING PRINTERS 

INC.
3350 W. Dickman Rd. 

Ft. Custer industrial Park 
Battle Creek, Mich. 49015 

616-968-2222
(75-81 

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN or 
IST CLASS SKILLED 
TURRET LATHE 

PRECISION GRINDERS
FOR 3RD SHIFT

Mušt be able to sėt up work from blue prints and close 
tolerance.

Steady work for qualifie<l men. Good benefits and insurance. 
Apply call or writė: Employment Office

WABCO
217 S. Belmont Avė.. Indianapolis, Ind. 16222 

Tel. (317) 632-7313
An E<|u.il OppoHuinlv Implover 

(78-80)

— II ■ I ■■ 11 ' ........ 1 ”

WANTED EXPERIENCED
ELECTRICIAN-MECHANICS

FOR ALL SHIFTS
St. Louis Foundry has openings for maintenance electrician 
and mechanies. Full benefits, good wages. Call or write the 
Personnel Department.

GOULD INC.
FOUNDRY PRODUCTS DIV.

3711 Market St. St. Louis. Mo. 63110
314-371-5130

An Equal Oppurlunily Employer M/F
(77-79)

sirinkimas nebuvo vieningos 
nuomonės. Šis klausimas ga
lutinam išsprendimui ati
dėtas sekančiam susirinki
mui, kuris numatytas lap
kričio 23 d. 7 vai. Fisherio 
restorane, Belleville, III. Ta
me susirinkime rengiamasi 
paminėti Lietuvos kariuo
menės šventę.

Susirinkime dalyvavusi 
baleto artistė Irena Gintau- 
tienė visus šio skyriaus na
rius pakvietė atsilankyti į 
jos studijos mokinių pasi
rodymą - koncertą spalio 27 
d. 3 v. p.p. Belleville 
Township High School, - 
West, Belleville, III.
Įėjimas veltui.

Po oficialiosios dalies bu
vo pademonstruota atosto
gavusių skyriaus narių pa
darytos įdomesnės nuotrau
kos ir skaidrės.

***
Š.m. spalio 20 d. Nekal

to Prasidėjimo Parapijos 
salėje LB apylinkė suruošė 
metinę ‘Derliaus’ šventę.

Reikia pasidžiaugti, kad 
LB apylinkė po truputį gau
sėja - įsijungia čia gimę lie
tuviukai. Dar džiugiau, kad 
LB pradėjo remti ir ameri
kietiškas jaunimas: atvyks
ta į parengimus, aukoja 
vertingesnes dovanas lote
rijai ir visada atsilanko į 
prieškomunistinį Bendruo
menės pasireiškimą, (rg)

Aleksaitės...
(Atkelta iš 5 psl.)

balso tembras, kuris tačiau 
neilgai išsilaiko nublunka, 
turbūt dėl alsavimo trū
kumų, ir vėl pradeda skam
bėti kasdieniškai ir mažiau 
patraukliai. Pianissimo bal
so registras turėtų būti 
daug subtylesnis, rafinuo- 
tesnis, taip kaip retkarčiais 
suskamba smuiko stygos su 
surdine. Solistė turbūt prisi
mena Ellis posakį, kad paža
dėtoji žemė visada randasi 
anoje pusėje dykumos.

Antroji ir trečioji koncer
to dalis buvo skirta išimti
nai mūsų kompozitorių dai
noms: Banaičiui, Gruodžiui, 
Vainiūnui, Žilevičiui, Jakubė 
nui, Šimkui ir Lapinskui. 
Antrojoje daly solistė labiau 
apvaldė. ‘scenos drugį’, jos 
balsas skambėjo tvirčiau ir 
kaikurios, ypač Banaičio ir 
Gaidelio arijos ir dainos pra
skambėjo maloniau, tik solis 
tei visgi trūko didesnės 
išraiškos ir subtilumo, ku
ris pasireiškė dainų frazuo
tėje ir kompozitorių užma
čiose. Labai graži lietuvių 
kalbos dikcija.

Savotiškai įdomios buvo 3

RUOŠIAMA CLEVELANDO 

LIETUVIU MONOGRAFIJA

Clevelando Valst. Univer
sitetas, gavęs piniginės pa
ramos iš federalinės val
džios, imasi vykdyti svar
bų uždavinį: paruošimą stu
dijų apie Clevelande esan
čių tautinių (etninių) grupių 
kilmės kraštus ir jų istori
jas, apie atvykimą į šį kraš
tą, įsikūrimą, apie kultūri
nę ir ekonominę veikla ir jų 
įnašą šio miesto ir visos 
šalies gyvenime. Tokių įvai
raus didumo grupių univer
siteto paruoštuose sąrašuo
se yra virš 50. Lietuviai su 
14,000 žmonių yra 17-toj vie
toj. Pradžioje ta studijų pa
ruošimo medžiaga ir jos at
spausdinimas bus vykdo
mas 16 grupių -- jų tarpe ir 
lietuviams. Taigi galų gale 
susilauksime išsamios mono
grafijos, kurią buvome už
simoję išleisti 100-mečio su
kaktuvių proga. Universite
tas atspausdins visas mono
grafijas anglų kalba, bet 
mūsų ruošiama originale bus 
lietuvių kalboje, tik ją turė
sime išversti į anglų kalbą 
universiteto leidyklai. Cle
velande veikiančioje tauty
bių sąjūdžio vadovybėje 
mus sėkmingai atstovauja 
Juozas Stempužis. Jis ir

Stasio Vainiūno kompozici
jos, kuriose vokalinė linija 
žymiai silpnesnė už tirštą 
akompanimentą. Čia Darius 
Lapinskas, šiam koncertui 
akompanavęs, ‘atsigriebė’ ir 
akompanimentą paskambino 
kaip solinius dalykus, ku
riuos su. įdomumu klausė
mės ne tiek solistės, kiek for 
tepijono partijos. Šia proga 
tenka pastebėti, kad Lapins
kas buvo puikus solistės pa
lydovas visame jos rečitaly
je.

Trečiojoje daly J. Žilevi
čiaus ir VI. Jakūbėno dainos 
solistė atliko labai nuotai
kingai ir drauge su čia esan
čiais dainų kompozitoriais 
susilaukė pritarimo ir ilgų 
aplodismentų.

Koncerto programa su 23- 
mis dainomis ir arijomis su 
pilnu žodiniu tekstu buvo 
perkrauta ir perilga, tačiau 
solistė privertė mus nusi
šypsoti ir klausant dainų, su
simąstyti, o tai jau gerai.

WANTED AT ONCE
JOURNEYMEN

MACHINE REPAIRMAN 
MILLWRIGHTS

and
ELECTRICIANS

Mušt passess a journeymans 
card or show proof of eight 
years work in that classifica- 
tion. We pay competitive wages 
and offer an excellent fringe 
benefit package. Please apply 
at Personnel Office:

MUSKEGON MOTOR 
SPECIALITIES CO.

2314 Tyso n St-
Jackson, Mich. 49203 

517-787-6022
An F.qunl Opportunity Employer 

(79-81)

MACHINISTS
HERE IT ISII!

The opportunity you’ve been 
looking for! A change to movė 
up as your mechanical skills in- 
crease.
VVe are looking for nmchinists 
and operators for lathes, bul- 
lards, milling and honing ma- 
chines. A few trainee positions 
available.

New suburban location
55 hr. 5 day work wk. 

Day-niĮrht shift openings 
Many companv paid benefits 

See RON H E LT
JLM INDUSTRIES INC.

4456 Industrial Parkway
VVilloughby, Ohio 44094 

”Since 1939"
An F.qual Opportunity Finplnver

(77-79)

PRANAS KARALIUS
gavo įgaliojimus iš univer
siteto tautybių studijų pro
gramos direktoriaus Dr. 
Kari Bonutti susitart su 
kompetetingu asmeniu, ku
ris sutiktų paruošti mono
grafiją 150-200 pusi, apim
tie?. Tą darbą sutiko atlik
ti mūsų istorikas Dr. J. 
Jakštas. Jam talkon pa
kviesti St. Barzdukas, Kent 
universiteto prof. J. Cadzow 
Algis Rukšėnas ir Pr. Kara
lius. Šis leidinys turės iš
vysti pasaulio šviesą atei
nančių metų vasarą. Jis bus 
skiriamas visoms pradžios 
ir aukštesniosioms mokyk
loms, visiems viešiesiems 
knygynams, laikraščių re
dakcijoms ir t.t. Tat galime 
suprasti, kokią reikšmę jis 
turės. Bet tai dar ne viskas: 
Clevelando mokyklų taryba 
paruoš visus savo mokyk
lų mokytojus naudotis tomis 
žiniomis apie etnines gru
pes ir pertiekti jas savo mo
kiniams. Mat, Clevelandas 
yra vienas iš penkių did
miesčių (Chicaga, New 
Yorkas, Detroitas) kur bus 
atsisakyta aklai vykdyti taip 
vadinamą ‘melting pot’ poli
tiką, bet bus siekiama 
įvairių etninių grupių dr- 
naus sugyvenimo, palaikant 
jų tradicijas, jų tautinius 
papročius, leidžiant vystyti 
ir puoselėti jų skirtingoms 
kultūroms, kitaip sakant, 
palaikant tą margą ir įvairią 
‘mozaiką’.

Visam studijiniam darbui 
vadovauja Tarpkoleginė 
Tautybių mokslininkų komi
sija. Visas darbas paveda
mas universitetams, kurie 
savo keliu, kontaktuodami 
įvairių tautinių grupių įs
taigas bei asmenis, tą studi
jinį darbą tvarkys.

Tautybių studijų progra
ma (Etnic Heritage Studies 
Program) buvo priimta 1972 
metais. Federalinė valdžia 
numatė skirti tos programos 
vykdymui tam tikras sumas 
pinigų. Priėmus ir paskel
bus tą programą, Švietimo 
Dept. Washingtone gavo 
1026 pareiškimus gauti tai 
paramai. Norint patenkinti 
visus prašymus, būtų reikė
ję $83,150,631. Federalinė 
valdžia tepaskyrė $2,375,000 
Šie pinigai paskirstyti 39 
projektams 27 valstijose. 
Clevelandas, Chicaga, Det
roitas gavo stambiausias 
sumas -- po $170,000 įvyk
dyti patiems pagrindiniams 
planams. Clevelando pla
nas yra vienintelis visoj 
JAV. Pagal tą planą turi 
būti paruoštos etninių stu
dijų programos ir joms para
šyti vadovėliai (tautinių 
grupių monografijos 1975 

-metais tie vadovėliai bus 
įvesti į visas viešąsias 
pradžios ir aukštesniąsias 
Clevelando mokyklas ir tų 
mokyklų mokytojai bus ins
truktuojami, kaip tuose va 
dovėliuose duotą medžiagą 
pertiekti mokiniams. Jeigu 
šis palanas pavyks čia - 
jis bus pradėtas vykdyti vi
soje Amerioje. Šios progra
mos reikšmė kiekvienai tau
tinei grupei yra be galo di
delės svarbos. Tik pagalvo
kime: visa mokslus einančio
ji JAV generacija susipa
žins su Lietuvos praeiti
mi, jos kultūra, jos aktu
aliomis problemomis. Tai 
būtų epochinės reikšmės lai
mėjimas. Visą šią programą 
Clevelande praves trijulė or
ganizacija:

Tarpkolegijinė mokslinin
kų komisija, kuriai šiuo me
tu pirmininkauja Clevelando 
Statė Un-to prof. dr. Kari 
Bonutti.

Tautybių patariamoji ta
ryba sudryta iš kiekvienos 
grupės atstovų. Ji prižiū
rės plano vykdymą. Pirmi
ninkauja prof. Dr. Thomas 
Campbeli.

Programos įvedimo į mo
kyklas komisija vadovauja-

Š.m. spalio 12 dieną dr. 
A. Narvido rezidencijoj, 
North Port, L.I., įvyko gau
sus New Yorko Lietuvių 
Gydytojų Draugijos narių 
su šeimomis susirinkimas, 
kurį atidarė ir vadovavo 
pirm. dr. Vytautas Avižo
nis.

Be savo profesinių reika
lu. gydytojai diskutavo Pa
saulio Lietuvių Gydytojų Są
jungos leidžiamos Lietuvos 
medicinos storijos klausimą 
ir buvo pareikšta įvairių 
nuomonių. Jaunosios kar
tos dr. Romas Šnipas aiški
no, kad svarbu išsiaiškinti, 
ar ši mūsų medicinos istori
ja gaus tarptautini mokslinį 
pripažinimą ar ne. Jeigu ne
gaus, tad ko mes šiuo leidi
niu siekiame? Tikslaus atsa
kymo negavo.

Be to buvo svarstyti ir 
bendrosios lietuvių išeivijos 
veiklos klausimai, iškeliant 
trūkumus, nurodant apleis
tas lietuvybės sritis ir kita.

Diskusijose aktyviai reiš
kėsi jaunieji gydytojai, siū
lydami didžiausią dėmesį 
skirti lietuvybės išlaikymui, 
daugiau remti lituanistines 
mokyklas, lietuvių mokytojų 

ma Mr. G. Veonesi, Cleve
lando mokyklų Tarybos na
rio.

CLEVELANDO PARENGIMAI 
l___ KALENDORIUS ___ 

SPALIO 26 D. BALFo sukaktu
vinis balius Liet. Namuose.

LAPKRIČIO 2 D. Ohio Lietuvių 
Gydytojų D-jos metinis susirinki
mas Liet. Namuose.

LAPKRIČIO 9-10 D. Lietuvių 
Dienos. Ruošia LB Clevelando 
apylinkė.

LAPKRIČIO 17 D. 10:30 v.tuoj 
po pamaldų šv. Jurgio parapijos 
festivalis.

LAPKRIČIO 17 D. Saulių infor
macinis susirinkimas.

LAPKRIČIO 23 D. Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimas. 
Ruošia LVS Ramovė.

LAPKRIČIO 24 D. Kristaus 
Karaliaus šventė. Ruošia atei
tininkai.

GRUODŽIO 1 D. Tėvynės Gar
sų radijo 25 metų sukakties ban
ketas Lietuvių Namų salėje.

GRUODŽIO 7 D. ŠVENTARA
GIO II tomo pristatymas visuo
menei, dalyvaujant rašytojams 
Vyt. Alantui ir Baliui Gražuliui 
Lietuvių Namų salėje,

GRUODŽIO 8 D. Vytauto Puš-1 
korlaus plano rečitalis. Ruošia 
Ateities klubas Liet. Namuose.

GRUODŽIO 15 D. Spaudos at
gavimo sukakties minėjimas N. 
parap. salėje. Ruošia LB.

GRUODŽIO 24 D. Pensininkų 
klubo bendros Kūčios.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Me
tų sutikimas Lietuvių Namuose. 
Ruošia LB Clevelando apylinkė.

1975 M.

SAUSIO 5 D. šv. Kazimiero 
lit. mokyklos Kalėdų eglutė N. 
parapijos salėje,

VASARIO! D. Literatūros va
karas. Rengia moksleiviai ir stu
dentai ateitininkai.

VASARIO 8 D, Tradicinis blynų 
balius. Rengia Pilėnų tunto skau
tų tėvų komitetas.

KOVO 22 D. Kaziuko mugė 
Nauj. parapijos salėje.
BALANDŽIO 5 D. ALIAS ir Ohio 

Lietuvių Gydytojų Draugijos pava
sarinis balius Lietuvių Namuose.

BALANDŽIO6D. Židiniečių 
madų paroda Nauj. parap. salėje.

BALANDŽIO 19 D. Grandinėlės 
šventinis vakaras-balius.

BALANDŽIO 26 D. Čiurlionio 
ansamblio 35 m. sukakties kon
certas.

GEGUŽES 3-4 D. Ateitininkų 
šeimos šventė.

. GEGUŽES 16-18 D. Lituanisti
nio instituto suvažiavimas.

GEGUŽES 24-25 D. Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos su
kaktuvinis seimas ir banketas.

BIRŽELIO 1 D. Šv. Kazimiero 
lit. mokyklos mokslo metų pa - 
baigtuvių aktas N, parap. salėje.

BIRŽELIO 22 D, Pensininkų 
klubo Joninių gegužinė.

paruošimo kursus, remti 
vadovėlių ir vaikams skaiti
nių leidimą.

Kas iŠ tų tūkstantinių 
premijų romanams, nove
lėms, paveikslams ar eilė
raščiams, jei po 10 metų ne
bebus kas visa tai skaito, jei
gu tik tiek lietuviškoji visuo
menė tesirūpins jaunosios 
kartos paruošimu, kaip ligi 
šiol, sakė dr. R. Šnipas, o 
jo žmona Giedrė Avižonytė 
visų dėmesį atkreipė išsa
miai nušviesdama Philadel
phijos lituanistinės mokyk
los problemas, į kurią ji ve
žioja savo dvi mergaites. Blo 
gos patalpos, nors klebonas 
ir stengiasi jas remontuoti, 
trūksta mokytojų. Norinčių 
mokytojau atsiranda, bet jie 
nežino mokymo metodikos, 
reiktų tokiems rengti kur
sus ir skirti stipendijas. Vie
toje kitokių premijų gydyto
jai galėtų čia prisidėti savo 
materialiniu įnašu.

Buvo siūlyta nario mokes
tį iš 25 dol. pakelti į 50 dol., 
bet šis klausimas atidėtas 
visuotinam narių susirinki
mui spręsti, kuris numaty
tas 1975 metų balandžio mė
nesį, Kultūros Židinyje. Ta
da bus renkami ir atstovai į 
Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos suvažiavimą Chi
cagoje.

Po oficialios dalies dr. A. 
Narvidas pakvietė visus į 
kitą kambarį prie vaišių sta
lo. (kr.)

Philadelphia

A.A. PETRAS 
JONKUS

Petras Jonkus buvo gimęs 
1897 m. vasario 22 d. Su šiuo 
pasauliu atsiskyrė 1974 m. 
rugsėjo 20 d. Velionis pra
džios mokyklą ir gimnaziją 
baigė Liepojuje, Lietuvos 
universiteto teisių fakultetą 
Kaune baigė 1937 m. Po pir
mojo pasaulinio karo grižęs 
iš Rusijos mokytojavo. Vė
liau perėjęs į Teisingumo 
ministeriją buvo tardytoju 
Joniškėlyje, tardytoju ypa
tingoms byloms Šiauliuose, 
apygardos teismo teisėju 
Panevėžyje ir Šiauliuose. 
Bolševikams okupavus Lie
tuvą iš teisininko pareigų 
buvo atleistas ir pabėgęs į 
Vokietiją gyveno Ingolštato 
stovykloje, kur ėjo teisinio 
patarėjo pareigas prie IRO. 
Atvykęs į JAV apsigyveno 
Philadlphijoje, kur įsikurti 
kaip teisininkui buvo sunku 
ir pragyvenimą turėjo pelny 
tis fabrike. Pažinau velio
nį, su kuriuo kartu teko 
dirbti, kaip malonų, draugiš
ką, gilios atminties, nuošir
dų ir pilną energijos. Visais 
lietuviškais reikalais rūpino
si iš širdies ir dalyvavo viso
je veikloje, kur buvo kvie
čiamas ir galėjo kuo nors 
prisidėti. Priklausė ALTS- 
gai ir keletą metų buvo Phi
ladelphijos skyr. valdyboje. 
Taip pat buvo aktyvus Lie
tuvių Bendruomenėje ir il
gametis kontrolės komisijos 
narys. Piniginiai ir dalyvavi
mu parengimuose rėmė vi
sas organizacijas, radio 
valandėlę ir kt.

Velioniui pagerbti ir prisi
minti per laidotuves buvo 
renkamos aukos Lietuvių ir 
Nepriklausomybės Fondams

Ilgesnės ligos išvargintas 
liūdesyje paliko žmoną Vla- 
dislavą ir posūnį VI. Bagdo
navičių su šeima. Ilsėkis 
ramybėje buvęs mielas bend 
radarbi!

(pm)



1974 m. spalio 23 d. DIRVA Nr. 79 — 7

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

BALFO AUKŲ VAJUS
Balfo Clevelando skyriaus 

valdyba pradėjo tradicinį 
aukų vajų nuo š. m. spalio 
mėn. 15 d.

Kviesdama visus tautie
čius ištiesti dosnią pagalbos 
ranką, aukas siųsti: Balfo 
Clevelando skyr. iždininkei 
Onai Jokūbaitienei 13813 
Othello Avenue, Cleveland, 
Ohio 44110 arba įteikti sky
riaus valdybos nariams: V. 
Akelaičiui, Br. Gražuliui, 
Vac. Steponavičiui, Ant. 
Puškoriūtei, Vyt. Jokūbai
čiui ar A. Styrai.

VANDA STANKIENĖ atvyksta iš Chicagos ir šį šešta
dieni, spalio 26 d., Balfo sukaktuviniame baliuje Lietu
vių Namų salėje atliks meninę programą.

GEORGE V. VOINOVICH - Apskrities Kontrolierius
Jo perrinkimą remia:

Dirva
Tėvynės Garsų radijas
LVS Ramovė
LB Clevelando apylinkė 
Lietuvių klubas ir kitos 
organizacijos

APIE ŽMOGŲ. George V. Voinovich yra tik 38 metų. Vedęs, augina keturis 
vaikus. Baigęs Collinuood aukštesniąją mokyklą, Ohio universitetą, ir Ohio vals
tybiniame universitete įgijo teisės mokslų doktoratą. Tris kartus išrinktas į Ohio 
valstybės legislatūrą, kurioje dirbdamas paruošė apie 80 įstatymų projektų. 
Gyvena lietuvių rajone, prie naujosios parapijos.

• Ąžuolo Stelmoko vado
vaujamas orkestras atvyks
ta iš Chicagos ir gros Balfo 
sukaktuviniame baliuje šį 
šeštadienį, spalio 26 d. Lie
tuvių salėje.

• Vytautas Puškorius, 
pianistas, atliks dalį meni
nės programos Balfo sukak
tuviniame baliuje šį šešta
dienį Lietuvių Namų salėje.

SUKAKTUVINIS BALFO 
BALIUS

Balfo Clevelando skyriaus 
30 metų sukaktuvinis ba- 
lius-minėjimas įvyks š. m. 
spalio mėn. 26 d. Lietuvių

Namų salėje 877 East 185 
Street. Ta proga žodį tars 
Balfo Centro Valdybos pir
mininkė Marija Rudienė.

Meninę dalį išpildys Van
da Stankienė, Vytautas Puš
korius ir Ąžuolo Stelmoko 
kapela. Bilieto kaina asme
niui (šilta vakarienė, gėri
mai ir kt.) 10 dol.

Prašome iš anksto užsisa
kyti vietas pas Vincą Ake
laitį 692-3049, Simą La- 
niauską 486-2152 arba Vacį 
Steponavičių 481-2836.

Bus proga susitikti ir pa
sikalbėti, ką tik iš paverg
tos tėvynės atvykusiu muz. 
A. Jurgučiu.

• Stasys Astrauskas, ALT 
S-gos Clevelando skyriaus 
vicepirmininkas ir įvairių 
organizacijų veikėjas, svei
katai. pagerėjus grįžo iš li
goninės į namus. Pasilsėjus, 
linkime vėl įsijungti į visuos 
meninį darbą.

• Tėvynės Garsų radijo 
programos sukaktuvinis ba
lius įvyks š. m. gruodžio 1 
d. Lietuvių Namų salėje. 
Bus įdomi programa. Smul
kiau bus kituose Dirvos nu
meriuose.

• Clevelando lenkai ren
gia Šopeno muzikos koncer
tą šį sekmadienį, spalio 27 
d. 3:15 vai., Clevelando vals
tybinio universiteto audito
rijoje. Koncerte dalyvauja 
pianistas Maciej Szymans- 
ki ir iš Chicagos Lira Sin- 
gers, vadovaujama Alice 
Stephens-Steponavičienės,

• Šventaragio, Vyt. Alan
to istorinio romano II tomo, 
kuris leidžiamas Vilties lei
dyklos, jau atspausdintas ir 
yra rišykloje, pristatymas 
Clevelando lietuvių visuo
menei įvyks š. m. gruodžio 
7 d., šeštadienį, Lietuvių 
Namų salėje. Į pristatymą 
atvyksta autorius rašytojas 
Vytautas Alantas, buvęs 
Lietuvos Aido vyr. redakto
rius, ir rašytojas Balys Gra
žulis, kuris kalbės apie šį 
monumentalų veikalą. Pri
statymą rengia ALT S-gos 
Clevelando skyriaus valdy
ba.

Salėje bus galima įsigyti 
Šio istorinio romano abu to
mus ir gauti autoriaus įra
šą.

Visi lietuviai maloniai 
kviečiami į šį pristatymą at
silankyti. Įėjimas veltui.

• Perkant, ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31715 
Vine St., Willowick. Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

• Aprfraudos reikalais ge- 
riausiuą patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenj tel. 531-2211.

HOUSES FOR SALE
18204 Landseer, 5 room 

bungalovv. 21,500. Near Our 
Lady Church.

19504 Kildeer Avenue 6 
room single, only 23,900. 
Near Oui’ Lady.

ENDORSED 

BY 40 

NATIONALITY GROUPS 

IN OUR COUNTY

VOTE FOR

GEORGE V

COUNTY 
AUDITOR

Voinovich For Auditor Comm., Robert Wendling, Trea 
1275 Overlook Rd.

17612 Brasil Avė. Double 
54-4. Asking .28,900. Near 
Our Lady.

1200 East 167 St. in 
Grovewood 44-4. Aluminum 
siding, make offer.

23166 Gay Avė. 2 bed- 
rooms down 1 up. Aluminum 
siding, in Euclid, near Lake 
Shore Blvd.
GEORGE KNAUS Realtor

819 East 185 St.
481-9300

(78-80)

FOUNDRY GRAY IRON
Experienced Journeyman 

Sąueezer Floor 
MOLDERS 

and
LABORERS

Mušt be able to pass physical 
exaniination. Good hourĮy rate. 
Fringe benefits. Pension plan. 
Insurance package including 
major medical.

Write apply or call collect 
KENT FOUNDRY CO.

514 Buttenvorth Southwest 
Grand Rapids, Mich. 49504 

616-451-8423.
(70-79)

JO DARBAS - Cuyahogos apskrities kontrolierius. Jis prižiūri apskrities 
430 milijonų dolerių biudžetą. Seka, kad teisėtai ir teisingai būtų išmokami iš 
mokesčių mokėtojų surinkti pinigai. Rūpinasi pensininkams namų mokesčių su
mažinimu ir sėkmingai pravedė atitinkamą įstatymą. Prižiūri ir tikrina apskrities 
prekybų svarstykles ir benzino stočių tūrio matavimo prietaisus.

VISŲ TAUTYBIŲ BIČIULIS. Virš 40 tautybių organizacijų nutarė lapkričio 5 
rinkimuose remti apskrities kontrolierių George V. Voinovich. Jo nuoširdūs ryšiai 
su tautybių kilmės žmonėmis, rūpestis pensininkais, efektinga ir sąžininga ad
ministracija - pelnytai užsitarnavo gausią tautybių paramą, kad būtų išrinktas 
naujam 4 metų terminui, (cfv)

7 DIENOS
ČIKAGOJE...

(Atkelta iš 8 psl.) 

bankus ar taupymo bendro
ves. Bet kadangi tada buvo 
akcijų žydėjimo metai ir fon
dui plaukė turtingas pelnas, 
kiti į tą dr. A. Razmos pasiū
lymą visai nekreipė dėme
sio, Dabar, kai akcijos yra 
žymiai nukritusios, kritikai 
puola ne ką kitą, o dr. A. Raz 
mą, kurio ne tik visi šeimos 
nariai, bet ir dalis giminių 
su stambiais įnašais yra įsto
ję į Lietuvių Fondą.

sėdėti bolševikų kalėjimuo
se ir šiaurės koncentracijos 
lageriuose. Turėjo nemalo
numų ir nacių okupacijos 
metais. Sulaukęs gražaus

amžiaus, dar nesijaučia gy
venimo audrų palaužtas ir, 
kiek jam leidžiama, patar
nauja okup. Lietuvos tikin
tiesiems.

Kun. Juozas Čepėnas, vy
riausias amžiumi Lietuvoje 
gyvenantis kunigas, Pasva
lyje.

* ŠIOMIS dienomis Chi
cagą pasiekė vyriausio am
žiumi okup. Lietuvoje gyve
nančio kunigo Juozapo Če
pėno nuotrauka, kurią čia 
skaitytojai mato. Kun. J. Če
pėnas, atlaristo dienas pra
leidžiantis Pasvalyje, jau 
yra 94 m. amžiaus. Kuni
gystės šventimus gavo 1905 
m. Taigi, jau 69 metai kaip 
yra kunigas, kilęs iš vieno 
valsčiaus su bolševikų nužu
dytu ark. M. Reiniu, kartu 
su juo mokęsis ir vėliau kar
tu kalėjęs Vladimiro kalėji
me. Per abi okupacijas kun. 
J. Čepėnui du kartus teko

KEYPUNCH OP $163.50 
We have a position avaibie for 
indv. w lite exp., top benefit 
program plūs many extras. For 
interview call Ms Jordan. EM- 
PIRE, INC. 1224 Anderson Avė.. 
Ft. Lee. N. J. 201-947-4256.

(78-79)

/uperiof Avino/
■and lcan association ** 

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus. 

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★
Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 

naujoms statyboms, priestatams ir 
remontui.

★
Už reguliarius taupymo indėlius 

mokama 5^%
Už terminuotus taupymo pažymėjimus 

mokama 6V2— 71/Z2%
TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI

APDRAUSTI IKI $20.000.

Išduodami kelionių čekiai, orderiai, priimami mokes
čių įmokėjimai, elektros, dujų ir telefono sąskaitos, 

parduodami JAV bonai.

★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland. Ohio *44119 
6712 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44112 
14406 Cedar Rd., University Hts., Ohio 44121

★

DARBO VALANDOS
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:30.iki 
4:00 • Penktadienį 9:30 iki 6:00 • Šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. ♦ Pagrin

dinė įstaiga E. 185 St. atidaryta iki 2:30.

DELLA E. IAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA. GERAI VĖSINAMA IR YRĄ DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnus M'illiam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

• Lietuvos Diplomatijos 
Šefas Stasys Lozoraitis pri
statė Jungtinių Tautų Gene
raliniam sekretoriui nuora
šus savo protesto notų, pa
siųstų Australijos ir Naujo
sios Zelandijos vyriausy
bėms dėl jų suteikto Balti
jos Valstybių "inkorporaci
jos” j Sovietų Sąjungų pri
pažinimo.

Lydimajame rašte S. Lo
zoraitis pažymi, jog kalba
mų vyriausybių didžiai ne
teisingas veiksmas paryški
na faktą, kuris tegali būti 
pavadintas neįtikėtina. Bū
tent, kad tuo metu, kada 
Jungtinės Tautos aktyviai 
rūpinasi užeuropinių tautų 
dekolonizavimu bei laisvini
mu, Europos vidury Lietu
va, Estija ir Latvija tebėra 
sovietų karinės okupacijos 
priespaudoje.

• Prez. A. Smetonos su
kakčiai Chicagoje rengti ko
mitetas per M. Valiukėną 
atsiuntė Dirvai paremti 50 
dol., dėkojant už skirtus 
šiam minėjimui pagarsinti 
aprašymus.

Už paramą dėkojame.

Buvusiam BALFo Direktoriui ir

daug BALFui pasitarnavusiam

ALBINUI S. TREČIOKUI

jo žmonai IEVAI, taip pat BALFo vei

kėjai mirus, gilią užuojautą reiškia

Bendras Amerikos Lietuvių 
šalpos Fondas 

Centro Valdyba

A. A.

STASEI BASTIENEI

mirus, jos vyrą, mielą prietelių PRA-.

NĄ, gimines ir artimuosius nuošir

džiausiai užjaučiame

Kiršoniai

Mielai Brolienei

STASEI BASTIENEI

mirus, skausmo valandoje užjaučiame 

jos vyrą PRANĄ BASTĮ, brolienę 

ANELĘ BASTIENĘ ir jos šeimą

Ona ir Juozas 
Malinauskai

Camden, N. J.

• Stud. Emilija Pakštaitė 
sutiko pravesti III Teatro 
Festivalio žymenų banketo 
programą. Vakaras įvyks 
paskutinę festivalio dieną 
1974 m. gruodžio 1. Tą sek
madienį rezervuokite išeivi
jos teatrui.

• LB Colorado Apylinkės 
susirinkime š. m. spalio 
mėn. 12 d. buvo išrinkta 
nauja valdyba, kuri parei
gomis pasiskirstė sekan
čiai: pirm. Roma Norkienė, 
sekr. Mečys Rumbaitis, ižd. 
Lolita Rutelionienė.

• Dr. Jonas ir Aldona 
Sandargai persikėlė į nuo
savus namus, Daytona 
Beach priemiestyje. Dabar
tinis jų adresas: 1786 John 
Anderson Dr., Ormond 
Beach, Florida 32074, tel. 
904-677-5285.

• Henrikas žemelis (Vyt. 
Gedrimas), Akiračių redak
cijos narys, vienas iš Rezis
tencinės Santarvės organi
zatorių, šiomis dienomis 
lankėsi okupuotoje Lietuvo
je.

NAUJA LB APYLINKĖ
Lietuvių Bendruomenės 

Bostono Apygardos apylin
kių skaičius padidėjo iki 
penkių, š. m. rugsėjo 26 d. 
Cape Cod lietuviai susiorga
nizavo į LB apylinkę, kurios 
valdybą sudaro: pirm. My
kolas Biliūnas, vicepirm. Jo
nas Mikalauskas, sekr. Edu
ardas Jansonas, ižd. Elena 
Mineikienė. Apylinkę orga
nizuojant, iniciatoriais buvo 
apygardos pirm. A. šku- 
dzinskas, LB Tarybos narys 
J. Kapočius, M. Biliūnas ir 
kt.
•

• Jonas Urbonas, Pabal- 
tiečių Komiteto pirminin
kas, (komitete lietuviai. at
stovaujami Lietuvių Bend
ruomenės atstovų), šiomis 
dienomis gavo iš JAV valst. 
sekretoriaus Kissingerio 
asistento, Carol C. Laise, 
laišką, kuriame išdėstoma 
Amerikos politiką:

1. Nesikišimas į kitų val
stybių vidaus reikalus,

2. Organizavimas glau
desnio kultūrinių ryšių pa
laikymo,

3. Nepripažinimas terito
rinių pasikeitimų Rytų Eu
ropoje,

4. Prekybinių ir moksli
nių santykių gerinimas.

IMMEDIATE NEEDS 
for 

REGISTERED NURSES 
For general hospital in Southern 
Louisiana. Located near statė 
university and large metropo- 
litan area. Positions available in 
all arens with rapid advancement 
to supervisory level possible. 
Salary commensurate with ex- 
perience & ability. Liberal per
sonnel policies & fringe benefits. 

Apply call or write to: 
Personnel Director 

LAKEWOOD HOSPITAL 
P. O. Box 2308 

Morgan City, La. 70380 
504-384-2200 Ext. 236 

(79-88)

Wanted Ist Class Skilled 
BORING MILL 

and
RADIAL DRILL 

OPERATORS & SĖT UP MEN 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & elose tolerance. 
Steady work. We offer excellent 
fringe benefits, including com- 
plete medical package.

Call 216-531-3047 
FEDERATED STEEL CORP.

(79-82)

• VIENA iš dalyvių skai
čiumi gausingiausių Jauni
mo centro kavinėje rengia
mų penktadienių vakaronių 
(o jos vyksta jau antrus me
tus) buvo penktadienį, spa
lio 11 d. vakare. Vakaronė 
skirta Chicagos Lietuvių 
Operai, gyvajam meno vie
netui, pradėjusiam jau 19-tą- 
jį darbo sezoną. Vakaronės 
metu muzikos kritikas Ba
lys Chomskis peržvelgė Chi
cagos Lietuvių Operos nuei
tą kelią, o, aptariant atski
ras jos statytas operas, 
prelegento žodžiai buvo pa
lydimi tų operų ištraukomis 
iš plokštelių ar juostos. Lai
ko perspektyvoje išryškėja, 
kad giliausias pėdas Chica
gos Lietuvių Operos istori
joje bus palikusi tautinė 
komp. V. K. Banaičio ope
ra ‘Jūratė ir Kastytis’. Tos 
operos klavyras pasiekė 
okup. Lietuvą, ten specifi
niuose leidiniuose buvo de
ramai aptartas ir įvertin
tas, gi tos operos plokšte
lė, įdainuota ir išleista ČLO- 
diriguojant muz. A. Kučiū- 
nui, prasiskynė kelią ne tik į

A. A.

STASEI

MACDAUSKAITEI-BASTIENEI

Toronte, Kanadoje, mirus, jos vyrui

PRANUI BASČIUI ir giminėms reiš

kiame gilią užuojautą ir drauge liūdime

Ona ir Jonas Plienaičiai 
Florencija Rumšą 

Bronius Baras

ALFONSEI JANKAUSKIENEI

mirus, vet. dr. ST. JANKAUSKĄ, duk

terį VAIDILUTĘ TRIMAKIENĘ su

šeima, švogerį prof. dr. PR. JUCAITĮ

ir gimines nuoširdžiai užjaučiame

Valė ir Juozas 
Šukiai

n

I

l

Muzikos kritikas B. Chomskis kalba operos vakaro
nėje. D. Vakarės nuotrauka 

rimtas amerikiečių radijo 
stotis, bet taip pat yra pla
čiai minima bei komentuo
jama jų muzikiniuose leidi
niuose. Įdomios akimirkos 
buvo kai ČLO valdybos 
pirm. Vyt. Radžius viešai 
paskelbė 19-tojo sezono Chi
cagos Lietuvių Operos re
pertuarą. Būtent, 1975 m. 
balandžio 19, 20 ir 26 d.d. 
scenos rampon bus išvestas 
Donizetti ‘Meilės eleksyras’. 
Tai kūrinys, kurio Chicagos 
Lietuvių Opera iki šiol dar 
nebuvo parodžiusi scenoje. 
Operoje dainuos solistai G. 
Čapkauskienė, M. Momkie- 
nė, S. Wicik, Alg. Brazis 
ir Arnoldas Voketaitis. Kol 
didžiojo mūsų tenoro Sta
sio Baro sveikata leido jam 
neatsisakyti ir pačių didžių
jų partijų, buvo galvoja
ma apie Verdi ‘Otelio’. Bet 
St. Barui pakartotinai sune
galavus, reikėjo kitos paži
bos. Į tai atsižvelgiant, ma
tomai, ir pasirinktas ‘Mei
lės eleksyras’, kur pagrindi
nį vaidmenį turės profesio
nalas amerikiečių operų so
listas Arnoldas Voketaitis, o 
šalia jo, Alg. Brazis, S. Wi- 
cik, plačiai laisvajame lietu
vių pasaulyje besireiškianti 
populiarioji G. Čapkauskie
nė ir Chicagos Lietuvių Ope
ros augintinė Margarita 
Momkienė, jau ne viename 
operos pastatyme parodžiu
si savo talentą ir populiaru- 
.mą publikoje. Spektaklius 
diriguos maestro Vyt. Mari- 
jošius ir muz. Alv. Vasaitis, 
atstovaująs čia išaugusių 
muzikų kartą.

Inž. Antanas Rudys '

• PER 10 metų Chicagos 
Lietuvių Operą nuoširdžiai 
globojo ir net į amerikie
čių dienraščius iškėlė (pri
siminkim tik Verdi ‘Re- 
quiem’, Karnavičiaus ‘Gra
žiną’) Marija ir Antanas Ru
džiai. Spalio 13 kaip tik buvo 
toji diena, kai Lietuvių Tau
tinių namų rengiamame sek
madienių popiečių cikle bu
vo pagerbtas politiniame ir 
visuomeniniame gyvenime 

pasižymėjęs JAV lietuvis 
inž. Antanas Rudis. Į pager
bimą susirinko pilna salė 
inžinieriaus bičiulių ir ger
bėjų. Pagrindinę kalbą čia 
pasakė Lietuvių Radijo Fo
rumo lietuviškų programų 
vedėjas žurn. Vyt. Kasniū- 
nas. Štai kelios jo mintys: 
“Jei būčiau dailininkas, nu- 
pieščiau šį Antano Rudžio 
portretą, kurį esu savo aki
mis matęs. Malonios išvaiz
dos trečios JAV lietuvių 
kartos vyras skaito savo 
anūkams (taigi, jau penktos 
kartos atstovams) 1863 m. 
Lietuvos sukilimo knygą, ku 
rio protėviai aktyviai daly
vavo kovose dėl Lietuvos 
laisvės ir buvo knygne
šiai. Ant sienos paveikslas. 
Paveikslo tolumoje matome 
sukilimo dalyvius ir kitoje 
pusėje knygnešius, nešan
čius šviesos žiburius - kny
gas. Po paveikslu parašas 
-- Didysis lietuvybės puose
lėtojas. Ir su šiais trimis 
žodžiais mes galime pradė
ti sekti jo lietuviško gyveni
mo vaizdų ilmą...” Tame fil
me daug įvairių niuansų. 
Pv. kad ir šis: “Jis keliauja 
į įvairius kraštus kartais sa
vo biznio reikalais, kartais 
vykdamas į įvairias konfe
rencijas, kartais atstovauda
mas šio krašto įvairias įstai
gas kaip keliaujantis amba
sadorius. Visur jis randa pro 
gos pakalbėti su tų kraštų 
aukštaisiais atstovais bei 
prabilti į tų kraštų visuo
menę ir lietuviškais politi
niai gyvybiniais klausimais. 
Štai jis, vykdamas per Azi
jos kraštus, išgirsta per 
radiją apie Bražinskų trage
diją. Jis telegrafuoja, kad 
pavėluos į susitikimą, ir tuoj 
kitu lėktuvu pasuka į Turki
ją. Po to dar kelios kelionės 
į Turkiją Bražinskų reikalu, 
nuolatiniai susirašinėjimai 
su valstybės vyrais bei par
lamentarais, telefonininiai 
pasikalbėjimai...“ Ir priedui: 
jei visų tų inž. A. Rudžio, 
Vliko ir kitų pastangų ne
būtų buvę, kažin ar Bražins
kai nebūtų supęsi sovietų 
kartuvėse? Pabaigai inž. 
A. Rudžio gyvenimo motto, 
kurį savo žodyje nusakė 
Vyt. Kasniūnas: "Tautinė 
meilė, mūsų vienybė ir su
siklausymas, lietuvybės ug
dymas...“ Duok Dieve, kad 
inž. A. Rudis, laikydamasis 
to motto, dar ilgai žygiuo
tų per lietuvių gyvenimą iš
eivijoje, nes visų mūsų 
žingsnius bei darbus aty- 
džiai seka gyvoji tauta na
muose, mūsų avangarde, 
muz. A. Jurgučio žodžiais, 
turėdama atramą ir pasiti
kėjimą ateitimi ir kovos 
už laisvę prasmingumu.
• PRIEŠ Lietuvių Fondą, 

š.m. spalio 15 d. jau turėju
si 972,000 dol. nejudamojo 
kapitalo, įvairioje lietuvių 
spaudoje kartojasi nuolati
niai puolimai. Daugumoje jie 
taikomi Lietuvių Fondo idė
jos iškėlėjui bei įgyvendin
tojui, dabartiniam Lietuvių 
Fondo valdybos pirm. dr. 
Antanui Razmai. Į tuos už
puolimus greitu laiku viešu 
laišku spaudoje atsakys Lie
tuvių Fondo valdybos, tary
bos ir investavimo komisi
jos pirmininkai. Jų raštą 
gaus ir Dirva. Man, kaip Lie
tuvių Fondo šiemetinės val
dybos nariui, yra prieinami 
visi protokolai, dokumentai, 
laiškai. Viename 1972 m. pa
baigoje įvykusiame LF dar
buotojų susirinkimo proto
kole yra kaip tik įrašyta, 
kad dr. A. Razma pareiškęs 
nuomonę, jog Lietuvių Fon
do vadovybė nieko nelaukus 
turėtų parduoti dalį akcijų 
ir gautus pinigus padėti į 

(Nukelta į 7 psl.)
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