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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NUOTAIKOS AMERIKOJ
Neduoda daug galimybių užsienio politikai

Vytautas Meškauskas

SALT-II derybom einant 
prie galo ir laukiant tos su
tarties pasirašymo kito mė
nesio 15 dieną Vienoje rei
kėtų laukti rimtesniu dis
kusijų apie tą sutarti ir 
santykius su sovietais aps
kritai. Logiškai galvojant. 
Įvykiai tačiau nesivysto vi
sai logiškai, štai Howard 
Baker, respublikonų vadas 
senate ir vienas iš 7 jų kan
didatų i prezidentus, per 
televiziją pareiškė, kad jei 
trūks benzino, amerikiečiai 
tik tuo rūpinsis, nors sovie
tai ir išsilaipdintų kaimyni
nėje apskrityje. Iš tikro šio 
krašto laikraščiuose senato
riaus pasisakymai benzino 
krizės reikalais rado dau
giau vietos negu jo paties, 
Sekretorių Vance ir Brown 
bei Sam Nunn (Ga. dem.) 
p a r e iškimai sekmadienio 
politinėse TV programose. 
Tai žmoniška ir amerikoniš
ka.

Mes Įpratę daugiau rūpin
tis užsienio politikos reika
lais, nes nuo jų raidos pri
klausė mūsų tautos ir vals
tybės likimas. Tiesa, šian
dien dėl technikos pažangos 
nė viena valstybė negali 
jaustis taip saugiai savo 
izoliacijoje kaip JAV iki 
antrojo pasaulinio karo, ta
čiau tai Įsisąmoninti šiame 
milžiniškame ir turtingame 
krašte dar vis sunku.

SALTo sutartis, žinoma, 
nėra gyvybiniai reikšminga. 
Prezidentas Carteris be rei
kalo pravardžioja sutarties 
priešininkus ’karo kurstyto
jais’, nes jei sutarties nera- 
tifikavimas privesti! prie 
didesnio amerikiečių budru
mo, tai greičiau užtikrins 
taiką negu apsnūdimas. 
Nuotaikos tačiau kalba tos 
sutarties ratifikavimo nau
dai. Kaip Į tai žiūrima Eu
ropoje?

Paryžiškis kairiųjų LE 
MONDE samprotavo:

’Tš Europos žiūrint tas 
susitarimas (SALT II) vi
sai neliečia mūsų saugumo. 
Sutartis liečia tik ginklus, 
kuriais graso susitarančios 

velkiname Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos XII Seimą ir 
suvažiavusius atstovus, linkėdami 
vienybėje tęsti tautinės idėjos darbą, 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės!

S

šalys tik viena kitai. Tokia 
situacija nemaloniai veikia 
visų pirma V. Vokietiją ir 
Britaniją. Strategai prilei
džia, kad lengvai pažeidžia
mi amerikiečiai nepasiju
dins sovietams pradėjus 
ofenzyvą Į Vakarų Europą. 
Pasikalbėjimai dėl atoslūgio 
tarp Washingtono ir Mask
vos nereiškia dar saugumo 
padidėjimo senajam konti
nentui.”

Tuo tarpu britų THE 
GUARDIAN galvoja:

"Priežastis dėl kurios 
SALT II užtarnauja mūsų 
neriboto pritarimo yra ne 
ta, kad ji sulaiko ginklavi
mosi lenktynes, bet sudaro 
vieninteli išeities tašką i 
SALT III, kuri turėtų ap
imti ... ir Europoje išri
kiuotus atominius ginklus, 
apie kuriuos iki šiol nekal
bėta."

Panašiai mano ir SUED- 
DEUTSCHE ZEITUNG:

".. . Ir pagaliau sovietų 
grėsmė Europai (tuo susi
tarimu) n e s u m ažinama. 
Džiaugtis nėra kuo, bet dar 
mažiau pagrindo būtų lauk
ti. sutarties nepasisekimo. 
Be jos ne tik pasmarkėtų 
ginklavimosi lentynės,. bet 
ir nutrūktų pasikalbėjimo 
siūlas tarp Washingtono ir 
Maskvos, kuris po Brežne
vo pasitraukimo ir be to 
bus išstatyta sunkiems ban
dymams".

Su SALT II ar be jo sie
kiant lygybės strateginiuo
se ginkluose, reikės to pa
ties siekti ir kituose gink
luose, kad nenorint pasinau
doti strateginiais nereikėtų 
kapituliuoti. Anot senato
riaus Nunn, šiandien JAV 
yra taip apsileidusios, kad 
karo, kuris pareikalautų 
kautis konvencionalin i a i s 
ginklais, atveju pirmieji 
pašaukti tarnybon vyrai ar 
moterys pasiektų naujokų 
apmokymo stovyklas tik po 
110 dienų! Mat, pirmiausia 
reikės suorganizuoti šauki
mo Įstaigas, pravesti šau-

(Nukelta į 2 psl.)
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SRVAITinĖ POLITIU^^

Kas butų, jei senatas nepatvirtintų SALT sutarties? - Naujos britų 

vyriausybės užsienio politika. - Dar apie Jaltos aukas. - Vokiečiai 

--------------------------- apie Audrio Bačkio pakėlimų. --------------------------

Kas būtų, jei senatas nera
tifikuotų SALT II sutarties? 
Prezidenas Carteris gąsdina, 
kad tuo atveju, kaip jis teigė 
New Yorke susirinkusiai leidė
jų sąjungai: *... būtų padrą
sinti ir sustiprinti daugiausiai 
(mums) priešingi elementai so
vietinėje galios struktūroje. 
Klausimas sukasi apie tai, ar 
mes darysime pažangos strate 
ginių ginklų kontrolėje, ar at
naujinsime neribotas ginkla
vimosi lenktynes? Pasirinki
mas yra tarp netobulo pasau
lio su SALT II ir tarp netobu
lo, bet daugiau pavojingo pa
saulio be SALT’.

Valstybės Departamento so 
vietų ekspertas Marshall Shul- 
man būkštauja, kad artina
mės prie naujos generacijos 
komplikuotų ginklų, kuriuos 
sustabdyti galime tik SALT 
pokalbiais.

Tuo tarpu Washington Post 
ir Newsweek kolumnistas Ge
orge F. Will aiškina, kad 
SALT I sovietams uždėjo to
kias ribas, kokių jie norėjo, o 
SALT II jiems leidžia padary
ti tai, ką jie, turint galvoje jų 
technišką stovį, padaryti gali. 
Be SALT II jie ir nepajėgtų ge 
riau apsiginkluoti. Iš viso 
klausimas sukasi ne apie 
SALT pašnekesių reikalingu
mą, bet tik apie dabar sutarto 
teksto ratifikavimą.

♦ ♦ *

Kokia bus naujos britų vy
riausybės užsienio politika? 
Anot londoniškio liberalaus 
The Guardian, nauja prem-

NUOTAIKOS 
AMERIKOJ...

(Atkelta iš 1 psl.) 
kiamųjų registraciją, išsi
aiškinti kas negalėtų būti 
šaukiamas ir t.t. Kol kas 
tik viena senato pakomisė 
nutarė eiti prie registraci
jos. Iki tas nutarimas virs 
įstatymu, praeis nemažai 
laiko. Reikia tačiau laukti, 
kad1 net tokia kukli pradžia 
bus sutikta su didžiausiais 
protestais, masinėm demon
stracijom ir net riaušėm. 
Jei prie to dar pridėsime 
protestuotojus prieš atomi
nės energijos panaudojimą 
taikos reikalams, kas anks
čiau ar vėliau prives ir prie 
protestų prieš atominės 
energijos pakinkymą karo 
tikslams, plius dar nepasi
tenkinimą dėl benzino trū
kumo bei medijos viso to 
išpūtimo iš proporcijos, — 
sunku tikėtis, kad Ameriką 
pažadintų kas nors mažiau 
už netikėtą Pearl Harbou- 
ro užpuolimą. Bėda tame, 
kad jau nebebus tiek daug 
laiko kaip anais 1941 me
tais. Logiškai galvojant. 
Bet kaip sakėme, gyveni
mas dažnai nesiskaito su 
logika. Ne kažin koks, bet 
vis šioks toks pagrindas vil
čiai.

jerė Mrs. Thatcher pažadės 
šio mėn. 30 d. Bruselyje susi
rinkusiems NATO ministe- 
riams pagreitinti jau senosios 
vyriausybės pažadėtą lėšų 
ginklavimose reikalams padi
dinimą 3%. Birželio 25 d. ji 
dalyvaus septynių pramonin
gų valstybių viršūnių konfe
rencijoje Tokio. Prieš tai ji da 
lyvaus devynių, sudarančių V 
Europos ūkinę bendruomenę, 
valstybių konferencijoje Stras- 
bourge, kur ji stengsis britų 
naudai pakeisti bendruome
nės žemės ūkio ir žuvininkys
tės produktų kainų politiką. 
Su rusais ji bus griežta ir yra 
pasiryžusi suspenduoti, ar net 
visai nutraukti, likučius to 
800 mil. svarų kredito, kurį so 
vietams davė Wilsono vyriau
sybė.

Su Kinija ji yra pasiryžusi 
daugiau negu bendradarbiau
ti strateginiuose ir ūkiškuose 
frontuose. Tai reiškia pasku- 
binimą Harrier lėktuvų tieki
mo sutarties, kuri yra verta 
300 milijonų pirmoje fazėje.

Didžiausias skirtumas ta
čiau būsiąs Pietų Afrikos poli
tikoje. Mrs. Thatcher norėtų 
padaryti pasitikėjimo gestą 
naujai Rhodezijos vyriausybei 
pirmininkaujamos vyskupo 
Muzorewoos, nors gal oficia
liai ir neatšauks dabar taiko
mų tam režimui ūkinių sank
cijų. Dėl to ji gali susipykti su 
Juodąją Afrika, ypač Nigeria, 
kuri yra svarbiausias Britani
jos mainų partneris tame kon
tinente. Kaip tyčia, Common 
wealth vadovų konferencija 
yra numatyta liepos mėn. pa
baigoje, Rhodezijos kaimyni
nės Zambijos sostinėje Lusaka.

Washingtonas prašąs britų 
Foreign Office’ paveikti naują 
vyriausybę, kad Mrs. That
cher susilaikytų nuo tokių ėji
mų, kurie duotų progos Mask
vai daugiau įsimaišyti į Afriką 
(Washingtonas mano, kad pri 
pažinimas naujos Rhodezijos 
vyriausybės pastums Juodąją 
Afriką į Maskvos glėbį).

♦ * *

Kaip mes jau buvome pa
stebėję pereitame Nr., Euro
pa dešinėja. Su tuo sutinka ir 
kairiosios The New Republic, 
kuri pati gerokai sudešinėjo, 
bendradarbis Tad Szulc. Se
nasis ^pasaulis einąs į kol kas 
dar aiškiai neapibrėžtą 1980 
m. konservatyvizmą. Nors toji 
sąvoka atskiroms tautoms reiš
kia ką nors kito, tačiau kon
servatyvizmą galima šiuo at
veju apibūdinti kaip troškimą 
vidaus ir užsienio santykių sta 
bilumo, bei norą baigti socia
linę eksperimentaciją pradėtą 
šeštame dešimtmetyje. Bend
rai imant, V. Europa yra val
doma centro grupių, kurios iki 
šiol ne tiek smarkiai pasuko į 
dešinę, kiek atsitolino nuo kai
rės. Net faktas, kad Austrijos 
rinkimus laimėjo socialdemo
kratai tam neprieštarauja, nes 
ten valdžiusi Bruno Kreiskio 
vyriausybė buvo sėkminga ir 
kraštas pergyvena gerbūvio 
laikotarpį. Kitur europiečiai 
davė šansą nuosaikiems kon- 

servatyvams išvesti jų kraštus 
iš chaoso, pasireiškusio pasku
tiniaisiais metais.

Kairieji savo įtakos kulmina 
cinį tašką peržengė 1976 me
tais. Tada Italijoje komunis
tai nedaug atsiliko nuo krikde
mų Italijoje, o Prancūzijos kai 
riųjų unija (socialistai ir komu 
nistai) atrodė galėsią laimėti 
1978 m. rinkimus. Tuo laiku 
kairieji ir Ispanijoje atrodė lai
mi itakos. Bet pirmieji rinki
mai tame krašte 1977 m. pa
rodė centro-dešiniųjų koalici
jos pranašumą. Kairieji pra
laimėjo ir Portugalijoje. Pran
cūzijoje iširo socialistų-komu- 
nistų koalicija.

Dabar Italijoje komunistai 
jaustųsi laimėję, jei tik paly
ginti nedaug netektų vietų 
naujuose seimo rinkimuose. 
Išeiti iš jų laimėtojais jie visai 
neturi vilties. Krikdemų 
vyriausybei pasisekė šiek tiek 
pagerinti ūkinę padėtį, o kai
riųjų Raudonųjų Brigadų te
roras dar daugiau nukreipė 
rinkikų mases nuo komunistų 
į dešinę, nors tos Brigados sa
kosi kovojančios ir prieš komu
nistus, su kuriais nesančios 
kaip nors susijusios, Rinkimai 
Italijoje įvyks briželio 3 d.

♦ ♦ ♦

Per du numerius įau kal
bėjome apie britų ginčą dėl 
Jaltos aukų. Paskutinis Man- 
chester Guardian Weekly nu
meris vėl skelbia Churchillio 
sekretoriaus Sir John Colville 
laišką, kuriame jis aiškinasi:

‘1944 m. spalio mėn. prem
jeras ir užsienio reikalų minis
teris pažadėjo į Sovietų Sąjun
gą grąžinti tuos jos piliečius, 
kurie atsidurs britų rankose. 
Formaliai tai buvo pakartota 
Jaltoje. Mes kovojome dvie
juose karuose už tai, kad tarp
tautiniai pasižadėjimai būtų 
pildomi. Valdanti koalicija ir 
vėliau ją pakeitusi darbiečių 
vyriausybė tam pritarė ...’

‘Britų ir amerikiečių vyriau 
sybės nuoširdžiai galvojo, kad 
karo patyrimas pakeis rusų nu
sistatymą ir intencijas, jos su
klydo, bet tai nereiškia, kad 
nereikėjo nebandyti.’

‘Žinoma, kai kurie paimti 
nelaisvėn vokiečių uniformose 
ir pasiųsti namo buvo nusikal
tę. Išdavimas juk yra nusikal
timas. Juk mes nejaustumėm 
jokių simpatijų patekusiems į 
japonų nelaisvę britams, ku
rie baisiausiai sunkių sąlygų 
prispausti pasisiūlytų talkinin 
kauti priešui.’

Toks legalistinis aiškinimas 
tik parodo vadovaujančių 
sluoksnių nesupratimą, kad 
Sovietija, ypač Stalino laikais, 
nebuvo tėvynė, kurią galima 
buvo išduoti prieš ją kovojant. 
Atvirkščiai, išdavimas būtų 
prieš ją nekovoti progai pasi
taikius.

♦ ♦ *

Gegužės 7 d. daugelis Vo
kietijos laikraščių paskelbė jų 
agentūros DPA pranešimą, 
kad ark. Casaroli pakėlus į Va 
tikano Valstybės Sekretorius - 
kas yra lygu kitų valstybių mi 
nisterių pirmininko postui - jo 
vieton, t.y. faktinuoju užsie-

■ Iš kitos pusės
Mūsų veiksnių kronikininkas Vincas Rastenis Akira

čiuose rašo;
”... koki du trečdaliai ar net trys ketvirtadaliai (vi

sų lietuvių Amerikoje) nekvaršina sau galvų jokiais tau
tiniais visuomeniniais veikimais ir jokiomis vadovybė
mis .. . Toliau, — gera dalis likusiųjų iš palaiminto ne
rangumo ar išsiblaškymo praleidžia siūlomas progas kon
krečiai dalyvauti Bendruomenės vadovybių sudarymuose 
ar darbuose. Ir pagaliau, dar išsiskiria tautinės drausmės 
ir dorovės žinuonių ordinas su pretenzija: arba mes vis
kam nustatom toną, arba susirenkam savo žaisliukus ir 
pasitraukiam žaist už tvoros Į atskirą darželį”.

Labai teisingai. Bet kas gi žaidžiama atskirai. O gi 
politikavimo Washingtone ir santykių su ok. Lietuva klau
simais. Tais klausimais yra visokiausių nuomonių ir taip 
pasiliks. Atvirai kalbant, nenorėčiau — ir tokių yra tur 
būt dauguma, — kad man kas nustatytų tais klausimais 
kokias taisykles.

Rastenis aiškina, kad Bendruomenė yra visdėlto dau
giausiai reprezentatyvi lietuvių atstovė, nes josios rinki
muose dalyvauja 7, 9, o gal ir 10 tūkstančių. Kokia meta
morfozė! Juk turbūt gražiausią savo gyvenimo laiką Ras
tenis praleido besidarbuodamas mūsų veiksniuose, bet 
ar jį kada nors graužė sąžinė, kad štai dirba niekieno 
nerinktoje institucijuje? Dar daugiau, Lietuvoje buvo 
paleistas teisėtai ir demokratiškai išrinktas seimas, ta
čiau negirdėjau, kad Rastenis dėl to būtų protestavęs. 
Kieno mandatu nepriklausomybę paskelbė Tautos Taryba, 
kaip susidarė Laikinoji vyriausybė II pas. karo metu? Tai 
prisimindamas lieku optimistas. Jei kuriam veiksniui — 
rinktam ar nerinktam, o gal net ad hoc sudarytam — 
ateis tinkamu laiku tinkama idėja, jis gali sulaukti išei
vijos daugumos, net ir iš dalies jau ištautėjusios, talkos 
ir pagalbos. Ligšiolinė veikla ir susidėjusios aplinkybės 
to dar nepateisino.

***
Kalbant apie tą nerangią daugumą ... daug yra dar 

lietuvių, štai sklaidydamas auto entuziastų populiarų bir
želio mėn. Road & Track žurnalą užtikau atvirą lietuviš
ką veidą — Dennis Simanaitis — naujas inžinerijos re
daktorius. Tai dar nedaug, sudomino tačiau pastaba, kad 
jis yra ”especially valuable to us as he is also a doctor 
of matematics and LITHUANIAN, then doubling our 
Lithuanian count on the staff.”

Metrikoje surandame antrą lietuvį. Tai Richard A. 
Bartkus — Publisher, kas būtų leidyklos direktorius, 
(žurnalą leidžia TV ir radijo koncertas CBS). Atėjus į 
madą džiaugtis savo tautiškom šaknim paaiškinama, kad 
žurnalo štabe daugiausia yra vokiečių kilmės — 3, anglų 
ir lietuvių yra po 2, po vieną portugalą, jugoslavą, lenką, 
švedą, meksikoną ir t.t. vm

nio reikalų ministerių paskir
tas buvęs Casaroli padėjėjas, 
jį lydėjęs kelionėse po komu
nistines valstybes Achille Sil- 
vestrini, kuris ta proga buvo 
pakeltas į arkivyskupus.

A. Silvestrini vieton, kaip 
Nr. 2 Vatikano užsienio reika
lų ministerijoje, paskirtas ‘jau
nas lietuvių kilmės amerikie
tis, 42 m. Audrys Juozas Bač- 
kis. Iki šiol jo žinioje buvo tai
kos, nusiginklavimo ir tarptau 
tinių organizacijų klausimai’. 
(Vadinti Bačkį ‘amerikiečiu’ 
nėra tikslu, nes jis gimė Lie
tuvoje ir su Amerika turi tik 
tiek bendro, kad jo tėvas Lie
tuvą atstovauja Washingtone)

♦ ♦ ♦

Kalbant apie katalikų Baž
nyčią ... nuo 1972 iki 1977 
metų seminaristų skaičius su
mažėjo nuo 68,774 iki 60,376. 
Mažiau stojama į seminarijas 
Siaurės ir Pietų Amerikoje bei 
Europoje. Tas skaičius tačiau 
padidėjęs Azijoje ir Afrikoje. 
Tuo pačiu penkių metų laiko
tarpiu katalikų Bažnyčia ne
teko 30,000 kunigų,

♦ ♦ ♦

Grįžtant prie vokiečių ...
Mokslinis vokiečių pažiūrų po 
filmo Holocaust tyrinėjimas 
nustatė, kad jį matė beveik pu 
sė suaugususių dabartinės Va
karų Vokietijos gyventojų, 

nors ne visi žiūrėjo visas ketu
rias dalis. Dauguma mano, 
kad įvykiai buvo teisingai at
vaizduoti, tik 11% galvojo, 
kad parodyta neteisybė. Kad 
vokiečiai už žydų naikinimą 
turi jausti moralinę atsakomy
bę, prieš filmo parodymą gal
vojo 45%, po filmo demons
tracijos - 54 %. Į klausimą ta
čiau - ar ‘nacionalizmas’ iš es
mės buvo gera idėja, bet blo
gai įgyvendinta - 30 % atsakė 
TAIP. Išvados padarytos ap- 
klausinėjus 2,800 asmenų, re
prezentuojančius visus gyven
tojų sluoksnius.

MACHINE SHOP

SPECIAL MACHINE
BUILDER

Located in Fenton. Equal Opportunitv 
Employer offering good benefits and 
pay rate, lmmediate openings in the 
fol!owing trades.

BORING MILL OPERATOR
MILL HAND
LATHE HAND

MACHINE BUILDERS
Call 313-629-5382

FLUID & ELECTRIC 
CONTROL CO.

(19-28)

ALL AROUND 
MACHINISTS

Mušt be able to sėt up. work from 
blue prints & close tolerance and 
read micrometers.
Steady employment, full benefits.

B & H MACHINE SALES
9339 W. FORT ST. 

DETROIT, MICH. 48209 
(20-23)



1979 m. gegužės24 d. DIRVA Nr. 21 — 3

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
P. O. BOX 03206 

CLEVELAND. OHIO 44103 
TEL. (216) 431-6344

6116 ST. CLAIR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
EDITOR: VYTAUTAS GEDGAUDAS

DIRVA (USPS 157580)
Second-class postage paid at Cleveland, Ohio. Published Weekly 

by American Lithuanian Press Radio Ass’n. VILTIS Ine. Subscrip- 
tion per year $13.00. Single copy 20 cents.

Prenumerata metams $13.00, pusei metų $7.00 • Atskiro nu
merio kaina “20 centų • Straipsniai pasirašyti pavarde, inicialais 
ar slapyvardžiu nebūtinai išreiškia redakcijos nuomene • Ne
spausdinti straipsniai grąžinami tik autoriams prašant • Už skel
bimų turini ir kalbą redakcija neatsako.

ŽIŪRIME į ATEITĮ
Šešioliktasis Amerikos Lie

tuvių Tautinės Sąjungos Sei
mas renkasi šį savaitgalį Chi
cagoje, Lietuvių Tautiniuose 
namuose. Renkasi tam, kad 
peržvelgtų dviejų metų nueitą 
kelią, persvarstytų dienos rei
kalavimus, atatinkamai pa
tikslintų veiklos gaires ir iš 
naujo užtikrintų savo įsipa
reigojimus.

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos istorija siekia to
li. Jos pradininkų įnašas jau
nos valstybės atkūrime ir au
gime buvo svarus. Nemažiau 
svarus buvo ALTS-gos įnašas 
ir daliai tautos atsiradus už 
savo valstybės ribų, besiku- 
riant kituose kraštuose. Ir šian
dien, nesiribodama vien savo 
sąjungos ribomis, Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga tvir 
tai ir aktyviai reiškiasi lietu
vybės išlaikymo ir Lietuvai 
laisvės siekio darbuose.

Tautininkų Sąjungos suva
žiavime Lietuvoje, veik prieš 
40 metų, prezidentas Antanas 
Smetona kalbėjo:

‘Praeitį palikę, mes sužiu
rome į ateitį, ir laukiame, 
kokia ji bus. Šiaip ar taip, 
mes sutinkame ją drąsiai, 
pasiryžę jai dirbti ištikimai,

žinodami, kad ji daugiausia 
priklauso nuo mūsų darbo. 
Taigi ne abejojimas, o tikė
jimas turi mums vadovauti, 
ir svyravimams neprivalo 
būti vietos. Įsitikinimas, 
kad bus taip, kaip darysi
me, yra taip pat didelė ga
lybė. Dirbkime kiekvienas 
savo darbą, neversdami jo 
kitiems ant pečių, būkime 
drausmingi ir pajungti visų 
pirma savo tiesioginei pa
reigai.’

Ir šiandien, nors visai kitoje 
aplinkoje, pareikštos mintys 
yra aktualios ir gyvos visu pil
numu. Lietuvos laisvės ir tau
tinio tęstinumo užtikrinimas 
yra dominuojanti mūsų visų 
užduotis. Mūsų tarpe negali 
būti vietos abejonėms, komp
romisams pavergėjui, ar abe
jingumui pareigai. Kelias nė
ra lengvas - bet aiškus, kada 
tikslo neužstoja kasdienis su
smulkėjimas.

‘Kiekviena organizacija 
yra verta tiek, kiek esti gy
va, judri ir veikli. Kai tokia 
nėra, tai nebeatitinka savo 
paskirties’ - sakė preziden
tas Antanas Smetona.

Sis Seimas tebūnie užtikrini-

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmojo seimo 1949 m. gegužės 21-22 d. New Yorke 
prezidiumas. Prie stalo iš kairės: Bronius Dirmei kis, Antanas Olis, kalba pik. Pranas Saladžius ir 
Motiejus Colney-Aukštikalnis.

mas Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos darbo ir tradi
cijų tęstinumo gražiausioje for 
moję. Tuo esame skolingi Są
jungos kūrėjams, jos darbuo
tojams ir savo Tautai už gele
žinės uždangos. (g)

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
ŠEŠIOLIKTOJO SEIMO 

DARBOTVARKĖ
Vieta: Lietuvių Tautiniai Namai, 6422 So Kedzie 

Avė., Chicago, III. Tel. (312) 778-9878.

TARĖSI LIETUVOS 
DIPLOMATAI

Gegužės 13 dieną Lietu
vos generalinio konsulo 
Aniceto Simučio namuose 
įvyko Lietuvos atstovo Wa- 
shingtone dr. S. A. Bačkio, 
Lietuvos atstovo prie Vati
kano Stasio Lozoraičio, Jr. 
ir gen. konsulo A. Simučio 
pasitarimas.

šeštadienis, gegužės 26 d.
10:00-11:00 REGISTRACIJA.
11:00-12:30 IŠKILMINGAS POSĖDIS:

1. Seimo atidarymas — Seimo rengimo komisijos pirmininko 
Adolfo Švažo žodis, garbės prezidiumo sudarymas.

2. Himnai.
3. Invokacija.
4. ALT S-gos pirmininko pratartis — Antanas Mažeika.
5. Mirusiųjų Sąjungos narių pagerbimas — Bronius Dūda.
6. Sveikinimai — Jonas Mockus.
7. Paskaita ”Po 30 metų žvilgsnis į ateitį” — Aleksas 

Laikūnas.

Buvo pasikeista informa
cijomis apie svarbesnius 
politinius įvykius J.A.V. ir 
Europoje bei jų eventuali 
įtaka Lietuvos reikalams.

Pasitarimo metu buvo 
taip pat nuodugniai išnagri
nėta padėtis okupuotam 
krašte ir taipgi buvo aptar
ta eilė einamųjų reikalų.

PLG S-GOS 
SUVAŽIAVIMAS

Pasaulio Lietuvių Gydy
tojų Sąjungos XII suvažia
vimas įvyks šių metų rug
sėjo 1, 2, 3 dienomis Kana
doje, Toronte, Royal York 
viešbutyje.

Visus kolegas, koleges su 
šeimomis kviečiame daly
vauti ir atitinkamai supla
nuoti vasaros atostogų lai
ką.

Pagal turimus adresus 
stengsime išsiųsti pakvieti
mus, programas ir viešbu
čio rezervacijas, bet jeigu 
kas negautų sekite spaudos 
informacijas. Smulkesnių 
žinių teirautis pas PLGS se
kretorių dr. A. Barkauskas, 
64 Ellesmere Road, Scar- 
bourough, Ontario, Canada,

12:30-1:30 PRIEŠPIEČIAI.
1:30-3:30 DARBO POSĖDIS.

1. Seimo prezidiumo sudarymas.
2. Darbotvarkės priėmimas.
3. Seimo komisijų sudarymas.
4. Sąjungos valdybos ir revizijos komisijos pranešimas.
5. Diskusijos dėl pranešimų.

3:30-5:30 Amerikos Lietuvių Spaudos ir Radijo Draugijos 
"VILTIS” narių susirinkimas.

7:30 BANKETAS.

Sekmadienis, gegužės 27 d.
9:00 PAMALDOS.

10:00 DARBO POSĖDIS.
1. Lietuvių Tautinio Sąjūdžio pranešimas — Algis 

Sperauskas.
2. Pranešimas ALTos reikalais — Teodoras Blinstrubas ir 

P. Bučas.
3. Lietuvos Nepriklausomybės Fondo pranešimas — Emilija 

Čekienė.
4. Diskusijos dėl pranešimų.

12:00-1:00 PRIEŠPIEČIAI.
1:00-5:00 DARBO POSĖDIS.

1. Skyrių atstovų ir apygardos atstovo pranešimas.
2. Diskusijos dėl pranešimų.
3. Mandatų komisijos pranešimas.
4. Nominacijų komisijos pranešimas.
5. Sąjungos pirmininko ir valdybos narių rinkimai.
6. Nutarimų komisijos pranešimas.
7. Seimo uždarymas.

★

5:00-7:00 SVARSTYBOS: "IŠEIVIJOS KRAITIS LIE
TUVAI". Dalyvauja: rašytojas Vytautas Alantas, žurn. 
Jūratė Statkutė de Rosales. moderatorius Jonas Jurkūnas.

Pirmasis Vilties draugijos pirmininkas Juozas Bachunas M1R 4C2. Telef. (416) 
prie pirmojo Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmininko 444-6117.
Antano Olio portreto. , PLG Sąjunga

I svaistybas visi maloniai kviečiami atsilankyti.
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Diplomatijos paraštėje (106) Vaclovas Sidzikauskas

Vidurio ir Rytų Europos 
konferencija

Antradienio Grupė (Tues- 
day Panel) buvo New Yor- 
ke ir Washingtone gyvenu
sių Vidurio ir Rytų Euro
pos 'valstybių egzilų disku
sijų forumas; nors ji ir bu
vo atlikusi tokius konkre
čius veiksmus, kaip kad 
Philadelphijos ir Williams- 
burgo deklaracijų tekstų 
paruošimus ir eilės memo
randumų surašymus, juto
me reikalą sudaryti atsa
kingą iš Baltijos valstybių 
diplomatų ir centrinių poli
tinių egzilų organizacijų at
stovų ne tik diskusijų, bet 
ir veiklos organą, kuris da
rytų nutarimus ir sutartus 
žygius visų Vidurio ir Rytų 
Europos egzilų vardu Ame
rikoje ir Europoje. Kaip tik 
man ir teko atlikti svarbų 
darbą egzilų pastangose su
kurti bendrą veiklos orga
ną.

1951 m. kovo 21 d. 
susirinkome Čekoslovakijos 
Tautinės Tarybos patalpose 
Washingtone. Buvusiam Če
koslovakijos vidaus reikalų 
ministeriui, vėliau amba
sadoriui Varšuvoje dr. Ju- 
raj Slavik pirmininkaujant, 
įkūrėme aukščiau suminė
tąją Konferenciją. Antrasis 
tos Konferencijos posėdis 
įvyko t. m. balandžio 19 d. 
Lietuvos pasiuntin y b ė j e 
Washingtone, kuriam pir
mininkavo Latvijos pasiun
tinys Feldmanis; sekan
čiam, gegužės 8 d., posė
džiui pirmininkavo Estijos 
Chargė d’ Affaires Johan- 
nes Kaiv; birželio 19 d. po
sėdžiavome vengrų Tauti
nės Tarybos patalpose pir
mininkaujant Belą Fabian, 
liepos 24 d. Lietuvos pa
siuntinybės patalpose pir
mininkavo Lietuvos įgalio
tas ministeris Povilas ža
deikis ir t.t. ir t.t.

Savo 1951 m. liepos 25 d. 
Pro Memorijoj aš tą posėdį 
taip aprašiau: "Vakar, lie
pos 24 d., įvyko eilinė eg
zilų Konferencija (dr. Šla
viko grupė). Posėdis vyko 
Lietuvos pasiuntinybės Wa- 
shingtone patalpose, pirmi
ninkavo Lietuvos įgaliotas 
ministeris P. žadeikis. Po-

dos konferencijos atgarsius, 
buvo priimta tokia darbo
tvarkė: 1) prieš ką kovoja
me — Sovietų Rusijos im
perializmą ar komunizmą?
— pranešėjas — buvęs Ju
goslavijos ambasadorius C. 
Fotič; 2) Deportacijos iš 
Vengrijos ir kitų sovietų 
pavergtųjų kraštų — pra
nešėjas dr. Belą Fabian, co- 
pranešėjas — Latvijos mi
nisteris Feldmanis; 3) in
formacijos laisvė ir William 
N. Otis nuteisimas, 4) Pa
saulio Universitetas — pra
nešėjas prof. Vladas Stan- 
ka.

Pirmąjį klausimą, kuris 
buvo plačiai išdiskutuotas 
pereitam posėdyje, suglaus
tai referavo Osuski, bu
vęs ilgametis Čekoslovaki
jos ambasadorius Paryžiu
je. Nutarta Fotičo pasiūly
tą tuo klausimu rezoliucija 
perredaguoti, ypač pabrė
žiant mūsų kovą prieš So
vietų Sąjungos imperializ
mą, kaipo mūsų priešą nr. 
1; — tai atlikti pavesta tri
jų narių komisijai, kurių 
vienas yra pof. V. Stanka.

Antruoju klausimu, jį il- 
gėlau padiskutavus, padary
ti tokie trys nutarimai: a) 
priimtas tekstas rezoliuci
jos dėl dabar vykstančių de
portacijų iš Vengrijos, ir 
dėl anksčiau vykusių, ar da
bar tebevykstančių iš kitų 
Sovietų pavergtųjų kraštų,
— toji rezoliucija buvo per- 
tiekta Dean Achesonui 
(Valstybės Sekretoriui) ir 
Trygve Lee (Jungtinių 
Tautų Generaliniam Sekre
toriui) ; b) paruošti platų 
memorandumą deportacijų 
klausimu, pavaizduo j a n t 
padėtį tuo požiūriu visuose 
Konferencijoj atstovauja
muose kraštuose, ir ne vė
liau rugsėjo 15 d. įteikti jį 
JT Generaliniam Sekreto
riui ; surasti iš JT vieną de
legaciją, kuri sutiktų tą 
klausimą įrašyti į ateinan
čios JT Generalinės Asam
blėjos darbotvarkę ar bent 
iškelti rūpimą mums klau
simą iš JT Tribūnos; iki 
rugpiūčio 15 d. kiekviena 
delegacija paruošia ir įtei

kia Konferencijos Generali
niam Sekretoriui savąją to 
memorandumo dalį; gene
raliniu pranešėju tuo klau
simu išrinktas min. Feldma
nis ir c) ateinantį rudenį 
suruošti New Yorke masinę 
demonstraciją prieš Sovie
tų vykdymą genocidą ir su
organizuoti tą dieną Sovie
tų Delegacijos patalpų pike- 
tavimą su atitinkamais pla
katais ir šūkiais: prašyti 
Laisvosios Europos Komi
teto sutikti tokią demons
traciją globoti.

Trečiuoju klausimu pri
imtas Heydricho (čekoslo- 
vakas) paruoštas išsamus 
raportas, o jo rezoliutyvinę 
dalį pavesta suredaguoti 
trijų komisijai, į kurią iš
rinkti Heydrich, Bianu (ru
munas) ir Sidzikauskas.

Ketvirtuoju klausimu iš
klausytas prof. V. Stankos 
pranešimas apie Pasaulio 
Universitetą, kuris turėtų 
būti įkurtas JAV, ir V. Si
dzikausko papildomas pra
nešimas apie Laisvosios Eu
ropos Komiteto Strasburge 
steigiamą Europinį Univer
sitetą ar Koledžą. Diskusi
jos tuo klausimu nukeltos į 
sekantį Konferencijos posė
dį, kuris bus šaukiamas po 
vasaros atostogų rugsėjo 
pirmoje pusėje New Yorke. 
Posėdžio šeimininku bus 
Lenkijos delegacija."

Panašūs, tuo metu aktu
alūs klausimai, buvo svar
stomi ir kituose posėdžiuo
se, Konferencija rinkosi 
dažnai ir buvo veiksminga.

TELLER

WORK NEAR HOME
EAST AND WEST SIDE OPENINGS

TELLER TRAINEES
PERMANENT PART-TIME 

EXCELLENT SALARY 
PAID VACATIONS 

PAID HOLIDAYS 
FREE L1FE INSURANCE 

FREE CHECK1NG ACCOUNT
If you have good math aptitudę-.vork 
well under pressure and have had 
some experience working with money 
in the past, we want to talk with you. 
Please apply in person PERSONNEL 

DEPT., 15th floor of our lower 
complex, at

CLEVELAND TRUST
900 Euclid Avenue 

Cleveland, Ohio 44115
An Equal Opportunity Employer M/F 

’(18-22)

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIFIKATUS MOKAME: 
1*/Ą% — 6 mėty su $1,000, minimum. 
71/2% — 4 mėty su $1,000, minimum. 
6 % — 30 mėn. su $1,000, minimum.
61/2 % — 1 metu su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F-S.L.LC

gaftnt 
Ąsjitliony 
Savings

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat, 9-1; CkiMd

Juokas Gribauskas, vedėjas
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I PUIKIAUSIUS
| KAILIUS
f rasite tik pas vienintelį
Į lietuvį kailininką
i Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ k

Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826 
namy: (312) 677-8489

| 185 N. Wabash Avė. JTI 
Į Chicago, III. 60601 1
| Antrame aukšte. / ^z^^*****?^ /
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Mažeika &Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737- 8600 737 - 8601

9837 SOUTH KEDZIE AVENUE
EVERGREEN PARK, ILL. 60642
Tel. 422-2000

sėdyje pirmą kartą dalyva
vo buvęs Vengrijos premje
ras Ferenc Nagy, tuomi pa
demonstruodamas, kad eg
zilų Konferencija ir Nagy 
vadovaujamas Vidurio-Ry
tų Europos Komitetas tarp 
savęs bendradarbiauja. Pa
žymėtina, tačiau, kad len
kas Mikolaičikas ir dr. G. 
Dimitrovas, bulgaras, ir šį 
kartą į posėdį neatėjo.

Atsistojimu pagerbus ne
senai mirusio kardinolo Sa- 
piehos atmintį ir išklausius 
gen. sekretoriaus dr. Šlavi
ko pranešimo apie Memo
randumo įteikimą ir spau-

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAIT1S ir J. MAŽEIKA

čia 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
Vilniaus Universiteto 

minėjimas

Gražų akademinį Vil
niaus Universiteto minėji
mą, Chicagoje, Jaunimo 
Centre, 1979 m. gegužės 

dr. Živilė Modestienė.

Izabelė Žmuidzinienė, dailiojo 
žodžio menininkė.

Sveikina Rev. Donald P. 
Hayes, Loyola universiteto vi
ceprezidentas.

Korp! Neo-Lithuania pirm. 
Vida Jonušienė.

Kalba prof. dr. John F. Cadzow

Programos pranešėja Jolita 
Kriaučeliūnaitė.

mėn. 13 d. surengė LST 
Korp! Neo-Lithuania. Minė
jimas sutraukė arti ketu
rių šimtų dalyvių, pilnutėlę 
didžiąją salę. Laukta dau
giau dabarties studentijos 
bei ėjusių akštuosius moks
lus šio krašto universitetuo
se, todėl ir minėjimo pro
grama. po vieną paskaiti
ninką buvo anglų ir lietuvių 
kalbomis, bet atrodo, kad 
jaunąją akademinę lietuvi- 
ją, rengėjų kvietimas nepa
siekė.

Akademišku punktualu
mu rengėjų vardu susi
rinkusius pasveikino Jolita 
Kriaučeliūnaitė, Korp! Neo- 
Lithuania vyr. vald. narė. 
Liutauro Dargio, šios Korp! 
Chicagos padalinio arbiter 
elegantiarum vedinos, i sa
lę Įžygiavo JAV, Lietuvos, 
LŠS Tremtyje, Studentų 
ateitininkų. Studentų aka

Dalis publikos minėjime. Pirmoje eilėje iš kairės: gen. konsule J. Daužvardienė, dr. V. 
Sruogienė, dr. V. Maciūnas, Puzinienė, V. SJotkus, PLB pirm. V. Kamantas, dr. L. Kriaučeliūnas, 
J. Jasaitis. V. A. Račkausko nuotr.

demikų skautų ir Korp! 
Noe-Lithuania vėliavos ir 
išsirikiavo scenoje. Solistei 
Romai Mastienei vadovau
jant, fil. dr. Živilei Modes- 
tienei pianu akompanuo
jant, sugiedami Amerikos 
ir Lietuvos himnai.

Fil. Vida Jonušienė, 
Korp! Neo-Lithuania Chi
cagoje pirmininkė tarė 
trumpą atidarymo žodi. 
„Rengdama ši Vilniaus Uni
versiteto 400 metų sukak
ties minėjimą, Korp! Neo-

Lithuania nori parodyti sa
vimi ir sava tauta pasitikė
jimą, parodyti sau ir ki
tiems kiek lietuvių tauta 
jau iš seno kultūringa ir 
kūrybinga, todėl turinti 
teisę kurti savo ateiti lais
va ir nepriklausoma!

Paskaitininkas dr. John
F. Cadzovv, Kent Statė Uni
versity profesorius pasida
lino savo Įspūdžiais, patir
tais jam lankantis Vilniuje 
ir gyvenant VU bendrabu
tyje 1973 ir J 977 metais.

Vilniaus universiteto minėjime Chicagoje himnus gieda sol. Roma Mastienė. Prie pianino 
V. A. Račkausko nuotr.

Jis trumpai aptarė dabar
tinę universiteto organiza
ciją, profesūrą, studentiją 
bei visą universitete vyks
tantį judėjimą, gyvenimą. 
Pabaigoje prelegentas pa
brėžė, kad nežiūrint sunkių 
sąlygų VU yra mokslo židi
nys ir jame lietuvių kalba 
ir lietuviškoji dvasia gyva.

Kun. Donald J. Hayes,
S. J., Chicagos Loyola Uni
versiteto viceprezidentas, 
šio universiteto ir JAV Jė

zuitų vardu sveikino sukak
tuvininką Vilniaus Univer
sitetą ir gėrėjosi ano meto 
Jėzuitų rūpesčiais, Įstei
giant aukštojo mokslo šven
tovę sename Vilniuje, vieną 
pirmųjų universitetų Rytų 
Europoje.

Po pertraukos kviečiamas 
dr. Vincas Maciūnas, bu
vęs Vilniaus ir kitų Univer
sitetų profesorius savo pa
skaitoje perėjo visą Vil
niaus Univesiteto istoriją, 
siedamas ją su jos turėta 
Įtaka Į mūsų tautos švieti
mą ir valstybingumą. Be 
kitų momentų, jis išryški
no, kad ir Lietuvos Univer
sitetas (vėliau Vytauto Di
džiojo) buvo Įsteigtas pa
gal tą patį Lietuvos Valsty
bės Tarybos priimtą Vil
niaus Universitetui atkurti

Įstatymą. Taip pat jis at
skleidė žemaičių bajorų, VU 
auklėtinių sąjūdi ir vieno 
to sąjūdžio narių S. Stane
vičiaus odės: „žemaičių šlo
vė” svarbą. ŠĮ sąjūdi jis lai
ko lietuvių tautinio atgimi
mo pradžia. Turiningą pa
skaitą dr. V. Maciūnas bai
gė tvirtu pareiškimu, kad 
ir dabartinis VU, nežiūrint 
okupacijos sąlygų, yra di-

Kalba dr. Vincas Maciūnas

dingas mokslo židinys Lie
tuvai.

Tiek dr. J. F. Cadzovv, 
tiek dr. V. Maciūno paskai
tas lydėjo grožinio žodžio 
aktorės Izabelės Savickai
tės - žmuidzinienės dekla
muotos Vilniaus Universite
to buv. profesorių: J. Puzi- 
no, Balio Sruogos ir Myko
laičio-Putino raštų ištrau
kos. žmuidzinienė perteikė 
autorių kūrinius iš atmin
ties, ir tai darė Įspūdi klau
sytojui, o drauge nukėlė i 

(Nukelta į 6 psl.)
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DIPLOMATINĖ TARNYBA SVARSTO 
NAUJU JĖGO ĮJUNGIMĄ 

C C C <

Stasys Lozoraitis, jr. Lie
tuvos atstovas prie šv. Sos
to Vatikane, gegužės 6 d. 
atskrido Į JAV ir čia mano 
praleisti porą savaičių da
lyvaudamas Įvairiuose lietu
vių veiklos pasitarimuose 
bei šventėse. Gegužės 13 d. 
dalyvavo ir žodi tarė Lietu
vos nepriklausomybės akto 
signatarų Stepono Kairio 
100 metų gimimo sukakties 
ir Petro Klimo 10 metų mir
ties minėjimo akademijeje, 
Kultūros židinyje, Brook- 
lyne.

Ta reta proga po minėji
mo jis mielai sutiko pasida
linti Įspūdžiais su Dirvos 
skaitytojais, atsakydamas Į 
klausimus.

— Ne pirmą kartą jau 
lankotės JAV-se ir New 
Yorke, gerai pažįstat išeivi
jos lietuvių gyvenimą ir su- 
siorganizavimą. Ar matote 
kokių skirtumų tarp jų 
veiklos nuo ankstyvesnių 
Jūsų lankymosi metų, bū
tent: a) politinės veiklos 
požiūriu, b) kultūrinės ir 
c) aplamai lietuvybės išlai
kyme?

— ŠĮ kartą aš dar nesu
sipažinau pakankamai su 
gyvenimu Amerikoje, taigi 
visiškai pilnai atsakyti į 
Jūsų klausimą aš negalė
čiau. Man atrodo, kad 
struktūra organizacijų yra 
ta pati, bet jų personalinė 
sudėtis smarkiai pakitėjo. 
Tenka pažvelgti Į VLIKo 
sudėtį, Į VLIKo valdybos 
sudėti, kad pamačius, jog 
jie yra visiškai nauji žmo
nės, taigi reikia manyti, kad 
ir politikos atžvilgiu galima 
tikėtis linijos tam tikro pa
sikeitimo ar vienon pusėn 
ar kiton. Tai yra visai nor
malus dalykas ir aš esu Įsi
tikinęs, kad šitoji linija bus 
gerai suderinta su kitų di
džiųjų mūsų organizacijų 
politine veikla. Kiek aš ži-

VILNIAUS 
UNIVERSITETO 
MINĖJIMAS...
(Atkelta iš 5 psl.) 

Vilniaus panoramą ir jo is
torinį didingumą.

Minėjimo programa baig
ta laisvosios Lietuvos uni
versitetų studentų rengi
niuose dažnai aidėjusia vi
duramžių studentų daina — 
Gaudeamus. Rengėjai ap
rūpino visus dalyvius gra
žiai V. Vijeikio suprojek
tuota ir atspausdinta pro
grama. Minėjimą surengė 
Korp! Neo-Lithuania Chi
cagoje Valdyba, pirminin
kaujama Vidos Jonušienės 
ir šios Korp! kultūrinių ren
ginių komisija, pirminin
kaujama dr. Leono Kriau- 
čeliūno.

Mečys Valiukėnas

E. CEKIENĖ

Stasys Lozoraitis, Jr., Lietuvos 
atstovas Vatikane.

nau Diplomatinė Tarnyba 
yra pasiruošusi labai nuo
širdžiai bendradar b i a u t i 
tiek su VLIKu tiek su ki
tom organizacijom. Vienas 
dalykas, kurį aš pastebiu ir 
kurį norėčiau pažymėti 
ypač po labai Įdomaus Lie
tuvos nepriklausomybės ak
to signatarų minėjimo, Įvy
kusio gegužės 13 dieną, Kul
tūros židinyje tai pastebė
jau jaunimo stoką. Atrodo 
jaunimas per maža dalyvau
ja tuose minėjimuose ir iš 
viso parengimuose. Gal aš 
čia klystu, bet man rodos, 
kad jis neįsitraukia pakan
kamai Į veiklą. Na, teks pro
gos Įsitikinti šių metų vasa
rą Jaunimo Kongreso metu, 
ar jie kokiu nors būdu yra 
numatę savo veiklą suakty
vinti. Man atrodo, bendrai 
paėmus, užsienio lietuvių 
veikla yra labai svarbi ir, 
kad čia yra atliekamas di
delis darbas. Vien tik pa
žiūrėjus i nesenai išėjusias 
knygas darosi tiesiog malo
nu, kad mes čia padarom 
bent istorinėje srityje dau
giau, negu šiuo metu oku- 
puotoj Lietuvoj padaro mū
sų kultūrininkai.

— Jums tenka pirmajam 
kontaktuoti iš okupuotos 
Lietuvos dabar atvykstan
čius mūsų brolius į laisvąjį 
pasaulį, ką galėtumėt pa
sakyti apie tas nuotaikas?

— Aš pastebėjau mūsų 
spaudoje juos vadinant di
sidentais ir todėl visų pir
ma norėčiau pasakyti, kad 
vartoti žodį disidentą lietu
viams nėra tikslu. Lietuvo
je faktiškai disidentų nėra. 
Disidentas tai yra žmogus, 
kuris nesutinka su savo 
krašto vyriausybe. Pas mus 
problema yra visiškai kito
kia. Mes kovojam prieš sve
timšali, prieš svetimųjų 
okupaciją. Mes nesam disi
dentai, o geriausiu atveju 
nebent rezistentai, pogrin
džio kovotojai. Pas mus 

žmonės netiek nori taisyt 
sovietinės valdžios Įvestą 
okupacinę tvarką, o tik iš 
Lietuvos išmest maskolius 
ir atpalaiduoti nuo Maskvos 
okupacijos.

— Be abejo. Jus pasiekia 
Europoje ir pogrindžio lie
tuvių spauda, ar tai turi di
delės reikšmės tenykščių 
lietuvių tarpe?

— Man atrodo, kad atei
nanti pogrindžio spauda tu
ri didelę Įtaką ne tiktai 
Amerikoje lietuvių tarpe, 
bet ir Europoje. Svarbu iš
kelti šitokį faktą, būtent, 
kad mūsų istorijoje dabar 
bus galima kalbėti apie isto
rinį laikotarpį iki pogrindi
nės spaudos ir apie laiko
tarpį pogrindinei spaudai 
prasidėjus. Ką tas reiškia? 
tai, kad šiandieną žmonės 
užsienyje turi atkreipti dė
mesį į pogrindinės spaudos 
reiškiamą valią, reiškiamą 
balsą. Jeigu jie neatkreipia 
dėmesio, tai jie atsistoja ki
toje taip sakant, barikados 
pusėje ir tuo būdu mūsų re
zistenciją pasunkina.

— Ar Jūsų nuomone da
bartinio popiežiaus Jono 
Pauliaus II-jo išrinkimas 
turės kokios teigiamos įta
kos politiniu požiūriu sovie
tų pavergtiems kraštams, 
kaip to ne viena tauta lau
kia ir tiki?

— Man atrodo, kad be 
abejo turės didelės reikšmės 
santykiams su Rytų Euro
pa ir su Rytų Europos baž
nyčiomis dėl to, kad popie
žius gerai pažįsta padėtį ir 
kiek mes matėme, jis yra 
pasiryžęs kreipti ypatingą 
dėmesį šitoms politinėms 
problemoms.

— Kaip Jums atrodo iš
eivijos dabartinis lietuvių 
spaudos veidas, lyginant su 
praeitimi, ar matote kokį 
skirtumą?

— Man atrodo, kad pa
skutiniu metu yra jaučia
mas tam tikras spaudos 
nuosmukis, būtent Įvairių 
problemų nagrinėjimas nė
ra pakankamas, o tie išpuo
liai dažnai daromi išeiną į 
kraštą kultūringai spaudai 
nepriimtini. Man atrodo, 
kad prieš keletą metų mes 
turėjom šiek tiek įdomesnę 
spaudą.

— Kaip Jums gerai žino
ma, išeivijoje pradėta daug 
rašyti ir kalbėti paneigiant 
politinių grupių tolimesnę 
egzistenciją, visą veiklą su
jungiant į vieną Lietuvių 
Bendruomenę. Kokia Jūsų 
tuo klausimu nuomonė?

— Man atrodo, kad tas 
klausimas yra sprendžia
mas tam tikrų gamtinių 
Įstatymų. Mes neturime jo
kios galimybės sustabdyti 
politinių grupių veikimo, 
negalime diktuoti niekam 
ir nieko, mes galime tiktai 

grupes ir organizacijas įti
kinti. Aišku, jog yra svar
bu, kad tos organizacijos 
galimai daugiau susijungtų 
ir tuo būdu padidintų savo 
jėgas. Man atrodo galvoti 
apie politinių grupių išeli- 
minavimą nerealu. Pačios 
jos, jeigu šitaip gamtos dės
niai lems, išsieliminuos jei
gu neparodys reikiamo gy
vastingumo.

— Organizacijos pradeda 
rūpintis mūsų Diplomatinės 
Tarnybos ateities likimu. 
Ar nematote galimybių, 
kaip tą pratęsti įvedant jau
nesnės kartos tam pasiruo
šusius asmenis?

— Klausimas yra labai 
sunkus todėl, kad šiuo mo
mentu Diplomatinės Tarny
bos turi kitų problemų, ku
rias reikės labai greit spręs
ti ir nuo kurių priklausys 
jos likimas. Naujų jėgų 
Įjungimas buvo visuomet 
galvojamas ir svarstomas ir 
tebėra galvojama, bet tas 
priklauso nuo dviejų fakto
rių: nuo finansinio ir nuo 
svetimų vyriausybių sutiki

JOURNEYMEN ELECTRICIANS 
and MACHINISTS 

Excellent pay-going rates. Outstanding 
fringes and benefits.

U.S. Forge, Ine.
105CLARKST.
AT 1-75 FREEWAY EXIT 
DETROIT, MICHIGAN, 41209 
EMPLOYMENT OFFICE 
554-2922 or 554-2999

Equal Opportunity Employer M/F/H

INGERSOLL RAND EPC DIVISION 
OKMULGEE, OKLAHOMA.

Is Growing fast and have immediate openings for: 
MACHINIST: With experience on VTL, HBM, Lathes and 
Mills.
ONE PRODUCTION PLANNER:
ONE QUALITY CONTROL INSPECTOR
Benefits include: Annual vacation, 10 Holidays, paid medicaj & life 

insurance, fully paid pension & work uniforms.

WHY COMMUTE TO TULSA? Call Mr. Hugh Garrison, 
for an immediate appointment at 918-756-1828.

(19-22)

MULTIPLE DRILL HEAD ASSEMBLERS 
BORING MILL OPERATORS 

GEAR SHAPERS 
JIG BORE OPERATORS 

RADIAL DRILL OPERATORS
Excellent pay rate. Excellent machines. Full benefits. DTA shop with 
steady overtime. Night shift positions. Mušt prove 8 years of ex- 
perience or Journeyman status.

NOW IS THE TIME TO JOIN THE #1 TEAM 
Please apply in person at:

F. JOS. company

DRILL-WAY DIVISION
23247 Pinewood Warren, Mich. 48091

(15-29)

TOOL MAKERS AND DIE MAKERS
Associated Spring Barnes Group Ine., Plymouth Division is now ac- 
cepting applications for tool makers and die makers for the day and 
afternoon shifts. We offer top wages, company paid Blue Cross/Blue 

'Shield, drug plan, etc. along with excellent vvorking conditions.
REQUIREMENTS:

TOOL MAKERS AND DIE MAKERS
Mušt have 8 years industrial experience or a journeymans card. 

APPLY AT THE EMPLOYMENT OFFICE:
ASSOCIATED SPRING BARNES GROUP INC. 

40300 Plymouth Rd., Plymouth, Mich. 48170 
Phone: 313-453-6100, Ext. 265

Located west side of 1-275; 1 mile south of 1-96 

ASS^ASARfES
An Eaual Opportunity Employer M/F

(19-20)

mo priimti šitokių naujų 
diplomatų akreditavimą.

— Baigiant įdomu išgirs
ti keletą žodžių ir apie Jūsų 
dabar gyvenamo krašto Ita
lijos kairėjimą. Kokios to 
priežastys?

— Italijoj netrukus Įvyks 
politiniai rinkimai Į parla
mentą. Yra sunku numatyti 
tų rinkimų rezultatus, ta
čiau atrodo, kad šį kartą ko
munistų partija nebegaus 
tiek balsų, kaip kad 1976 
m., kada net kai kurie de
mokratinių partijų nariai 
balsavo už komunistus su 
viltimi, kad jie sutvarkytų 
krašto ekonomiją ir šiaip 
gyvenimą, šiuo metu yra 
jaučiamas tam tikras susi
domėjimas liberalų partija, 
yra daug žmonių, kurie 
grįžta Į krikščionių demo
kratų partijos glėbį, taip 
kad aš manau, jog rinkimų 
bijot nereikia. Politinė pa
dėtis Italijoj yra labai dar 
nestabili ir reikės, manau, 
dar daug metų, kad ji susi
tvarkytų.
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Pik. Tomui Vidugiriui mirus GINZBURGAS APIE PETKŲ IR GAJAUSKĄ
Po sunkios operacijos 

Londono ligoninėje balan
džio 27 d. mirė pik. Tomas 
Vidugiris, nepriklausomy
bės kovų savanoris, Lietu
vos kariuomenės karinin
kas, visuomenės veikėjas, 
DBLS garbės narys, pik. 
Juozo Vidugirio jaunesnis 
brolis.

Gimęs 1893 m. rugsėjo 20 
d. Palaukių kaime, Suba
čiaus vis., Panevėžio aps., 
ūkininkų Povilo ir Veroni
kos Vidugirių šeimoje. To
mas mokėsi ir išlaikė eks
ternu 5 klasių egzaminus 
Panevėžio realinėje mokyk
loje. Kilus I pasauliniam ka
rui, 1914 m. buvo mobilizuo
tas ir beveik visą karą pra
leido turkų fronte, Kauka
ze. Kilus Rusijoje revoliuci
jai, dirbo Baku m. lietuvių 
komitete ir organizavo lie
tuvių grįžimą Į tėvynę.

Grįžęs į tada dar vokiečių 
okupuotą Lietuvą 1918 m. ir 
sužinojęs apie Vilniuje pa
skelbtą Lietuvos nepriklau
somybę, tuoj pat pradėjo 
savo apylinkėje organizuoti 
partizanų būrius kovai prieš 
okupantus, o vėliau ir 
prieš įsiveržusios bolševi
kus. 1919m. kovo 28 d. stojo 
savanoriu į Lietuvos kariuo
menės Panevėžio Atskirą 
batalioną, kuris kovojo 
Aukštaitijoje, kol išvijo įsi
brovėlius iš Lietuvos teri
torijos.

Pasižymėjęs gabumais ir

‘Ąrpber JĮelidays” 
1979 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ 
iš BOSTONO ir NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:
VIENOS SAVAITĖS: Maskva/Vilnius

Liejos 12 — $865.00 rugsėjo 26 — $829.00
rugpiūčio 2 — $865.00 spalio 10 — $829.00 
rugsėiio 10 — $829.00
DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

Rugpiūčio 8 — Leningradas 2, Vilnius 5,Ryga 2, 
Maskva 2, Helsinkis 2 ................... $1189.00

gruodžio 19 — Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2, 
Maskva 2, Helsinkis 2 ................. $1045.00

VISOS GRUPĖS aplankys Kauną ir Trakus, bus 
lydimos vadovu. Prie šių grupiu galima jungtis iš 
VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 

papildomu mokesčių.
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.
TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE, INC.
393 West Broadway

P. O. Box 116, 
South Boston, Mass. 02127

Telefonas: (617) 268-8764
Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsie
nio agentūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI or
ganizuoja visą eilę ekskursijų į LIETUVĄ ir j 

kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCL’PANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANGES AN/OR GOVERNMENT APPROVAL. 
REGISTERED OHIO TRAVEL AGENT # TA 0324.

MEMBER

drąsa, Tomas Vidugiris 
1920 m. buvo pakeltas į ka
rininkus. Už pasižymėjimą 
kovose 1919 m.apdovanotas 
Vyčio Kryžiumi.

Ilgą laiką tarnavo 4 pėst. 
pulke. 1932-35 m. buvo 9 
pėst. pulke bataliono vadu. 
1935-40 m. — 4 pėst. pulko 
vado padėjėju. 1941 m. lie

pos mėn. laikinoji Lietuvos 
vyriausybė buvo paskyrusi 
pik. T. Vidugirį Panevėžio 
apskrities viršininku. 1944 
m. tarnavo Vietinėje Rink
tinėje, buvo Panevėžio aps
krities komendantu ir nuo 
1944 m. balandžio 27 d. bu
vo paskirtas Kauno pulko 
vadu. Vietinę Rinktinę ge
gužės 15 d. likvidavus, buvo 
vokiečių suimtas ir kalintas 
Salaspilio kacete, Latvijoje. 
Paleistas išvažiavo į Vokie
tiją ir 1948 m. atvyko į 
Angliją.

Visuomeninę veiklą T. Vi
dugiris pradėjo, kaip minė
ta, revoliucijos metu Kau
kaze, kur kartu su prof. 
Vincu Krėve-Mickevičium ir 
kitais tautiečiais įsteigė lie
tuvių draugiją.

Atvykęs į Angliją, įsijun
gė į DBLS ir LRS veiklą. 
Nuo 1953 iki 1978 m. buvo 
DBLS centrinio skyriaus 
pirmininku. Tas skyrius 
1955 m. turėjo 234 narius, 
ruošė koncertus, minėjimus, 
turėjo ligonių lankymo sek
ciją, rėmė Tautos Fondą ir 
atliko daug kitų darbų. 1952 
m. T. Vidugiris pradėjo 
tvarkyti Centrinio skyriaus 
biblioteką, kurioje šiandien 
yra per 2,000 knygų. Kny
gų skaitytojai gyvena viso
je D. Britanijoje, tad bib
liotekos vedėjas knygas 
siuntinėjo paštu. Tą darbą 
jis dirbą,ligi tos dienos, ka
da teko atsigulti ligoninėn.

1957-60 m. T. Vidugiris 
buvo Lietuvių Namų akc. 
b-vės direktorius ir per visą 
DBLS veiklos ląiką — nuo
latinis atstovas suvažiavi
muose. Be to, ankstyves
niais laikais buvo Liet. Re
zistencinės Santarvės vado
vybės narys, o pastaraisiais 
laikais — Lietuvių karių ve
teranų „Ramovės” narys, 
Vienybės klubo narys, Pir-

Š. m. gegužio 11 dieną 
JAV Kongreso Helsinkio 
Komisija apklausinėjo žino
mą sovietų žmogaus teisių 
aktyvistą Aleksandrą Ginz
burgą, neseniai atvykusį į 
JAV, iškeitus jį į sovietų 
šnipus, šiame apklausinėji
me dalyvavo VLIKo vicepir
mininkas politiniams reika
lams dr. Kostas Jurgėla ir 
Lietuvių žmogaus Teisių 
Komisijos pirmininkas dr. 
Domas Krivickas. Dr. Jur
gėla taip atpasakojo šio ap
klausinėjimo lietuvius sąži
nės kalinius liečiančią dalį: 

GINZBURGAS, rusas, 
p r a k t ikuojąs stačiatikis, 
kalbėjo per vertėją. Staig
mena buvo, kai jis savo žo
džius pradėjo taip: „Turiu 
pradėti liūdnu pareiškimu 
— balandžio 5 dieną nuo vė
žio ligos mirė Tėvas Karo
lis Garuckas, katalikų kuni
gas, Lietuvių Helsinkio 
Grupės narys. Jo parašai, 
yra ant visų Lietuvių Hel
sinkio Grupės dokumentų. 
Per Lietuvių Helsinkio Gru- 

madienio klubo dažnas pir
mininkas, nuolatinis narys, 
paskaitininkas ir meškerio
tojas.

Nepriklausomoje Lietuvo
je bendradarbiavo „Karo 
Archyve”, o išeivijoje — 
„Santarvėje”, kur plačiai 
aprašė nepriklausom y b ė s 
kovas 1918-20 m. ir „Euro
pos Lietuvyje”. Parašė 
”Kupiškio operacija” (Karo 
Archyvas, VI tomas, 1935 
m.).

Praeitų metų DBLS su
važiavimas, įvertindamas 
pik. Tomo Vidugirio nuo
pelnus Lietuvai ir D. Britą-, 
nijos Lietuvių S-gai išrinko 
jį Sąjungos garbės nariu.

Pik. T. Vidugiris, nuo pat 
jaunų dienų kovojęs dėl 
Lietuvos laisvės, per visą 
savo gyvenimą sielojosi lie
tuvių tautos gerbūviu, o gy
vendamas išeivijoje nenu
ilstamai dirbo tautinį dar
bą, kurio galutinis tikslas 
— laisva ir nepriklausoma 
Lietuva.

Kilęs iš liaudies, pik. T. 
Vidugiris niekad nenutolo 
nuo savo aplinkos. Būda
mas atviro būdo ir visiems 
draugiškas, jis buvo visų 
lietuvių labai gerbiamas ir 
mylimas. Nebūdamas išlai
dus, iš savo kuklaus uždar
bio išeivijoje jis sugebėjo 
sutaupyti nemažą sumą pi
nigų, kuriuos pagal testa
mentą paliko liet, organiza
cijoms ir spaudai, siekian
čioms atstatyti Lietuvos ne
priklausomybę. Mirdamas 
jis paprašė jo kūną sude- 
dinti, o pelenus palaidoti 
Lietuvoje.

Daug tėvynei nusipelnęs 
a. a. pik. Tomas Vidugiris 
bus savo draugų visuomet 
prisimenamas, kaip labai 
kuklus, visa širdimi atsida
vęs savo tautai, vyras.

J. V. 

pės nario Viktoro Petkaus 
teismą 1977 metais Tėvas 
Karolis, jau sirgdamas, pa
reiškė: ’Mes dirbome su 
juo kartu, tad ir mane tu
rėtumėt pasodinti į kaltina
mųjų suolą. Aš laikyčiau 
sau garbe mirti lageryje, 
kaip kad daugelis kitų Lie
tuvos Bažnyčios tarnų yra 
mirę.’ šimtai lietuvių atvy
ko palaidoti Tėvą Karolį, 
kunigą ir žmogaus teisių 
gynėją. Mes irgi liūdime dėl 
jo mirties. Aš prašau jus 
drauge su manimi jo atmi
nimą pagerbti tylos minu
te”.

Ir taip Komisijos nariai, 
korespondentai ir visi ap
klausinėjimo salėje susirin
kusieji ilgiau kaip minutei 
pagarbiai nulenkė galvas.

Ginzburgas toliau pami
nėjo Petrą Paulaitį, kuris 
jau virš 30 metų atkalėjo, 
o taip pat Lietuvių Helsin
kio Grupės narius Viktorą 
Petkų ir Balį Gajauską. 
Ginzburgas paklausė: „Ar 
turime dėti pastangas juos 
išvaduoti?” ir čia pats at
sakė: „Būtinai turime tai 
daryti”.

Dr. Jurgėla priėjo prie 
Ginzburgo ir padėkojo jam 
VLIKo vardu už paminėji
mą lietuvių sąžinės kalinių.

VLIKas ragina lietuvius 
laisvajame pasaulyje siųsti 
telegramas ir laiškus savo 
gyvenamų kraštų vyriausy
bių galvoms, parlamentams, 
spaudai. JAV lietuvius ra
gina rašyti Prezidentui Car
teriui, Department of Statė, 
o taip pat JAV Kongreso 
Helsinkio Komisijai, kurios 
pirmininkas yra Congress- 
man Dante B. Fascel.

Helsinkio Komisija buvo 
sudaryta 1976 metais prie 
JAV Kongreso ir jai buvo 
pavesta prižiūrėti ir skatin
ti Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Europoj 
Konferen c i j o s Galutinio 
Akto nutarimus ir įsiparei
gojimus. (E)

W A N T E D
TOOL AND DIE MAKERS 

DIE REPAIR 
TOOLROOM MACHINIST 
Permanent, full time, benefits.

Apply in person
UNIVERSAL METAL 

PRODUCTS 
29980 LAKELAND BLVD. 
WICKLIFFE, OHIO 44092

An Equal Opportunity Employer 
*18-24)

EXPERIENCED
SĖT UP PERSONS

Plastic injection molding. Union Shop. 
All benefits. Excellent hourly rate, 
and overtime.
Send resume to:

REF L EX
P. O. BOX 7068

WINDSOR, ONT., CANADA N9C 3Y8 
(18-22)

WANTED 
WELDERS 

Mušt be experienced in 
ARC, MIG, & TIG.

Also
EXPERIENCE SHEETMETAL 

LAYOUT/FITTERS
Mušt have at least 5 years experience 
FOR M1SCELLANEOLS JOB SHOP 
FABR1CATION of SHEETMETAL Ar 
LIGHT STRUCTURAL & PLATE.

Mušt be able to work with prints. 
Advancement, high hourly rate, over
time, excellent benefit package, steady 
work vvith variety. Applv in person: 

E. & W. SERVICĖS. INC.
7876 ENTERPRISE DR. 

MENTOR, OHIO 
216-951-1500

(17-231
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■ laiškai Dirvai
DĖL DR. BR. NEMICKO 

PASIŪLYMŲ

Š. m. gegužės mėn. 10 d. 
Dirvos 19 nr. laiškų sky
riuje tilpo dr. Br. Nemicko 
laiškas pavadintas Įstatų 
problema. B. N. stebisi, ko
dėl ALT S-gos seimo darbo
tvarkėje neįrašytas įstatų 
pakeitimo ir papildymo 
klausimas.

Toliau B. N. daro išve
džiojimus, kaip teisė vejasi 
iš paskos kintantį gyveni
mą, ir jei ji per toli atsilie
ka nuo gyvenimo, prasiver
žia revoliucinės jėgos arba 
išsivysto kontrobandinė ga
lia. Manau, kad dauguma tų 
negerovių atsiranda ne dėl 
įstatymų nusenėjimo (kon
stitucijos ir kodeksai išsi
laiko šimtmečius), bet dėl 
vykdomosios valdžios nesi
skaitymo su teise ir jos ig
noravimu bei laužymu. Įsta
tai yra organizacijos struk
tūros pagrindiniai rėmai, 
jie nenusako visų smulkių 
detalių, tam yra leidžiamos 
veiklai reguliuoti taisyklės.

Įstatų keitimas reikalau
ja ilgų ir rimtų svarstymų 
ir išsamaus paruošimo. Rei
kia sudaryti komisiją pro
jektui paruošti, paskui tą 
projektą išsiuntinėti na
riams susipažinimui ir ga
limam pataisymui ir tik ta
da eiti į seimą galutinam 
priėmimui.

Garbės teismus turi stu
dentų korporacijos ir kitos 
daugiau uždaro pobūdžio 
draugijos. Sąjūdžiai, sąjun
gos ir politinės partijos 
garbės teismų nepraktikuo
ja Įstatų 4 str. 7 p. duoda 
teisę Sąjungos valdybai su
spenduoti narį dėl prasižen
gimų nesuderinamų su įsta
tų pirmos dalies nuostatais. 
Nemanau, kad seimas su
teiktų didesnę galią ir gar
bės teismui.

Dr. Br. Nemicko patiekti 
aritmetiniai išvedžiojimai 
dėl skyrių atstovavimo sei
me yra tendencingi. Susi
daro įspūdis, kad tie 40 ex- 
oficio skyriais nesirūpina ir 
jų neatstovauja. Visi skyrių 
pirmininkai yra demokra
tiškai išrinkti skyrių meti
niuose susirinkimuose. Są
jungos pirmininkas, valdy
ba, revizijos komisija ir ta
ryba yra išrinktos seime. 
Jie visi priklauso skyriams 
ir dažniausiai aktyviai da
lyvauja jų veikloje. Ar bū
tų tikslinga juos išjungti iš 
seimo ?

Dalyvavimas seime yra 
surištas su finansinėm iš
laidom. Dalis skyrių delega
tų nevyksta į seimus ne dėl 
to, kad jų balsas nebus le
miantis, bet dėl to, kad sky
riai nepajėgia apmokėti ga
na aukštų kelionių ir nak
vynių išlaidų. Siūlymas 
rinkti po vieną atstovą nuo 
kiekvienų 5 skyriaus narių 
nėra prasmingas ir kartais 
gali būti kenksmingas. Da- 

leiskim, vietovės, kurioje 
vyksta seimas, keli vietiniai 
skyriai susitarę savo atsto
vų dauguma gali diktuoti 
seimui, kai tuo tarpu dėl 
aukščiau minėtų priežasčių 
tolimesnius skyrius atsto
vaus tik maža saujalė.

Dabartiniai Sąjungos 
įstatai yra demokratiški, 
jie pilnai atitinka šių dienų 
dvasiai ir nesudaro Sąjun
gos veiklai jokių varžybų. 
Dr. Br. Nemicko siūlymas 
šiame seime keisti įstatus 
yra pavėluotas, nes remian
tis įstatų 7 str. 3 ir 4 p. p. 
tas turėjo būti padaryta 
seimo paskelbimo metu ir 
įtraukta į darbotvarkę.

Vietoj to seimas galėtų 
patvarkyti, kad būtų išleis
tos platesnės taisyklės veik
lai pagyvinti.

Aš manau, kad ateityje 
reikėtų sudaryti dar pora 
apygardų, paskatinti jų 
veiklą ir uždėti joms parei
gas paruošti sekantiems sei
mams nutarimų projektus, 
paruošti kandidatų sąrašus 
Sąjungos valdybai ir tary
bai rinkti ir juos nustatytu 
laiku patiekti nominacijų 
komisijai.

Jonas Mockus, 
Yucaipa, Ca.

NETIKĖTAS 
IŠSIGYNIMAS

Ryšium su "Dirvoj” (79/ 
18) ir kai kur kitur paskelb
tu Altos ir "Naujienų” abi
šaliu išsigynimu, anot ku
rio "Naujienos” nėra Altos 
oficiozas, leiskite atkreipti 
dėmesį, kad tame išsigyni
me oficiozo sąvoka atrodo 
klaidingai suprasta. Oficio
zas nėra toks dalykas, ku
riuo gėda būti, ar kurį gėda 
turėti.

Valstybinės valdžios ar 
šiaip kokios organizacijos 
vadovybės oficiozu laiko
mas toks periodinės spaudi
nys, kuris, nebūdamas ofi
cialus tos vadovybės orga
nas, vis dėlto dėsto, aiškina, 
teigiamai vertina ir mažiau 
ar daugiau įtaigoje bei pro
paguoja tos vadovybės (val
džios) pažiūras, kartais net 
ir paagituodamas už jas.

Ilgą laiką tokias oficio- 
ziškas funkcijas Altai atli
kinėjo keletas laikraščių, 
ypač trys chicagiškiai — 
"Draugas”, ”Naujienos” ir 
"Sandara”, kai jų visų trijų 
vyriausi redaktoriai tuo pa
čiu metu buvo ir vyriausia 
Altos valdžia. Vėlesniaisiais 
laikais daugumas mūsų lai
kraščių ėmė tenkintis tik 
pačios Altos teikiamų (ofi
cialių) biuletenių įdėjimu, 
retokai prie jų bepridėdami 
nuo savęs dar ir kokį ofi- 
riozišką komentarą. Tik 
”Naujienos” iš visų ištiki
miausiai, netgi uoliau ir ko- 
vingiau kaip kada nors, ne 
vien iš Altos biuletenių, o 
daugiau nuo savęs dėsto, 
skelbia, aiškina, kokios Al

foje yra vyraujančios pa
žiūros, koki jos ir ypač lig
šiolinio jos pirmininko kada 
buvo atlikti darbai ir žygiai, 
koks neprilygstamas yra to 
pirmininko talentingumas 
politinėje veikloje Lietuvos 
reikalams ginti. Kas "Nau- 
j ienas” paskaito, negali ne
pastebėti, kad tas laikraštis 
kalba apie Altą taip oficio- 
ziškai, kaip vargu ar kas 
nors kitas yra kada kalbė
jęs. O iš Altos ligšiol nebu
vo girdėt nė vieno nepasi
tenkinimo, kad Altos ar jos 
pirmininko pažiūros "Nau
jienose” būtų kada nors bu
vusios perteiktos netiksliai. 
Tai aišku, kaip diena, kad 
”Naujienos’’ ligi šiol buvo 
matomos Altos aficiozinėse 
funkcijose. To nėra kaip nu
neigti ir, atrodo, kuriems gi 
galams neigti: kas gi čia 
bloga ?

Nebent:
1) "Naujienos” iš tiesų 

būtų pastaruoju metu bu
vusios ne Altos, o tik jos 
pirmininko K. Bobelio ofi
ciozas. Tikrai, K. Bobeliui 
tapus Vliko pirmininku, 
”Naujienos” ėmė atrodyt ir 
kaip Vliko oficiozas.

2. "Naujienos” galbūt(?) 
nesutinka pritariamai (ofi- 
cioziškai) komentuoti Alfo
je neseniai priimto (ar dar 
tik svarstyto?) pažado ban
dyti taikintis su Bendruo
mene. Vietoj pritarimo to
kiam pažadui, "Naujienos” 
vedamuoju įsidėjo Z. Dani
levičiaus manifestišką pa
reiškimą, skelbiantį R-Ben- 
druomenės pasiryžimą ko
voti prieš "frontininkų ben
druomenę” iki galutinės 
pergalės. Esą: "Dabar jau 
kalbos apie susitarimą 
praktiškai negali būti”.

Jei taip, tai tektų sutik
ti, kad nuo Šiol ”Naujienos” 
gal jau ir nėra Altos oficio
zas ...

V. Rastenis,
New York

PASTABOS DĖL 
MOKSLINIO 

BENDRADARBIAVIMO 
SU SOVIETŲ SĄJUNGA

Kultūrinis bendradarbia
vimas su Sovietų Sąjunga, 
taipogi ir Lietuvos T.S.R., 
yra tapęs labai opiu ir kont
roversiniu klausimu. Ma
nau, kad mažai kas priešin
sis padėti asmeniškai mūsų 
vargstantiems broliams tė
vynėje dvasiniai ir materia
liniai; ar tai siuntiniais ar 
tiesioginiai dovanomis ap
lankant tėvynę. Bet tuo ir 
turėtų baigtis neįsiveliant į 
Sovietų Sąjungos valstybi
nes institucijas.

Kad kai kurie mūsų vei
kėjai ar mokslininkai neži
no tos ribos ir yra visai su
simaišę, darydami didelę ža
lą mūsų vienybei, parodo du 
laiškai siųsti lietuvių gydy
tojams Amerikoje Antano 
Butkaus. Ph. D., kuris dirba 
Cleveland Clinic. Pacituosiu 
ištraukas iš jo rašytų laiš
kų 1977 m. birželio 7 ir 
1979 m. kovo 27.

"Cleveland Clinic Foun- 

dation labai susidomėjo 
moksliniu bendradarbiavi
mu tiesiogiai su Kauno ir 
Vilniaus universitetais. Ta 
proga pernai buvau koman
diruotas kaip vizituojantis 
profesorius Vilniaus Klini
kinės ir Eksperimentinės 
Medicinos Institutan.

Studijai vykdyti yra la
bai reikalingas aparatas, 
kuris kainuoja $9,500.00. To 
aparato Vilniuje lietuviai 
mokslininkai, neturėdami 
svetimos valiutos bei leidi
mo, patys nusipirkti negali. 
Tad lieka vienintelis kelias 
— geradarių lietuvių aukos.

Vilniaus Instituto ir Cle
veland Clinic Foundation 
vardu kreipiuosi į Jus, nuo
širdžiai prašydamas gauses
nės Tamstų aukos. Ta pro
ga norime Jus užtikrinti, 
kad nupirktasis aparatas 
bus nuvežtas į Vilnių ir visą 
laiką liks lietuvių moksli
ninkų rankose.

Labai neigiamai į vajų 
atsiliepė spaudoje pareikš
tas neva lietuvių gydytojų 
sąjungos vardu nuo to pro
jekto atsiribojimas. Tas 
mums nesiflprantama, nes 
Toronte vykusiam Tarybos 
posėdyje daugelis gydytojų 
ragino tą projektą asmeniš

MACHINIST
NEEDED:

Qualified applicants for the following positions lst and 2nd 
shifts:

• MILLING MACHINE OPERATORS
• ENGINE LATHE OPERATORS
• VTL OPERATORS 1
• SURFACE GRINDERS
EXCELLENT EMPLOYEE BENEFITS:

• 35 cents per hour 2nd shift premium
• Paid employee hospitalization and life insurance
• Paid siek leave benefits
• Up to 4 weeks paid vacation
• 10 Paid holidays
• Credit Union

EDM OF TEXAS
14042 Distribution Way 
Farmers Branch, Texas 

214-241-2501
Equal Opportunity Employer

(20-22)

FOREMAN
We have an opening for an aggressive individual with strong supervisory 
and technical background in fabricating shop machines and procedures. 
Responsibilities include planning, directing and coordinating of depart- 
mental operatons to meet produetion schedules.
The person should be a strong motivator of people and a self-starter. 
Excellent opportunity with attractive benefits.
Please send resume or call 216-731-8000, Ext. 329. A. L. LICKERT.

EMPLOYEE RELATION SUPERVISOR

AM MULTIGRAPHICS-EUCLID PLANT 
1200 Babbitt Road, Euclid, Ohio 44132

Equal opportunity employer M/F/H

Opportunity for Journeymen or lst Class Skilled
MACHINISTS

MILLING MACHINISTS 
TOOL ROOM MACHINISTS 

THREAD GRINDERS 
FORM TOOL GRINDERS (FLAT FORM) 

VERTICAL TURRET LATHE (VTL) OPERATORS 
HORIZONTAL BORING MILL OPERATORS 

RADIAL DRILL OPERATORS
You mušt be able to sėt up your own work and have a workable 

knowledge of shop dravvings.
ALSO NEEDED

INDUSTRIAL JOURNEYMEN 
MILL WRIGHTS
ELECTRICIANS

Excellent vvorking conditions above average earnings & complete 
package of company benefits.

To atrange for interview please call: MR. BEN DiFRANCO. 
NATIONAL ACME DIVISION

ACME-CLEVELAND CORPORATION
170 E. 131st Street at Coit, Cleveland, Ohio 44108 

(216 ) 268-4200
An Equal Opportunity Employer M/F/H

kai paremti. Pakartotinai 
tvirtiname, kad nupirktasis 
aparatas žymiai pasitar
naus lietuvių mokslininkų 
vardui pakelti ir tai jiems 
padės Lietuvoje išsilaikyti 
savarankiškai. Esame už
tikrinti ir įsitikinę, kad apa
ratas Vilnių pasieks ir bus 
užpajamuotas kaip Institu
to nuosavybė.”

Kad mūsų piniginės au
kos padės Lietuvių moksli
ninkams Lietuvoje nėra 
abejonės. Bet kad nupirk
tasis aparatas tiesioginiai 
ar netiesioginiai padės So
vietų Sąjungai irgi nėra 
abejonės.

Dr. A. Matulionis, 
San Francisco Ca.

WANTED 1ST CLASS SKILLED 
MACHINISTS

VHTH JOB SHOP EXPERIENCE. 
O. D. GRINDERS 

SURFACE GRINDERS 
LATHE OPERATORS 

MILL HANDS
Starting wage $7.00 per hour to start 
depending on experience. Benefits 
overtime. Apply

LANE PUNCH
25907 TROVVBRIDGE 

INKSTER. MICH. 48141 
(20-2P

Wanted lst Class Skilled
LATHE HANDS 
MILL HANDS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. And be 
experienced in form vvork. Fringe 
benefits & overtime.

313-365-4260
(20-281
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Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signatarą Petro Klimo ir 
Stepono Kairio minėjimas

EMILIJA ČEKIENĖ

Gegužės 13 d., Kultūros 
židinyje Brooklyne, N. Y. 
Įvyko Lietuvos nepriklauso
mybės akto signataru Ste
pono Kairio 100 metų gimi
mo ir Petro 10 metų mirties 
minėjimas-akademija, kurią 
pradėjo Sofija Jasaitienė, 
rengimo komiteto pirm, 
šiais žodžiais:

„Susirinkome pagerbti du 
milžinus, kuriuos pagimdė 
mūsų atgimstanti tauta. 
Garbė jiems! Tebūna gyvu 
pavyzdžiu jie ir daug tokių 
kitų tiems, kurie iš naujo 
turės prikelti mūsų paverg
tą ir nukamuotą tautą švie
siai jos ateičiai” ir pakvietė 
sugiedoti Lietuvos himną.

Akademijai vadovauti pa
kvietė Eglę žilionvtę, kuri 
gausiai susirinkusią publiką 
supažindino su garbingais ir 
iš toli atvykusiais svečiais, 
jų tarpe: Stasys Lozoraitis, 
jr. Lietuvos atstovas Vati
kane iš Italijos, Petro Kli
mo sūnus Petras su žmona 
Žibute iš Paryžiaus, Juozas 
Kapočius, LE leidėjas, darb
štus lietuviškos kultūros 
darbų vykdytojas, Jackus 
Sonda, buvęs ilgametis „Ke
leivio” redaktorius, dr. Pet
ras Vileišis, aktyvus visuo
menės darbuotojas, Petro 
Klimo brolio sūnus Gedimi
nas su žmona ir dukra Aud
rone su vyru Mikalausku ir 
kitus.

žodį tarti pakvietė Lietu
vos generalinį konsulą New 
Yorke Anicetą Simutį, Sta
sį Lozoraitį, jr. ir apie Pet
rą Klimą kalbėti prelegen
tą dr. Stasį Bačkį, Lietuvos 
atstovą Washingtone. Jis 
išsamiai paruoštoj paskai
toj supažindino klausytojus 
su Petro Klimo gyvenimu, 
charakteriu, jo siekimais ir 
darbais, laimėjimais ir gy
venimo kelyje sutiktomis 
kliūtimis bei kančiomis, ku
rių netrūko nuo pat vaikys
tės dienų.

P. Klimas gimė 1891 m. 
vasario 23 d. Kušliškių kai
me, netoli Kalvarijos mies
to. 1910 m. baigė gimnaziją, 
o 1914 teisę. Į lietuvišką 
tautinį darbą įsijungė labai 
dar jaunas būdamas. 1917 
m. rugsėjo 6 d. pasirodė 
„Lietuvos Aidas”, kurį Kli
mas redagavo talkinamas J. 
Pajaujo ir Bugailiškio. Gi 
1916 m. buvo apkaltintas 
ir teko sėdėti Kalvarijos 
ir Vilkaviškio kalėjimuose. 
Tai buvo jo kryžiaus kelių 
tik pradžia. Jis ėjo per gy
venimą pasirinktu tiesiu ke
liu, klupo ir kėlėsi. Jokių pa
reigų nevengė, jei tik jos 
buvo naudingos lietuvių 
tautai ir jos ateičiai.

1917 m. rugsėjo 18-23 d. 
Vilniuje buvo išrinktas į 
Lietuvos Tarybą, kuri 1918. 

VIII. 11 d. pasivadino Lie
tuvos Valstybės Taryba. 
Neįmanoma čia suminėti 
Petro Klimo visų eitų pa
reigų, kurių paskutinės bu
vo NPĮM Prancūzijoje nuo 
1925. V. 20 iki 1943. IX. 18, 
kada ir prasidėjo jo gyve
nimo odisėja, dvasinėm ir

Lietuvos generalinis konsu
las A. Simutis kalba nepriklau
somybės signatarų Stepono 
Kairio ir Petro Klimo mii-ties 
minėjime New Yorke.

L. Tamošaičio nuotr. 

fizinėm kančiomis privedusi 
prie tragiško gyvenimo ga
lo.

Iš daugelio P. Klimo pras
mingų pasisakymų, raštų 
bei draugams rašytų laiškų 
prelegentas pacitavo keletą 
būdingesnių atkreipiančių 
ir mūsų dabarties dėmesį.

„Aplinkybės mus mokė 
Lietuvai kuriantis apdairios 
ir subtilios diplomatijos, 
reikėjo saugotis nuo išpuo
lių, įkarščių, nuo nemanda
gių posakių ar mostų. Kai 
kam atrodė, kad diplomati

Mirga Bankaitytė iš Clevelando atliekant meninę programą. 
L Tamošaičio nuotr.

Lietuvos nepriklausomybės signatarų Stepono Kairio 100 metų gimimo ir Petro Klimo 10 
metų mirties minėjime New Yorke, gegužės 13 d. Kultūros Židinyje programos dalyviai ir iš tolo 
atvykę svečiai. Iš kairės: Stasys Lozoraitis, jr., Eglė Žilionytė, akt. Henrikas Kačinskas, Sofija 
Jasaitienė — rengimo pirm., Žibutė ir Petras Klimai, tai iš Paryžiaus atvykęs Petro Klimo sū
nus su žmona, dr. Stasys Bačkis, Lietuvos atstovas Washingtone, Jurgis Valaitis ir Mirga Bankai- 
tytė. L. Tamošaičio nuotr.

ja neryžtinga, lėta ar per 
daug kukli net nuolaidi. Bet 
reikia žinoti, kad kompro
misai buvo tik gelbėjimosi 
priemonė, o mandagumas — 
ištvermės rodyklis. Visados 
reikėjo atsižvelgti į kitų 
jautrumą ir išvengti bet 
kokių suerzinimų”.

Prelegentas pabrėžė, kad 
Klimas dirbo Kaune, Vil
niuje 1919-1920 metais, ka
da anot B. K. Balučio ”tai 
buvo visos tautos kietas pa
siryžimas laikytis išvien ir 
dantimis ir nagais ir nuga
lėti visas kliūtis, kad sveti
miems savo laisvės nebeati- 
duotume”.

Dėl spaudos atgarsių Lie
tuvos prezidentui A. Smeto
nai atvykus į JAV 1941 m. 
rašė: „Polemika aplink Pre
zidentą mums čia labai ne
patinka. Mes manėme, kad 
tokių ginčų buvo galima iš
vengti valstybiniais sumeti
mais ir paaukojant VISUS 
ASMENINIUS, NEPATI
KIMUS, REŽIMINES KON- 
TRAVERSIJAS IR NET 
MENAMAS POLITINES 
KLAIDAS”.

Laiške namiškiams 1943 
m. rugsėjo 19 d. jis rašė: 
Būkite ramūs ir tikėkite 
mūsų šventosios Tėvynės 
geru Rūpintojėliu. Labai1 
gaila, kad nepasiėmiau ko
kios knygos, šventasis raš
tas man būtų papildoma pa
guoda mano ir pasaulio di
džiame skurde.”

Ir baigdamas dr. S. Bač
kis pacitavo Petro Klimo 
parašytą 1916 m. credo, ku
rio bent trumpą ištraukėlę 
pravartu ir dabar įsidėmė
ti: ”Tiek amžių nešioti ir 
pamesti ligi galo ištverki
me! Susipraskime visų pir
ma! Ir šiandien mūsų žilo
sios senovės prosenius at
minę, gaivinkime mūsų šir
dyse jų karštą savo tautos 
laisvės troškimą! Uždėkime 
dvasioje laisvos, nepriklau
somos Lietuvos obalsį ir jo 
vardu vienybėje kietai kits 
kitą remkime! Tas obalsis 
turi nušviesti mūsų patvarų 
darbą Lietuvos reikalams. 
Ir neleiskime pasirodyti 
mūsų tarpe ištižėlių ir baik- 
štuolių dvasiai, kuri dėl iš
džiuvusios kruopelės telau
kia senų ar naujų ponų ir 
bemoka jų kalba švebelduo
dami lenktis prieš juos!”

Prelegentas P. Klimą 
klausytojams pristatė dau
giau gyvenimišku požiūriu 
įpindamas ir savo atsimini
mų, o pagrindinai su jo as
menybe susipažindinti buvo 
galima ten pat gauti dr. A. 
Geručio nesenai parašytą ir 
Vilties draugijos išleistą 
knygą ir J. Kapočiaus išleis
tą P. Klimo parašytus atsi
minimus. Tačiau P. Klimas 
yra mūsų istorijai tokia sa
vo darbais Lietuvai turtin
ga asmenybė, kad be to, dar 
daug jo raštų bei laiškų sū
nus Petras turėjo čia atsi
vežęs, tik reikia leidėjo.

Paskaitą apie Steponą 
Kairį skaitė Jurgis Valai
tis, buvęs VLIKo vicepirm. 
S. Kairys gimė 1878. XII. 
20 d. Užnevėžių kaime, 
Kurklių v., Ukmergės apsk. 
Lankė Palangos progimna
ziją ir baigė Šiaulių gimna

ziją, o 1908 baigė Techno
logijos institutą Petrapily
je. Profesoriavo Kauno uni
versitete. 1904 m. įsitrau
kė į L.S.D. partijos darbą 
ir 1905 m. buvo Vilniaus 
seimo atstovas, 1918 m. 
Lietuvos Tarybos narys, 
Vasario 16 nepriklausomy
bės akto signataras, vėliau 
valstybės kūrėjas ir akty
vus darbuotojas bei kovoto
jas naujoms sovietų ir vo
kiečių okupacijoms paver
gus Lietuvos valstybę. Vėl 
artėjant raudonajam tero
rui jis pasitraukė į vaka
rus ir vėliau į JAV. Senat
vėje prispaustas ligų atsi
dūrė varge.

Ir atvykęs į JAV nors 
būdamas ne jaunuolis, bet 
rankų nenuleido. Aktyviai 
veike VLIKe, rašė spaudo
je. Jo parašytą knygą „Lie
tuva budo” buvo galima įsi
gyti minėjimo salėje. Tai is
torinė atsiminimų knyga.

Kaip dr. S. BaČkis savo 
paskaitoje apie P. Klimą 
pabrėžė, kad Petras Klimas 
tai asmenybė, kurią turėtų 
studijuoti visų laikų Lietu
vos jaunimas, taip galime 
papildyti, jog ir S. Kairys 
priklauso prie tokių. Iš abie
jų signatarų gyvenimo ir 
darbų buvo suruošta paro
da.

Po paskaitų iš jų raštų 
ištraukas skaitė akt. Henri
kas Kačinskas ir kanklėmis 
meninę dalį atliko Mirga 
Bankaitytė iš Clevelando. 
Po minėjimo vyko atgaiva.

Pokalbis su Petru Klimu, jr.
Minėjime dalyvavęs Pet

ro Klimo sūnus Petras taip 
pat, nors gimęs Paryžiuj, 
bet yra aktyviai įsijungęs į 
vietos tenykštį lietuvių tau
tinį judėjimą dabar abu su 
žmona žibute Duobaite, bu
vusia chicagiete. Kai jo tė
velį Gestapo areštavo sūnui 
Petrui buvo trylika metų. 
Vieną kartą jis kalbėjo te
lefonu, kai motina mirė 
1957 m. Istorija gana įdomi,

(Nukelta į 10 psl.)



Nr, 21 — 10 DIRVA 1979 m. gegužės 24 d.

KLIMO IR KAIRIO 
MINĖJIMAS

(Atkelta iš 9 psl.) 
sako sūnus, kai jie gyveno 
pietų Prancūzijoj ir jis tė
vas paskambino, kaip laiko
si motina, o ji prieš vieną 
dieną buvo numirusi.

Mano sesuo Eglė buvo nu
važiavusi pas tėvą Lietuvo
je ir ji vieną kartą net mė
nesį išbuvo kartu su juo. 
Jai lengviau buvo, nes su 
d i p lomatiniu prancūzišku 
pasu. Paskutinį kartą buvo, 
rodos, 1965 m. Aš, sakė 
Petras, neturėjau galimybių 
su tėveliu pasimatyti. Pri
klauso jau 20 metų Lietu
vių Bendruomenei Paryžiu
je.

Be lietuviškos veiklos Pet
ras daug dirba savo tėvo 
laiškų ir raštų tvarkyme. 
Apie ką tik išleistą knygą 
tėvo atsiminimų jis taip sa
ko : ”Man buvo atvežti mik
rofilmai iš Lietuvos, ku
riuos aš turėjau palaikyti 
keletą metų prieš skelbiant, 
kad nesukompromi t u o t i 
žmones, kurie pagamino 
tuos filmus, pirmi, kurie 
perrašė mašinėle, kurie nu
fotografavo ii tuos, kurie 
atvežė mikrofilmus. Da
bar ta knyga pasirodė dėka 
gerbiamo Juozo Kapočiaus.

Dabar, sakė jis, ruošiu 
Vaižganto laiškų išleidimą, 
kurių turiu apie ,360 rašytų 
daugiausia mano tėvui, ma
no motinai, tetai ir keletą 
man. Tikiuos, kad neužilgo 
irgi pasirodys tėvo dieno
raštis, kurį žada išleisti 
Mackaus fondas. Dienoraš
tis, kuris liečia nuo 1913 iki 
1920 metų. Norėčiau irgi 
surasti būdą išleisti tėvo 
parašytus du tomus istori
jos. Pirmas tomas nuo senų 
senovės iki 800 metų, ant
ras tomas nuo 800 metų iki 
1100 m. Jis buvo pasiryžęs 
parašyti 10 tomų, bet deja, 
galėjo suredaguoti tiktai 
du.

Lietuvių Paryžiuje yra 
labai maža, lietuviškai kal
bančių gal koks šimtas, vi
sas centras yra aplink kun. 
Petrošių. Yra susirinkimai 
vieną kart į mėnesį. LB 
pirm, yra kun. Petrošius, o 
aš valdyboj. Ričardas Bač- 
kis yra Tarybos pirminin
kas.

Dr. A. Geručiui esu nepa
prastai dėkingas už labai 
gražią knygą, kur jis surin
ko labai daug gražios me
džiagos ir labai rūpestingai 
parašė. Esu labai dėkingas 
Vilties Draugijai už išlei
dimą ir ta proga nuoširdžiai 
noriu pareikšti padėką J. 
Kapočiui už minėtą tėvo at
siminimų išleistą knygą. 
Esu taip pat nepaprastai 
dėkingas už labai gražų su
rengtą čia minėjimą vi
siems organizatoriams ir 
dalyviams.

Skaitykit ir platinkit Į
DIRVA____ I

Kviečiame į Mokytojų Studijų savaitę
Lituanistinė mokykla iš

eivijoje yra pagrindinė lie
tuvybės išlaikymo tvirtovė. 
Ji ne tik duoda tautinį auk
lėjimą ir švietimą mūsų 
jaunajai kartai, bet kartu 
apjungia tėvus, švietimo 
rėmėjus, Bendruom e n ė s 
apylinkes, kurie yra pagrin
diniai lituanistinių mokyklų 
išlaikytojai. Lituanistinės 
mokyklos produktingumas 
labai daug priklauso nuo 
vadovybės ir nuo mokytojų. 
Dar turime eilę pasišventu
sių, daugelį metų lituanisti
nėje mokykloje bedirbančių 
mokytojų ir vedėjų. Kas 
metai ateinanti nauji mo
kytojai dažnai nebeturi pla
tesnio lituanistinio pasiruo
šimo. Nauji mokytojai atei
na su entuziazmu, su idea
lizmu perduoti lietuvybės 
žiburį jaunajai kartai, šis 
entuziazmas dažnai atsimu
ša į nedėkingas lituanisti
nės mokyklos sąlygas, į ne
palankias aplinkybes, į su

Kada tai liečia darbą 
Osh Kosh yra standartinė 
apranga

20%off
Osh Kosh yra drabužiai kurie dirba 
taip pat sunkiai kaip ir jūs. Ir May 
Company yra vieta kur galite juos 
gauti. Stiprūs, patikimi, sintetikos 
medvilnės mišinys, kuriuo jūs galite 
visad pasikliauti. Ateikite, sutikite 
sau lygų: marškiniai specialaus ilgio 
tamsiai mėlyni, alyviniai ir alyviniai 
žali; 14%-17, 11.99. Pilno kirpymo 
kelnės alyviniai žalios spalvos ir 
alyvinės spalvos dydžiai 32-42; 
tamsiai mėlyni 32-46,12.99 
Budget Men’s (100) mieste ir 
visuose skyriuose.

sidariusias problemas. Šių 
problemų sprendimui reika
lingas glaudus vadovybės, 
mokytojų ir tėvų bendra
darbiavimas. Sėkminges- 
niam lituanistinės mokyklos 
darbui reikalingas vyres
niųjų pedagogų patirties 
perdavimas jaunesniesiems, 
o iš jaunesniųjų naujų idė
jų, naujų metodų, naujos 
perspektyvos pritaikymas 
rytdienos lituanistinei mo
kyklai.

Per eilę metų lituanisti
nių mokyklų reikalai buvo 
sėkmingai sprendžiami Mo
kytojų studijų savaitėje va
saros metu. Kiekviena mo
kytojų studijų savaitė bu
vo atsinaujinimas — reko
lekcijos kiekvienam jos da
lyviui. Kartu buvo ir po
ilsis, atostogos kartu daly
vaujantiems šeimų na
riams.

Šios vasaros mokytojų 
studijų savaitė, ruošiama 
liepos mėn. 8-15 d. puikio

MES DUODAME IR KEIČIAME EAGLE STAMPS

je Tėvų Pranciškojų vasar
vietėje, Kennebunkporte, 
Maine, suteikia labai gerą 
progą ne tik mokytojų pa
bendravimui, lituanistinių 
mokyklų reikalų aptarimui, 
ateities darbų planavimui, 
bet ir maloniam vasaros 
poilsiui, kuriam skirtos po
pietės. Vedėjai, mokytojai 
kviečiami atvykti su šeimų 
nariais. Kviečiami dalyvau
ti visi lituanistinio švieti
mo darbuotojai, kultūrinių 
kai ir visuomenininkai, šios 
vasaros Mokytojų studijų 
savaitė turi labai įdomią, 
aktualią programą, kurią 
išpildys rinktiniai prelegen
tai.

Visi Mokytojų studijų sa
vaitės dalyviai kviečiami 
registruotis iki birželio mė
nesio 15 d. pas kun. L. And- 
riekų, Franciscan Monaste- 
ry, Kennebunkport, Maine 
04046, kartu pasiunčiant 
$25.00 čekį Franciscan Fa- 
thers vardu. Tėvų Pranciš
konų vasarvietės vadovybė 
visus aprūpins labai geru 

maistu ir kambariais už že
miausiais kainas. Savaitė 
vienam asmeniui kainuos 
$122.50 arba daugiau, no
rint turėti kambarius su 
privačia vonia ir šaldomu 
oru. Studijų savaitės gale, 
šeštadienį, ten pat yra ruo
šiamas JAV ir Kanados lit. 
mokyklų vedėjų, direktorių 
suvažiavimas (VII. 14). Li
tuanistinių mokyklų išlai
kymas priklauso nuo mūsų 
visų dalyvavimo jos reika
lų sprendime mokytojų stu
dijų savaitėje.

Bronius Juodelis

MACHINIST
Mušt have exp. sėt up and oper
ate lathes, mills and bridgeports. 
Work from prints and sketches 
on new and repai r work. Excel- 
lent fringe benefits. Apply in 
person:

EMPIRE DIE CASTING
19800 Milės Avė.

Cleveland, Ohio 44128
An Equal Opportunity Employer

(13-22)
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■ Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

IŠEIVIJOS KRAITIS 
LIETUVAI

ALT S-gos seimo proga 
rengiamos svarstybos tema 
— "Išeivijos kraitis Lietu
vai’’.

Svarstvbose dalyvaus: 
Dirvos bendradarbė Jūratė 
Statkutė de Rosales, iš Ve- 
nezuelos, ir rašytojas Vy
tautas Alantas, iš Detroito. 
Moderatorius inž. Jonas 
Jurkūnas.

Svarstybos įvyks Lietu
vių Tautiniuose Namuose, 
6422 So. Kedzie Avė., Chi
cagoje, sekmadieni, gegu
žės 27 d. 5 vai. p. p.

Visa Chicagos lietuvių vi
suomenė maloniai kviečia
ma svarstybose dalyvauti.

PUIKI PROGRAMA

IV PLJ kongreso finansų 
komitetas, vadovauj amas 
dr. Algio Pauliaus, naudoja 
Įvairias progas, telkti lėšas 
jaunimo paramai, š. m. ge
gužės 13 d. Jaunimo Centro 
kavinėje surengė kongreso 
vajaus vakarienę. Progra
mą išpildė žinomas stiginis 
orkestras ir studentų voka
linis vienetas "Vaiva", va
dovaujamas muziko Fausto 
Strolios;

šis stiginis orkestras dau
geliui jau yra žinomas iš 
ankstyvesnių pasirodymų. 
Orkestrą sudaro muzikos 
mėgėjai lietuviai, pasitelkę 
tik vieną kitą amerikieti, šį 
kartą orkestras buvo nepil
no sąstato, bet pilnai paka
ko kavinės patalpose. Vy
resnieji vakarienės dalyviai 
pasijutome lyg anais gerais 
laikais Konrado kavinėje, 
Kaune, žmonės vakarienia
vo, kavą ar kokteilius gurk
šnojo ir klausėsi švelnios ir 
melodingos muzikos ir so
listo Leono Narbuto.

Studentų vokalinis viene
tas "Vaiva" inscenizavo iš 
R. Rodgers "South Pacific" 
lietuvišką versiją. Ansamb- 
liukas nedidelis (6 mergai
tės ii- 3 berniukai), dainavo, 
vaidino ir šoko. Nors balse
liai nedideli, bet pasiruoši
mas ir išpildymas buvo ge
ras ir svečius maloniai nu
teikė. Tai vis nepasenstan- 

dol.: Razmai, Balukai, Gied
raičiai, Pauliai, Račkauskai, 
Kaunai, Kisieliai. Iš vakari
nio pakraščio — Vidugiris 
ir iš rytinio — D. Venclaus- 
kaitė po 100 dol.

Savaitgalis buvo perkrau
tas lietuviškais renginiais, 
tad svečių nebuvo gausu, 
bet vajų reikia laikyti pa
vykusiu, nes gauta apie 
5000 dol. aukų.

Programos atlikėjai: sty- ' 
ginis orkestras ir "Vaiva" 
ne tik jokio atlyginimo ne
ėmė, bet patys talkino ren
gėjams, kad paremti jauni
mą.

Dr. A< Paulius padėkojo 
programos atlikėjams, šei
mininkėms, svečiams ir vi
siems aukotojams. Dalyvių 
tarpe buvo gausu jauni
mo — talkininkų.

PAMINĖTA VINCO 
KRĖVĖS 25 METŲ 

MIRTIES SUKAKTIS
Gegužės 11 d. Jaunimo 

Centro kavinėje Santara- 
Šviesa suruošė rašytojo 
Vinco Krėvės-Mickevičiaus 
35 metų mirties sukaktuvių 
paminėjimą.

Krėvės kūrybą aptarė 
dramaturgas Kostas Ost
rauskas, buv. prof. V. Krė
vės studentas Pennsvlvani- 
jos universitete, ši kartą
K. Ostrauskas kalbėjo apie 
mažų tautų didelių rašyto
jų sunkumus prasiveržti į 
plačiuosius vandenis ir gau
ti Nobelio premiją. V. Krė
vė buvo vertas platesnio 
Įvertinimo.

Įdomių atsiminimų iš V. 
Krėvės ir B. Sruogos gy
venimo papasakojo Dalia 
Sruogaitė-Bylaitienė. Ji pa
skaitė savo Įspūdžius iš ke
lionės Į Vilnių ir jo apylin
kes. Dar Vilniui esant len
kų okupacijoje jie tryse au
tomobiliu aplankė Trakus, 
Vilnių, Medininkus, Krėvos 
pili, Naručio ežerą ir kt. 
Įspūdžiai parašyti ir per
duoti su menišku Įsijauti
mu.

Pabaigai aktorė Nijolė 
Martinaitytė raiškiai pa
skaitė ištrauką iš "šiaudi
nės pastogės" rinkinio "Ra
ganius".

Minėjimas buvo aukšto 
lygio ir galėjo būti skirtas 
platesnei visuomenei, ne 
vien kavinės vakaronių lan
kytojams.

• Marijos Tūbelytės- 
Kuhlmann, iš Taivvano, kū
rinių paroda atidaroma 
Chicagoje Jaunimo Centre 
gegužės 25 d. 7 vai. vak. ir 
tęsis iki birželio 3 d. Dai
lininkė dalyvaus atidaryme 
ir birželio 1 d. 7:30 vai. vak. 
Jaunimo Centre kalbės apie 
Tautinę Kiniją, iliustruoda
ma skraidrėmis.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
TARYBOS 

KONFERENCIJA
Chicagos Lietuvių Tary

bos konferencija Įvyko š. 
m. gegužės mėn. 6 d. Lietu
vos šaulių Sąjungos namuo
se. Į garbės prezidiumą bu
vo pakviesta Lietuvos gen. 
garbės konsule J. Daužvar- 
dienė, ALTos pirmininkas 
dr. K. Šidlauskas, vicepir
mininkas T. Blinstrubas ir 
generalinis sekretorius kun. 
A. Stasys. Konferenciją 
pravedė Chicagos lietuvių 
tarybos pirmininkas Vincas 
Samaška. Dalyvavo 13 or
ganizacijų atstovai. Daly
viams buvo patiekta nuo
1978 m. balandžio mėn. iki
1979 m. balandžio mėn. 30 
d. piniginė apyskaita. Pa
gal iždininkės Irenos Šan
kus duomenis Chicagos lie
tuvių taryba turėjo per tą 
veiklos laikotarpi $11,520.83 
pajamų ir $11,597.28 išlai
dų. Pridėjus 1978 metų li
kutį $4,294.33. Balansas ba
landžio mėn. 30 d. rodė 

$4,217.88. Pajamų ir išlaidų 
sąskaitos ir jų pateisina
mieji dokumentai revizijos 
komisijos rasti tvarkoje. Už 
tvarkingą ir pavyzdingą 
sąskaitybos vedimą revizi
jos komisija p. Irenai Šan
kus pareiškė padėką.

1979 metais vasario 16 
d. proga aukų gautą — 
$10,863.50. Konferencijos 
metu Amerikos lietuvių ta
rybai (centrui) Įteikta 7000 
dolerių. Pažymėtina, kad 
konferencijos metu mirusio 
Chicagos tarybos nario Pra
no Sek moko našlė Irena 
Sekmonienė Įteikė jos vyro 
skirtą auką 1000 dolerių. 
Jai negalint konferencijoje 
dalyvauti auką Įteikė Vil
niaus krašto lietuvių atsto
vas Pranas Beinoras.

Šiuo metu Chicagos lietu
vių tarybą sudaro šios or
ganizacijos: ARK Federa
cija, Tautinė Sandara, 
Amerikos lietuvių tautinė 
sąjunga, Socialdemokratų 4 
kuopa, Lietuvių Atgimimo 
Sąjūdis, Vilniaus krašto 
lietuvių sąjunga, Lietuvos 
Vyčiai, AMLRK sąjunga ir 
Anglijos Britanijos klubas. 
Konferencijos metu Lietu
vos miškininkų sąjungos 
atstovas inž. Vincas žemai
tis pareiškė, kad Miškinin
kų Sąjungos valdyba yra 
nusprendusi Įstoti i Chica
gos lietuvių tarybą. Tuo 
būdu 1979-80 metų Chica
gos lietuvių tarybą sudarys 
10 organizacijų atstovai.

1979-80 metais Į Chica
gos Lietuvių tarybą suda
rančios organizacijos dele
gavo šiuos atstovus: Tauti
nė Sandara: Julius Kuzas, 
Teodora Kuzienė, Casimir 
Oksas, Hilda Kuzienė, dr. 
Vytautas Dargis, Edvardas 
Boreiša ir Kazys Karazija. 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga: Ignas Andrašiū- 
nas, Petras Buchas, Stasys 
Mankus, Rimas šarka, Ve
ronika Lenkevičienė, Dona
tas Stukas ir Oskaras Kre- 
meris, ALRK Federacija: 
Vladas šoliūnas, Sabina 
Klatt, dr. Petras Jokubka, 
Adelė Gabalienė, Stefanija 
Janutienė, J. Pabedinskas ir 
Vincas Samaška. Amerikos 
lietuvių socialdemokratų są
jungos 4 kuopa: Mykolas 
Pranevičius, Antanas Švit
ra, Euphrosina Mikužiūtė, 
Kristina Austin, Jūratė Ja- 

si finas, Algirdas Pužaus
kas ir Jonas Valaitis sj., 
Lietuvos Vyčiai — Irena 
Šankus, ALRK Moterų są
junga: Julie Dikšas, Vil
niaus krašto lietuvių są
junga: Pranas Beinoras, 
Anglijos Britanijos klubas
— Justinas Šidlauskas ir 
Lietuvos Atgimimo Sąjū
dis — Charles K. Smilgys.

Iš čia patiektų tarybos 
narių sąrašo buvo išrinkta 
Chicagos lietuvių tarybos 
valdyba: Julius Kuzas
jr. — pirmininkas, Vincas 
Samaška, Rimas šarka, Te
odora Kuzienė ir Mykolas 
Prenevičius vicepirminin
kai, vykd. sekretorius — 
Charles Smilgys, iždininkė
— Irena Šankus, finansų
sekretorius — Antanas 
Švitra, protokolų sekreto
rius Stasys Mankus, iždo 
patiklėtiniai: Euphrozinė
Mikužiūtė, Casimir Oksas, 
dr. Petras Jokubka ir Os
karas Kremeris.

Konferencijos dalyviai 
priėmė atitinkamus nutari
mus, kuriais Chicagos lietu
vių taryba vadovausis per 
1979-80 metus. Bendrai 
Konferencija pasižv m ė j o 
vieningumu. Iškelti klausi
mai buvo sprendžiami dar
nioje ir nuoseklioje nuotai
koje.

Ign. Andrašiūnas

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES

To work and live in a Congenial 
Community vvith Supervisory experi- 
ence. For 3-1 1 — 11-7 Shift. Good 
starting salary and liberal personnel 

policies. Apply call or write
CLINCH MEMORIAL 

HOSPITAL 
815 CARSWELL ST. 

HOMERVILLE, GA. 31634 
912-487-5331

(12-25)

OPPORTUNITY FOR 
DIE CASTER SUPERVISOR 

(ALUMINUM)
FOR SMALL SHOP.

Experience in supervising & main- 
taining produeting on cold chamber 
machine (500 tons). Excellent livini? 
conditions, liberal personnel policies 
& fringe benefits. Apply call or write

EAGLE-MOTIVE 
INDUSTRIES, INC. 

P. O. BOX 2508 
FORT WORTH, TEXAS 76113 

SI 7-338-0401
(17-26)

FIELI) SERVICE ENGINEER
Newly located manufactvrer in Ann 
Arbor is looking for field engineers. 
Minimum of 3 to 5 years experience 
desireable. Extensive traveling. Salary 
negotiable.

Contact:
PHOTON SOURCES INC.

4651 PRATT RD.
ANN ARBOR. MICH. 48150 

313-973-0285 •
(I? 27)

čio (nors pražilusio) ir ne
pavargstančio muziko Faus
to Strolios nuopelnas. Sce
ninis apipavydalinimas re- 
žisorės Živilės Numgaudai- 
tės. Turint vadovų, jaunimą 
dar galima Įjungti i lietu
višką darbą.

Pertraukų metu kalbėjo 
ir skelbė jaunimo kongreso 
stambiuosius rėmėjus ir 
Įteikė jiems diplomus. Ap
dovanoti pirmieji stambieji 
aukotojai: Lietuvių Fondas 
3,000 dol., Illinois gydytojų 
s-ga 1,000 dol. ir Vacys 
Slotkus iš Kolumbijos 1,000 
dol. Kiti po mažiau.

Vėliau buvo paskelbti šio 
vakaro stambieji aukoto
jai, parėmę kongresą po 500

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS CHICAGOS SKYRIUS 

MALONIAI KVIEČIA VISUS Į

PAVASARINI BANKETĄ
1979 M. GEGUŽĖS MĖN. 26 D. 7:30 VAL. VAK.

LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE, 6422 SO. KEDZIE AVĖ., CHICAGOJE.

Programoje: dainininkė Vanda Stankienė, Jūratė Statkutė de Rosales (iš Venezuelos) ir rašyt. Vytau
tas Alantas, 1979 m. Dirvos novelės konkurso laureatas, šilta vakarienė ir šokiai grojant Ąžuolo Stelmoko or
kestrui. Asmeniui kaina $12.50. Vietas prašo iš anksto rezervuoti pas A. Švažą (312) 964-1061 ar O. Daške
vičienę (312) 778-7864.

ALT S-GOS CHICAGOS SKYRIUS
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CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI

• BIRŽELIO 3 D. — Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
mokslo metų pabaigtuvės:

• BIRŽELIO 9-10 D. M. Tū- 
belytės-Kuhlmann iš Teiwano 
meno paroda DMNP parapijos 
salėje. Rengia ALT S-gos 
Clevelando skyriaus valdyba.

• BIRŽELIO 10 D. O. Mi
kulskienės Kanklių muzikos 
studijos mokinių rečitalis Lie
tuvių namuose.

• BIRŽELIO 17 D. — Kar. 
Juozapavičiaus šaulių kuopos 
gegužinė.

• BIRŽELIO 17 D. Tragiškų 
birželio įvykių minėjimas. 
Rengia ALT Clevelando sky
rius.

• BIRŽELIO 24 D. Cleve
lando lietuvių pensininkų klu
bo narių gegužinė.

• BIRŽELIO 30 — LIEPOS 
2 D. Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje seimas Hollenden 
House.

• LIEPOS 1 — SLA seimo 
delegatų vakaras Lietuvių na
muose.

• LIEPOS 15 D. Žalgirio 
šaulių kuopos ir Jūrų šaulių 
gegužinė.

• RUGPIŪČIO 26 D. Kario 
žurnalui paremti parengimas 
Lietuvių Namuose. Rengia 
LKVS Ramovė Clevelando 
skyrius.

• RUGSĖJO 1-3 D. — 1979 
m. Š. Amerikos Lietuvių Va
saros Sporto žaidynės: lengvoji 
atletika, plaukymas, lauko te
nisas ir golfas. Vykdo Cleve
lando LSK Žaibas ir Clevelan
do Lietuvių Golfo Klubas.

• RUGSĖJO 8-9 D. Tautos 
šventė. Rengia LB Clevelando 
apylinkė.

• RUGSĖJO 30 — 4:00 vai. 
Vilniaus Universiteto 400 m. 
sukakties minėjimas

PROJECT ENGINEER
Newly located manufacturer in Ann 
Arbor is looking for project engineers. 
Minimum 3-5 yearę.expe'rience. Salary 
negotiable.

CONTACT:
PHOTON SOURCES INC.

4651 PRATT RD.
ANN ARBOR. MICH. 48150

313-973-0285
(18-27)

IMMEDIATE OPENINGS 
MACHINISTS EXPERIENCED 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE SĖT UP MEN 

F.xperience on conomatics. New 
Britian, or Acme Gridley. 

ALSO
GRINDER HAND

Specialized grinding of form tools. 
and related cuttmg tools. Mušt be 
capable of working to close tolerance. 
Escellent wages & fringe benefits.

Overtime available.
WHARRAM 

MANUFACTURING CO. 
4301 VVESTERN RD. 
FLINT, MICH. 48506 

313-743-5202
(13-22)

Mielam LDS sporto dienų draugui

A. A.

PROF. RIČARDUI MIRONUI

Lietuvoje mirus, jo broliui ANDRIUI MIRO-

NIUI ir kitiems mirusio giminėms giliausią

užuojautą reiškiame ir drauge liūdime

Teofilė ir Zigmas 
Mišauskai,

Vytautas Aleksandras 
Račkauskas

JBBmBBiagggggĮggagii , ii ■iniriH«aBC8gasaMa—nga

Mielam bičiuliui

A. A.

JURGIUI MONTVILAI

mirus, jo žmonai dr. HALINAI, sūnui, mai- 

čiai, anūkams ir kitiems jo giminėms bei ar

timiesiems giliausią užuojautą reiškiame ir 

drauge liūdime

Elena ir Jonas
P a 1 i 1 i ū n a i,

Marta ir Vytautas-Aleksandras
Račkauskai

WANTED JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED 

TOOL & DIE MAKERS 
AND 

HORIZONTAL BORING MILL 
OPERATOR & SĖT UP MEN 

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

Days or nights. Top area rates. 
Fringe benefits. 

FACKLER TOOL CORP. 
620 BRANDT ST. 

DAYTON. OHIO 45404 
513-223-5940 

(13-221

Wanted Journeymen
OR 

lst Class Skilled 
MOLD MAKERS

HORIZONTAL BORING 
MILL OPERATORS 
MOLD LEADERS 

RADIAL DRILL PRESS 
OPERATORS

DAY AND NIGHT SH1FTS. 
TOP WAGES AND BENEFITS. 

FORMATIVE MOLD 
6580 Cotter 

Sterling Heights, Mich. 48078 
313-588-8170

(15-21)

I

MACHINIST
FIRST AND SECOND CLASS. HAVE OWN TOOLS. READ BLUE 
PRINTS. POSITION OPEN ON ENG1NE LATHE & TURRET LATHE. 

VERTICAL & HORIZONTAL MILLS.

• COMPETITIVE SALARY • MAJOR MEDICAL
• DISABILITY INSURANCE • LIFE INSURANCE
• COMPANY PAID HOSPITALIZATION-DENTAL PLAN

• PENSION PLAN

MG CECIL EQUIPMENT
6186 Norwalk Road
Medina, Ohio 44256

Equal Opportunity Employer

ENGINEER STATIONARY
Our organization has an Immediate 
■opening for a stationary engineer with 
a 3rd class steam and a 2nd class 
refrigeration license from the City of 
Detroit. This position offers a quali- 
fied candidate the opportunity for 
advancement. We offer a competitive 
wage rate and a comprehensive, fui- 
ly paid fringe benefit program. In
terested applicants contact Ms. 
PATR1CE NOVAK,

213-869-3600, Ext. 545.
METROPOLITAN HOSPITAL 

1800 Tuxedo
Detroit, Mich. 48206

Equal Opportunity F.mployer

OWNER OPERATOR
Wanted for permanent leasing. Late 
model tandem tractor with sleeper. 

Mušt pass all DOT requirements. Be
25 years or older with at leas‘ 18 
months provable road experience. No 
conipetition from company tractors. 
Call BROWN TRANSPORT CORP., 
Container Division, Norfolk, Va. Toli 
Free 1-800-446-8384. (17-26)

ROAD DRIVERS

Brangiai Mamytei,
A. t A.

MARIJAI KIJAUSKIENEI
mirus, jos sūnus kun. GEDIMINĄ KIJAUS- 
KĄ, S. J., JUOZĄ, ALGIRDĄ, dukras AL

DONĄ NORKIENĘ, NIJOLĘ BOTYRIENĘ, 

Lietuvoje — JONĄ, ALBINĄ, PETRĄ ir jų 

šeimas giliai užjaučia

Clevelando Ateitininkai

A. A.

KAZIUI BUDRIUI

mirus, žmonai v. s. JADVYGAI su šeima

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Clevelando Skautininkių 
Draugovė ir Neringos 

Skaučių Tuntas

A. t A.

PRANEI KISIELIENEI

mirus, dukrą ALDONĄ, žentus STEPĄ

ELECTRICAL ASSEMBLERS
MUŠT READ SCHEMAT1CS AND WIRING DIAGRAMS. ABIL1TY TO 
BUILD CONTROLS FROM SCRATCH. EXCELLENT OPPORTUNITY.

• COMPETITIVE SALARY • MAJOR MEDICAL
• DISABILITY INSURANCE • LIFE INSURANCE
• COMPANY PAID HOSPITALIZATION-DENTAL PLAN

• PENSION PLAN

MG CECIL EQUIPMENT
6186 Norwalk Road
Medina, Ohio 44256

Equal Opportunity Employer

Mušt be 23 years old, have 1 year 
all weather tractor trailer ėxp. 
Chauffers liccnse and able to pašs 
physical and road tęst. Applications 
accėpted Mon. 1-3 p. m.. Tues.-Fri. 
9. a. m.-11 a. m. & 1 pm-3 pm.

CONSOLIDATED FREIGHTWAYS 
Richfield, Ohio 44286

An Equal Opportunity Employer
(21-27)

INGAUNĮ, KOSTĄ GASPARAITĮ, vaikai

čius dr. ARŪNĄ ir ALGĮ, visus kitus gimi

nes bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiu
OPPORTUNITY FOR 

CH’EF REGISTERED 
PHYSICAL THERAPIST

TO HEAD DEPARTMENT AND
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPIST
Needed immediately to direct a re- 
cently completed modern department 
in an 83-bed hospital. Excellent sala
ry and benefit program. Contact Per
sonnel Director at COVINGTON 
COUNTY HOSPITAL. 60 i-765-6711 
or P. O. Box 386, Collins, Miss. 39428. 
We are an equa! opportunity emplo
yer. (20-26)

Benjaminas Paulionis

A. A.

KAP. MARTYNUI JOKŪBAIČIUI

LIGHT TO HEAVY MACHINE 
ASSEMBLY

MUŠT BE ABLE TO WORK FROM PRINTS. EXPER1ENCE NECES
SARY. MINIMUM 2 YEARS. MINIMUM SUPERVIS1ON.

• COMPETITIVE SALARY • MAJOR MEDICAL
• DISABILITY INSURANCE • LIFE INSURANCE
• COMPANY PAID HOSPITALIZATION-DENTAL PLAN

• PENSION PLAN

MG CECIL EQUIPMENT
6186 Norwalk Road
Medina, Ohio 44256

Equal Opportunity Employer
(21-23)

APPLICATION ENGINEER
Newly located manufacturer in Ann 
Arbor is looking for application en
gineers electro/mechanically oriented. 
Good hardware costing background. 
Systems architecture, documentation 
& defining of equipment. Minimum 
3-5 years experience desireable salary 
negotiable.

CONTACT:
PHOTON SOURCES INC.

4651 PRATT RD.
ANN ARBOR. MICH. 48150 

313-973-0285
(18-27)

mirus, liūdesio valandose pasilikusius: žmoną 

JADVYGĄ, sūnų KĘSTUTĮ su šeima, sūnų 

ALGIMANTĄ ir gimines, draugus giliai už
jaučiame

Rožė ir Alfonsas Plepiai 
Elena ir Petras Daliniai

St. Petersburg Beach, Fla.
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A.A. Feliksas Baranauskas didingas senosios 
lietuviu kartos azuolas

Po ilgos ligos, gegužės 11d. 
amžinybėn iškeliavo mūsų ko
lonijos veikėjas Feliksas Bara
nauskas. Būdamas vos 16 me
tų amžiaus apleido tėvynę Lie
tuvą ir atvykęs į Clevelandą 

PADĖKA

Liūdinti žmona
ADELĖ BARANAUSKIENĖ

A. A.
FELIKSUI BARANAUSKUI 

mirus, jo žmonai ADELEI BARANAUSKIENEI ir vi
siems giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia

SLA 14 KUOPOS VALDYBA

A. A.
FELIKSUI BARANAUSKUI 

mirus, jo žmonai ADELEI ir giminėms reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą

Mano brangiam vyrui
A. A.

FELIKSUI BARANAUSKUI
iškeliavus amžinybėn gegužės 11 d. nuoširdžiai dėkoju 
visiems apsilankusiems koplyčioje, dalyvavusiems baž
nyčioje ir palydėjusiems paskutinėn poilsio vieton.

Dėkoju visiems užprašiusiems Šv. Mišias už velioni 
ir gražias gėles jam pagerbti.

Nuoširdi padėka kunigams: kleb. kun. G. Kijaus
kui, S. J., kun. J. Kidykui, S. J., kun. K. Žemaičiui, kun. 
A. Goldikovskiui.

Nuoširdi padėka karsto nešėjams.
Dėkoju vargoninkei R. Brazaitienei, solistams N. 

Brazulienei ir J. Kazėnui, Clevelando Vyrų Oktetui už 
gražias giesmes per atsisveikinimą.

Nuoširdi padėka S. Miliauskienei, J. Kizevičiui ir 
A. V. Šenbergams, R. I. Bubliams, kurie daug padėjo 
paskutinėse velionio valandose. Bei visiems, kurie jį 
lankė ir juo rūpinosi.

Padėka Ingridai Bublienei suorganizavusiai laido
tuves. Dėkoju J. Stempužiui, J. Malskiui. V. Mariūnui. 
Z. Dučmanui, R. Bubliui, V. Plečkaičiui, O. Jakūbaitie- 
nei, A. Bublytei, V. Bublytei tariusiems atsisveikinimo 
žodžius.

Taip pat esu dėkinga laidotuvių direktoriui Joku- 
bauskui už rūpestingą patarnavimą.

A. A.
KAZIMIERUI BUDRIUI 

mirus, jo žmonai JADVYGAI su šeima nuoširdžiausią 
užuojautą reiškia

BIRUT1EČIŲ VALDYBA IR NARĖS

A. A.

KAZIMIERUI BUDRIUI

mirus, jo žmonai JADVYGAI su šeima reiš

kiame giliausią užuojautą

1908 m. tuojau įsijungė į lie
tuvišką veiklą. 1909 m. buvo 
išrinktas į Sv. Jurgio parapijos 
komitetą ir šioje parapijoje 
darbavosi ilgus metus. Dirbo 
ne tik parapijos chore, bet da-

NORA IR VYTAUTAS
B R A Z I U L I A I

Irena Plechavičienė
Irena Vederienė 
Norbutas Plechavičius 

lyvavo ir bažnytiniame chore, 
organizavo įvairias draugijas, 
ėjo pirmininko ir sekretoriaus 
pareigas. Ilgus metus priklau
sė ir daug darbavosi Sv. Ka
zimiero kareivių draugijoje, 
buvo ilgametis draugijos val
dybos narys. Dalyvavo pir
mame pasauliniame kare.

Vėliau Clevelande, kada įsi 
steigė įvairios organizacijos ir 
jų tarpe atsirado nesklandu
mų, velionis skyrė daug laiko 
ir energijos lietuvių tarpe įgy
vendinti vienybę ir stiprybę. 
Jo dėka buvo suorganizuotas 
Clevelando Lietuviškų Drau
gijų Komitetas, kuris per ilgus 
metus surengdavo didingiau
sius ir gražiausius Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimus. 
Jis buvo vienas iš pirmųjų, 
kurie nupirko dabartinį Sv. 
Jurgio parapijos sklypą, steigė 
Lietuvių Salės bendrovę, pir
ko Lietuvių salę. Prie salės 
įkūrimo jis pašventė daug va
landų ir daugelį metų darba
vosi - buvo lietuvių namų di
rektoriumi, bei ėjo įvairias ki
tas pareigas. Lietuvių namam 
įsikūrus 185 gatvės rajone, 
nors liga jau buvo pradėjusi 
jį slėgti, jis jais rūpinosi, finan 
siniai rėmė ir jais didžiavosi. 
SLA 14 kuopoje 25 metus išbu 
vo pirmininku. Clevelando 
Liet, teatrališkame chore išbu 
vo virš 20 metų. Jis buvo vie
nas iš Tautos Fondo organiza
torių, kuris telkė pinigus bro
liams ir sesėms Lietuvoje. Jis 
buvo šio fondo Clevelando sky 
riaus iždininkas ir tais laikais 
buvo surinkta 50,000 dolerių. 
Nors tada žmonės neuždirb
davo nė trečdalio kiek dabar, 
bet jų širdyse giliai degė meilė 
savo tėvynei Lietuvai.

Po antrojo pasaulinio karo 
lietuviams pradėjus emigruoti 
į Amerika, jis iškviečia dauge
lį šeimų - jo namai tampa vieš
bučiu visiems. Telkė lėšas 
įvairiems kultūriniams užsimo - 
jimams, prisideda prie Čiur
lionio ansamblio atkvietimo į 
Clevelandą.

O gal daugiausiai ir nuošir
džiausiai vėliau darbavosi or
ganizuojant su kitais dabarti
nę DMNP parapiją. Čia pri
sideda prie pirmųjų žingsnių 
su kitais perka sklypą, telkia 
lėšas. Šios parapijos komitete 
išdirbo 22 metus. Dar daug

V. Bacevičiaus nuotr.Atsisveikinant su a. a. Feliksu Baranausku.

A. A. Feliksas Baranauskas

būt galima rašyti apie a.a. Fe 
liksą Baranauską, tačiau svar
biausias jo bruožas buvo meilė 
Lietuvai, vienybė lietuvių tar 
pe ir didis rūpestis, kad tai lik 
tų kartų kartoms.

Feliksas buvo vedęs Antani
ną Vaseliūnaitę, kuri po 5 me
tų staigiai mirė. Vėliau sukū
rė šeimos židinį su Adele Sul- 
giene, su kuria išgyveno iki 
mirties, jai pasišventusiai jį 
slaugant paskutiniose jo sun
kiose dienose.

Buvo pašarvotas Jakubaus
kų šermeninėje. Atsisveikini
mas įvyko gegužės 13 d., 8 v.v 
Gausiai susirinko clevelandie- 
čiai tarti jam paskutinį sudiev. 
Maldas sukalbėjo kleb. kun. 
G. Kijauskas, S.J. Psalmę iš 
Sv. Rašto paskaitė Aida Bub- 
lytė, kanklėmis pritarė Vija 
Bublytė. Giedojo Clevelando 
Vyrų oktetas. Atsisveikinimui 
vadovavo J. Stempužis. Atsi
sveikinimo žodį tarė: J. Mals
kis, LB Cleve. Apyl. pirmi
ninkas, Z. Dučmanas - ilgame 
tis velionio prietelis - buvusių 
Lietuvių Namų direktorių var 
du, O. Jokūbaitienė - SLA 14 
kuopos ir Balfo vardu, V. Pleč 
kaitis - Čiurlionio Ansamblio 
vardu, V. Mariūnas - pensi
ninkų klubo vardu ir R. Bub- 
lys - dabartinių Lietuvių Na

mų direktorių vardu.
Gedulingos pamaldos atlai

kytos gegužės 14 d., 9:30 
DMNP šventovėje. Iškilmin
gas Sv. Mišias laikė klebonas 
kun. G. Kijauskas, S.J. asis
tuojant kun, J, Kidykui, kun. 
K. Žemaičiui ir kun. A. Gol
dikovskiui. Pamaldų metu 
giedojo solistai N. Braziulienė 
ir J. Kazėnas. Paskutinį pa
mokslą pasakė kleb. kun. G. 
Kijauskas, S.J. Karstą nešė J. 
Malskis, J. Stempužis, J. Kize- 
vičius, S. Steponavičius, K. 
Kančius ir Aleliauskas. Ilga 
vilkstinė automobilių palydėjo 
velionį į amžiną poilsio vietą 
Visų Sielų kapinėse.

Didysis senosios kartos visuo
menininkas išėjo palikdamas 
neišdildomus pėdsakus. Cle
velando veiklos istorijoje jo pa
vardė dažnai bus minima, o jo 
pasišventimas lietuviškam dar 
bui bei troškimas vienybės te
būnie pavyzdys ateinančioms 
kartoms. Retas kuris asmuo tė 
ra atidavęs 60 metų visuome
ninei veiklai.

Velionies žmonai Adelei 
giminėms ir artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą. O Fe
liksui tebūna ramus užtarnau
tas poilsis.

Ingrida Bublienė
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Po pamaldų parapijos di
džiojoje salėje vyko iškilmin
gas posėdis ir šventės uždary
mas su trumpa menine dalimi 
Posėdžiui vadovavo std. E. 
Razma. Posėdžio prezidiumą 
sudarė: Ateities Klubo pirm. 
K. Vaičeliūnienė, dvasios va
das kun. G. Kijauskas, S.J., 
moksleivių pirm. J. Alšėnas, 
jaunučių globėja G. Iešman- 
tienė, korp. Giedros pirm. V. 
Svarcienė, moksl. globėja N. 
Balčiūnienė ir prelegentė G. 
Juozapavičiūtė.

Sventės pagrindinė kalbėto
ja, viešnia iš Toronto, PLJS 
pirm. Gabija Juozapavičiūtė 
savo kalboje nagrinėjo lietu
viškąją veiklą bei mūsų vadų 
pareigas ir uždavinius. Gabi
ja Juozapavičiūtė yra viena 
ryškiausių mūsų jaunosios kar
tos veikėja. Visi buvo sužavė
ti jos mintimis ir jos pačios 
darbštumu bei labai aktyvia 
veikla PLJ Sąjungoje.

Po paskaitos sekė trumpas 
montažas ‘Poetai sveikina pa
vasarį’, kurį atliko jaunučiai 
ir moksleiviai vadovaujami G.

Iešmantienei ir N. Balčiūnie
nei.

Šventės proga ateitininkai 
išleido savo laikraštėlį ‘Ome
ga’-

Šventė praėjo jaukioje nuo
taikoje, suteikdama galimybę 
ateitininkų šeimai pabendrau 
ti, pasidžiaugti ir pasikalbėti 
rūpimais ateitininkijos klausi
mais. Už tai tenka padėkoti 
darbščiai ir aveikliai Ateities 
Klubo pirmininkei K. Vaiče- 
liūnienei ir visiems jai talki
ninkavusiems.

I. Bublienė
Ateitininkų šeimos šventės Clevelande koncerto dalyviai: 

rašyt. A. Baronas, Ateities klubo pirm. K. Vaičeliūnienė, smui
kininkė M. Alkaitytė ir pianistas I. Root. V. Bacevičiaus nuotr.

ATEITININKŲ ŠEIMOS ŠVENTĖ
Pagal jau seną tradiciją ir 

šiais metais gegužės 5-6 dieno
mis Clevelande vyko Ateiti
ninkų šeimos šventė.

Šventė buvo pradėta šešta
dienį,, gegužės 5 d., su koncer
tu DMNP parapijos salėje. 
Koncerto programai buvo pa
kviesti rašytojas Aloyzas Baro
nas - skaitęs savo prozos kūrinį 
‘Zvaigždytis’ bei humoristinių 
eilėraščių ir smuikininkė Kris
tina Milda Alkaitytė, Anapo- 
lio simfoninio orkestro dalyvė, 
išpildžiusi Mozarto, Wienaw- 
skio, Bajoro, Dvoriako ir Kreis 
lerio kūrinius.

Programa buvo labai nuo
taikinga, visi žavėjosi jaunos 
smuikininkės talentu ir r.ašv- 
tojo A. Barono sukelta skaid
ria vakaro nuotaika.

Sekmadienį ateitininkai or
ganizuotai dalyvavo Sv. Mišio 
se. Parapijos klebonas kun. G. 
Kijauskas, S.J. ta proga pasa

kė šventei pritaikintą pamoks
lą. Mišių metu giedojo para
pijos choras vadovaujamas 
muz. R. Brazaitienės ir solo 
giedojo B. Kazėnienė.

Clevelando ateitininkus svei 
kino kitų miestų lietuvių kolo
nijų ateitininkai. Įžodį davė 
šie mūsų kolonijos jaunučiai: 
R. ir V. Bublytės, D. Stanišky 
tė, P. Stungis, D. Steponavi
čius; moksleiviai: R. Apana- 
vičiutė, V. Palūnaitė, V. Ra
monaitė, P. Ramūnas, E. Če
pulis; studentai:R. Stanišky- 
tė ir A. Sušinskas.

PADĖKA

Jaunučiai ateitininkai duoda Įžodį: D. Staniškytė, R. Bublytė, 
V. Bublytė ir P. Stungy s. Įžodį priima kun. G. Kijauskas, S. J. 

V. Bacevičiaus nuotr.

MOKAME AUKŠČIAUSIA

Mano brangiai žmonai ir sūnaus mylimai motinai 
A. t A.

EUGENIJAI 
GASPARAITIENEI-UŽUPYTEI 

netikėtai iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkojame 
visiems aplankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems baž
nyčioje ir palydėjusiems paskutinėn poilsio vieton — 
Memorial Park Mauzoleum, St. Petersburg, Florida.

Dėkojame visiems už žodžiu ir raštu pareikštas 
užuojautas, už šv. Mišių aukas, gėles ir aukas Lietuvių 
Fondui.

Dėkojame Tėv. Tadui Degučiui, OFM, už šv. Mišių 
atnašavimą ir maldas kapinėse.

Širdingai dėkojame a. a. Eugenijos karsto nešėjams. 
I Ypatinga padėka p. Juozui Žvyniui prasmingai pra- 

vedus su velione atsisveikinimą ir p.p. Leokadijai Zvy- 
nienei ir Onutei Šiaudikienei rūpestingai mums padėju
sioms tvarkytis šiose sunkiose valandose.

Nuliūdę:
KOSTAS GASPARAITIS — vyras ir 

DR. ARŪNAS E. GASPARAITI  S .sūnus ■

........... ...

Pranešu giminėms, draugams ir pažįs
tamiems, kad š. m. balandžio 26 dieną Lie

NUOŠIMTI

UŽ SANTAUPŲ
įnešus $1,000
12 mėnesiu

Įnešus $1,000
48 mėnesiams

PAŽYMĖJIMUS

6*1/ 07 įnešus $1,000 
/j /Q 30 mėnesiu

tuvoje, Kaune, mirė mano mylimas brolis 

JUOZAS LOZORAITIS, 
sulaukęs 80 metų amžiaus, buvęs kooperaci
jos banko vicedirektorius ir finansų ministe
rijos patarėjas.

T
už santaupas, išimtas iš pažvmė-

įnešus $1,000
72 mėnesiams

Pagal federalinės valdžios įsaką 
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dieną, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5*4%).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

Liūdintis brolis Jonas 
Cleveland, Ohio

A. A.
KAZIMIERUI BUDRIUI 

mirus, jo žmonai JADVYGAI su šeima reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą

NORA IR VYTAUTAS 
BRAZIUL1AI

Įdedi kiek nori, išimi kada nori.
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas 

du kartus metuose.
SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000. 

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

Zuperio! Zovina/
AND LOAN ASSOCIATION

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552
13515 Euclid Avė.

681-8100
32800 Center Ridge Road

779-5915

\

fslic

6712 Superior Avė. 
431-2497

14406 Cedar Avė. 
381-4280

Clevelando Skautininkių draugovės pirmininkei v. s. 
JADVYGAI BUDRIENEI ir šeimai, vyrui

ATS. KAP. KAZIMIERUI BUDRIUI
mirus, reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime

CLEVELANDO SKAUTININKŲ 
RAMOVĖ

Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės
A. A.

KAP. KAZIUI BUDRIUI
mirus, mielajai jo žmonai JADVYGAI ii- sūnui ALGI
MANTUI reiškiame nuoširdžią užuojautą ir dalinamės 
jų liūdesiu

ONA IR MIKALOJUS NAUMANAI
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

KAPŲ PUOŠIMO TVARKA
L.K.V. S-gos "Ramovė” 

Clevelando skyrius, „Biru
tės” Draugija ir Clevelando 
Skautija praneša sekančią 
mirusiųjų narių kapų lan
kymo tvarką. x

1979 m. gegužės mėn. 26 
d., 11 vai. susirenka prie 
Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos bažnyčios iš kur 
vyksime: Ramovėnai ir „Bi
rutės” Draugijos narės Į 
Kalvarijos ir Lake View ka
pines. Skautų vienetai vyk
sta 1979 m. gegužės 25 d., 6 
vai. vakare i Visų Sielų ka
pines, papuošti mirusiųjų 
narių kapus Tautinėmis vė
liavėlėmis.

Sekmadieni, 1979 m. ge
gužės 27 d., 12 vai. 30 min. 
prašoma visas organizacijas 
atvykti Į Visų Sielų Mauzo
liejų, prie a. a. Prezidento 
Antano Smetonos ir žmonos 
kapo vainiko padėjimui. 
Vainiką padės „Birutės” 
Draugijos Clevelando sky
rius.

Pirmadienį, gegužės mėn. 
28 d., 8 vai. 30 min. renka
mės prie šv. Jurgio para
pijos, kur kartu su JAV 
lietuviais veteranais atlik
sime nustatytas apeigas.

Skyrių Valdybos

JAV LB CLEVELANDO 
APYLINKĖS RINKIMŲ 

Į IX-ĄJĄ TARYBĄ 
REZULTATAI

Š. m. gegužės 5-6 ir 12-13 
d.d. abiejų Clevelando lie
tuvių parapijų patalpose, o

LAIKYKITE LIETUVĄ 1979 METAIS

SPECIALI 15 DIENŲ KELIONĖ, ĮSKAITANT RO
MĄ. Vilniuje 5 naktys, Maskvoje 2 naktys, Romoje 

6 naktys.
LIEPOS 14-18 RUGPIŪČIO 15-29

1 savaitės kelionė asmeniui nuo $795.00
2 savaičių kelionė asmeniui nuo $1189.00

2 savaičių kelionė įskaitant Vokietiją asm. nuo $1399.00

VISOS KAINOS IŠ NEW YORKO, NUO BALANDŽIO 
IKI GRUODŽIO, PAGRINDAN IMANT KAMBARIUS 

DVIEM ASMENIM.

EUROPA TRAVEL SERVICE, INC.
911 EAST 185th STREET 

CLEVELAND. OHIO 44119 
(216) 692-1700

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.

taip pat ir paštu, buvo vyk
domi rinkimai į JAV LB 
IX-ąją Tarybą. Rinkimus 
pravedė sudaryta komisija: 
pirm. Albinas Karsokas ir 
nariai — Bronius Bernotas 
ir Jonas Naujokaitis. Cleve
lando Apylinkėje balsavo iš 
viso 674 asmenys. Suskai
čiavus balsus, gauti šie da
viniai: R. Bublys — 480, 
V. Stankus — 476, G. Tao- 
ras — 442, A. Idzelis — 426, 
V. Bieliauskas — 401, R. 
Kudukis — 384, A. Širvai
tis — 379, A. Butkus — 
360, B. Krokys — 281. Tai 
Clevelando Apylinkės balsa
vimo rezultatai, kurie gali 
pasikeisti Ohio Apygardos 
rinkimų komisijai gavus 
balsavimų davinius iš kitų 
Apylinkių. (jm)

• IV Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso Finansų 
Komitetą Clevelande suda
ro J. Mikonis — pirminin
kas, I. Bublienė — sekreto
rė, M. Lenkauskienė, D. 
čipkienė, dr. D. Degėsys ir

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i
GINTARO VALGYKLOJE 

Lietuvių Namuose
877 East 185 Street 
šeštadieni 
speciali vakarienė.
Tušinta jautiena 
supjaustyta pagal 

užsakymą
$5.95 asmeniui.

Valgyklos vasaros 
valandos:

Pirm, pietūs 11:30-2:30.
Antr., treč., kevirt. pietūs 
11:30-2:30, vak 5:00-8:00. 
Penkt. pietūs ir vakarienė 

11:30-9:30.
šešt. pietūs 11:30-2:30, 

vakarienė 5:00:9:30.
Šį sekmadienį ir pirmadienį 

(gegužės 27, 28) 
uždaryta dėl švenčių.

Telef. 531-2131.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i 

nariai R. Armonas, kun. G. 
Kijauskas, S. J., A. Rukšė
nas, V. čyvas, A. Balašai- 
tienė, V. Rociūnas, B. Gai- 
džiūnas, J. Budrienė, dr. V. 
Stankus, R. Tatarūnienė, J. 
Stempužis, R. Aukštuolis, 
J. Malskis ir V. Mariūnas.

• LB Clevelando apylin
kės vakaronė su jaunimo 
atstovais į IV PLJ Kongre
są įvyks gegužės 31 d. 7:30 
vai. vak. DMNP parapijos 
mažoje salėje. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti.

SAVININKAS 
PARDUODA

Cleveland Hts. puikiai iš
laikytą tuščią namą, 2>/j 
aut. garažas, arti mokyklos 
ir prekybos centro, kampi
nis sklypas 80x225. Tinka 
profesionalui ar bizniui. 
”Zoned multiple dwelling”. 
Skambinti 381-5713 ar 731- 
1454. (20-23)

ELEKTROS tinklo ir namų 
įrengimo taisymai. Algis Bi
liūnas. Tel. 944-4942 (18-21)

Lietuvių grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashion, 687 East. 185 St., 
Cleveland, Ohio 44119, tel;': 
486-4240.

HOUSE FOR SALE
House for sale by owner. 

East 185 St., 6 room brick 
colonial, 3 bedroom, 1^ 
bath, new carpeting, centrai 
air conditioning, finished 
basement. Low 50,000. Call: 
585-0890.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nationvvide is on yotr »»de

• APDRAUDOS reikalais 
geriausius patarnavimus 
gausite kreipdamiesi į Z. 
Obelenį, tel. 531-2211.

OPPORTUNITY FOR 
PROFESS1ONAL FIELP 

to live and work in a Congenial 
Community

REGISTERED NURSES 
with supervisory experience 

FOR 3-11 — 11-7 SHIFT
ALSO NEEDEP

DIRECTOR OF NURSING
B. S. Degree preferably, with experi- 
ence. Good starting salary with liberal 
personnel policies.. Appiy calf.or write

BROOKS COUNTY HOSPITAL
QUITMCN, GA. 31643 

912-263-4171
(12-25)

į JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR U 

[ PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS Į 3
Į LATVIAN ROOFING H

[ Cleveland telef. (216) 521-2182 į
j St. Petersburg, Fla. tel. (813) 866-3263 j
[ DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. 1 

r Dengiame stogus apartamentams, Įmonėms, krautuvėms. T 
[ Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius. į 

g MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio į

Ohio vicegubernatorius George Voinovich.

Sveikiname
George V, Voinovich

S.m. gegužės 11 d. 7:30 v.v 
Cleveland Plaza viešbutyje 
įvyko Ohio gubernatoriaus lei
tenanto George V. Voinovich 
pagerbimas, į kurį susirinko 
apie 400 svečių. Pagerbimas 
vyko kartu su vakariene ir vie
nam asmeniui kainavo $100. 
Šio pobūvio rengėjai buvo 
žymūs Ohio veikėjai, su gar
bės pirmininku Ohio valstybės 
gubernatoriumi James A. Rho 
dės priekyje. Į pobūvį iš 
lietuvių buvo kviestas Dirvos 
redaktorius V. Gedgaudas, ta 
čiau jam negalint dalyvauti jį 
atstovavo Ingrida Bublienė ir 
dr. V. Stankus.

Prieš pradedant iškilmingą 
vakarienę svečiai turėjo progą 
su Ohio gubernatorium James 
A. Rodės ir šio vakaro garbės

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 St., Cle
velande, yra didelis pasirin
kimas vietinių ir imnortuo- 
tų maisto produktų, įvairių 
skanumynų, lietuviškos juo
dos duonos, o dovanų sky
riuje yra gintaro, plokšte
lių, audinių, knygų ir lietu
viškų sveikinimo kortelių. 
Prašome atsilankyti. Telef. 
531-6720.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY. 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

svečiu pasikalbėti aktualiomis 
temomis.

Gubernatorius nevengė at
sakyti į įvairius paklausimus 
bei su svečiais padiskutuoti. 
Susidarė labai jauki ir nuošir
di atmosfera.

Žinoma, šie pokalbiai nesi- 
tęsė ilgai ir buvo pradėta va
karieniauti. Vakarienė buvo 
pradėta Amerikos himnu, ku
rį sugiedojo Laura E. Panichi. 
Invokaciją sukalbėjo kun. 
Murphy, katalikiškų mokyklų 
vyriausiojo komiteto pirminin
kas. Vakarienės metu įspūdin 
gą programą atliko Singing 
Angels. Si jaunų dainininkų 
grupė susideda iš 130 jaunuo
lių, kurie savo koncertais yra 
pagarsėję ir už Amerikos ribų. 
Malonios ir skambios dainos vi 
sus jaunatviškai nuteikė ir salė
je viešpatavo jauki ir linksma 
nuotaika.

Pats Ohio gubernatorius 
James A. Rhodes labai šiltais 
žodžiais svečiams pristatė savo 
pavaduotoja George V. Voi
novich. Jo žodžiais tai iškiliau 
šia Ohio asmenybė su kuria 
jam tenka dirbti ir bendrai va 
dovauti Ohio valstybei. Čia 
išminėjo ir jo eitas pareigas vie 
šoje tarnyboje, kur pasižymėjo 
nepaprastu sąžiningumu ir 
pasišventimu tarnaujant vi
suomenei. Tad visuomenė, 
įvertindama šio asmens dory
bes daugiausiai jam ir balsų 
skyrė. Nors George V. Voino
vich ir priklauso respublikonų 
partijai, tačiau už jį balsavo ir 
demokratai.

Dėkodamas už tokį jo įver
tinimą George V. Voinovich 
pažadėjo ir toliau visuomenės 
neapvilti ir kiek jėgos leis dirb 
ti visų gerovei.

Po oficialių kalbų pobūvis 
tęsėsi toliau ir geram orkestrui 
grojant visi linksminosi, šne
kučiavosi, diskutavo iki vėly
vos nakties.

Mielam lietuvių prieteliui 
George V. Voinovich linkime 
sėkmės ir jėgų naujose atsakin 
gose pareigose.

(ib)



DIRVA
GRAŽUS MOKSLINIS 

LAIMĖJIMAS

Paterson, N. J. apylin
kėj augusi ir mokslus ėju
si Audronė Klimaitė-Mika- 
lauskienė balandžio 21 New 
Jersey psichologų sąjungos 
suvažiavime Atlantic City,
N. J., buvo apdovanota me
tiniu Winifred Starbuek 
Scott vardo žymeniu ir pi
nigine premija už jos pa
vyzdingai atliktą mokykli
nės psichologijos darbą, ku
ris savo išskirtiniu Įnašu ir 
Įžvalga sudarys tvirtus pa
grindus tolimesnėm šios sri
ties studijom.

Mokyklos psichologijos 
bakalaureatą Audronė Įsigi
jo studijuodama Seton Hali 
universitete, South Orange,
N. J., o magistrės laipsni — 
Montclair Statė kolegijoj, 
Montclair, N. J. New Jer
sey valstijos profesini dip
lomą ir pripažinimą Audro
nė Įsigijo Kean kolegijoj, 
Union, N. J.

Premijuotam darbui pa
grindą sudarė 48 priešmo

i AŠTUONIOLIKTASIS SIMO KAŠELIONIO i 
NOVELĖS KONKURSAS { 

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turini ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1979 metų 
birželio 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 600 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Ąuto- 
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu I komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

kyklinio amžiaus vaikų psi
chologiniai tyrimai, atlikti 
vaikų studijų institute prie 
Kean kolegijos. Atlikdama 
darbą Audronė parodė daug 
išradingumo ir neįprasto 
klinikinio jautrumo tyria- 
mųjų vaikų atžvilgiu.

Studijų metu Audronė 
dažnai talkino vietos lietu
viškuose darbuose, vado
vaudama Įvairių švenčių ir 
minėjimų kultūrinėm pro
gramom ir dalyvaudama 
vietos LB apylinkės veik
loj. (kj)

SUDAROMA POLITINIŲ 
REIKALŲ KOMISIJA
PLB Valdyba savo 1979 

balandžio 18 d., posėdyje, 
vykdydama PLB Seimo To
ronte nutarimą, nutarė su
daryti PLB Politinių Reika
lų Komisiją.

ši komisija derins ir ska
tins laisvojo pasaulio lietu
vių politinę veiklą bei rū
pinsis visų kraštų Bendruo
menių aktyviu dalyvavimu 
Lietuvos laisvinimo darbe,

PLB Politinių Reikalų 
Komisijos darbo gaires da
bar ruošia keturi PLB Val
dybos nariai; pirm. V. Ka
mantas, vicepirm. S. Kup
rys, vicepirm. R. Sakadols- 
kis ir ižd. M. šilkaitis.

Netrukus PLB pirm. Vy
tautas Kamantas susitiks 
su JAV LB Krašto Valdy
bos pirmininku Algimantu 
Gėčių ir Kanados LB Kraš
to Valdybos pirmininku Jo
nu Simanavičiumi pasitarti 
dėl PLB Politinių Reikalų 
Komisijos sudėties, darbų ir 
lėšų.

Liepos mėnesi tuo klau

simu bus pasitarta su Euro
pos Kraštų Bendruomenių 
pirmininkais. Su Australi
jos ir Naujosios Zelandijos 
pirmininkais dabar kalbasi 
vykdomasis vicepirm. Vac
lovas Kleiza savo kelionės 
metu. Panašus pasitarimas 
planuojamas su Pietų Ame
rikos Kraštų pirmininkais 
šią vasarą.

Visų kraštų valdybos pra
šomos atsiųsti šiuo klausi
mu savo nuomones PLB 
Valdybai, pasisakydami kas 
į tokią komisiją turėtų būti 
pakviesti, kokius darbus ji 
turėtų atlikti dabar ir vė
liau, kaip jai telkti lėšas ir 
kt.

• Kazys Bartašius, „Dir
vos” skaitytojas - rėmėjas 
Chicagoje, grafikas ir tau
tinių audinių gamintojas- 
audėjas, savo šeimos rately 
paminėjo savo 85 metų su
kaktį. Nebojant tokio am
žiaus naštos, sukaktuvinin
kas tebėra tvirtas ir darbin
gas tiek lietuviškame gyve
nime. tiek savojoj darbovie
tėj. Kazimieras prenume
ruoja ir skaito daugeli mū
sų laikraščių ir knygų, do
misi lietuvišku gyvenimu, 
aktyviai abu su žmona da
lyvauja LŠS tremtyje, Chi
cagos Lietuvių Tautinių 
Namų ir kt. organizacijų 
darbuose, renginiuose. Jo 
darbovietė Įrengta nuosavo 
namo rūsyje, čia jis pralei
džia dienas ir vakarus, aus
damas juostas, takelius, 
kaklaryšius .. . arba savąja 
rašysena rašydamas orga
nizacijų užsakytuosius ak
tus, sveikinimus, apdovano
jimus ir pan. Visus šeimos 
finansinius ir ūkinius rei
kalus tvarko sukaktuvinin
ko žmona Ida Bartašienė 
Kazimiero žodžiais — „Ji 
dirba viską, Įskaitant ir 
sniego kasimą, aš gi tik sa
vo darbo pertraukų metu iš
einu su šuniu pasivaikščio
ti ...„

K. Bartašiaus austieji 
tautodailės gaminiai gauna
mi pirkti visose didesnėse 
lietuvių kolonijose: Cleve
lande, Detroite, Los Ange
les ir kt.

JAUNŲ KŪRĖJŲ 
VAKARAS IR PARODA

IV PLJK Kultūrinių ren
ginių komisija yra ligšiol 
pakvietus 21 jauną meni
ninką Jaunų Kūrėjų vaka
rui, kuris Įvyks liepos 27 d. 
Koenigsteine (prie Frank
furto) , Haus der Begeg- 
nung salėje. Daugumas me
nininkų yra iš šiaurės Ame
rikos, tačiau taip pat yra 
kandidatų iš Australijos, 
Brazilijos, Prancūzijos ir 
Vokietijos. Yra gitaristų ir 
dainininkių, pianistų, išraiš
kos šokių šokėjų ir viena 
deklamatorė. Dar neaišku 
kiek iš jų atsilieps. Reikia 
tikėtis, kad visi. Numatyti 
12 skirtingi pasirodymai 
Jaunųjų Kūrėjų Vakare. 
Kiekvienas pasirodymas už
truks maždaug 10 minučių. 
Jeigu visi atsilieps, reikės 
atranką daryti. Atrodo, kad

Po sėkmingo Juozės Krištolaitytės-Daugėlienės dainos ir 
poezijos vakaro Miami, Floridoje. Iš kairės: Antanas Garmus, 
pianistė Margaret Perhacs, sol. Juoze Krištolaitytė-Daugėlienė, 
Pijus J. Nasvytis, Gunda Kodatienė ir Veronika Garmienė.

Jaunųjų Kūrėjų Vakaras 
bus ne tik Įdomus bet ir 
gero lygio.

Taip pat ruošiama paro
da. Kadangi kiekvienas pa
rodos dalyvis turi savo dar
bus atsivežti arba pasiųsti, 
priimami tik 2-3 darbai vie
no menininko. Dabar yra 10 
kviestų, 3 iš jų jau sutiko 
dalyvauti. Yra grafikų, ta
pytojų, fotomenininkų ir 
net karikatūristų. Parodos 
tikslas — supažindinti su 
kai kuriais jaunais lietu
viais menininkais. Kaip ir 
per Jaunų Kūrėjų vakarą, 
nebus premijų ar vertinimo 
komisijų. Draugų ir bendra
amžių tarpe mūsų gabesnis 
jaunimas pasirodys savo ta
lentais.

Laiko daug neliko iki 
Kongreso. Jau dabar reikia 
dalyvius šiuose renginiuose 
nustatyti, kad būtų galima 
programas sustatyti ir at
spausdinti bei kitus pasi
ruošimo darbus atlikti. Ta
čiau, jeigu būtų kitų, dar 
nepasiektų kūrė j ų-meninin- 
kų, kurie norėtų dalyvauti, 
tegu kuo greičiau praneša 
mums:

IV PLJK, Kultūrinė Ko
misija, Romuva, 6840 Lam- 
pertheim 4, W. Germany. 
Garso kūrėjai (pvz, daini
ninkas) prisiunčia Įrekor- 
duotą juostelę. Judesio kū
rėjai prisiunčia tikslų apra
šymą. Menininkai prisiun
čia darbų vardus, dydžius 
ir pasako ar reikės juos Įrė
minti. Pačius darbus prista
to bent savaitę prieš Kon
greso uždarymą (atstovai 
gali atsivežti į studijų die

MŪSŲ SENOLIŲ ŽODŽIAI 
IŠ ANAPUS

, Kad aiškiai žinotum mūsų didingos tautos tikrą- 
: ją praeitį, jos kilnumą, jos viršžmonišką būdą ir jos 

gamtos nesugriaunamais dėsniais sukurtą gyvenimą 
i bei tikrą visatos pastovumo nustatytą amžinumą. 

Remiantis mūsų tautos padavimais, tikra tautine va-
- lia ir sveiku — tarptautinių šmėklų neužburtų protu,
1 šioje knygoje yra išdėstyta tikra ir nieku kitu nepa- 
’ mainoma mūsų tautos būtis.

Knyga 306 psl. Kaina 5 dol. Už platinimą 1 dol. 
'Į šią knygą turėtų skaityti ir į duotus padavimus jsi- 
r gilinti kiekvienas lietuvis, o ypač mūsų tautos jau- j 

'J nimas ■
: Knygos autorius M. Aukštuolis. Užsisakyti gali- j

■ ma pas autorių šiuo adresu: M. Aukštuolis, 4 Eliza- ,į 
, i beth Avė., Springdale, Conn. 06907. ;

nas). Visi prisiunčia trum
pą savęs aprašymą, ypač 
liečiant pasirodymus meno 
srityje ir, jei Įmanoma, nuo
trauką. Viską, žinoma, kuo 
greičiau. Po gegužės pabai
gos tikrai nebus galima 
Įtraukti Į programą.

Journeymen
OR 

lst Class Skilled
TOOLMAKERS

AND
FIXTURE BUILDERS

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

Progressive small manufacturer needs 
experienced toolmaker capable of fab- 
ricating milling and drilling fixtures 
for secondary operations. Excellent 
opportunity for right man. Wages 
and overtime open. Excellent fringe 

benefits.
AUTOMATIC TOOLING CORP.

521 ST. JEAN 
DETROIT. MICH. 48214 

(313) 822-9250
(21-25)

Journeymen
OR 

lst Class Skilled 
SURFACE GRINDERS 

ID-OD GRINDERS 
Mušt be able to sėt up work from 

blue prints & close tolerance.
If you are experienced and looking 
for stable employment with excellent 
vvages and fringe, planty of overtime 

call:
313-822-9250

AUTOMATIC TOOLING CORP.
521 ST. JEAN 

DETROIT. MICH. 48214 
 (21-25)

Wanted lst Class Skilled 
MACHINE OPERATORS 

AND 
SĖT UP MEN

Mušt be experienced on the follovving 
LATHES 

DRILL PRESS 
RADIAL DRILLS

or
GRINDERS

Mušt be able to layout from blue 
prints. Openings on lst & 2nd shift. 
We offer excellent wages and fringe 
benefits. If interested apply on per 
son Mon. through Fri. 9 am to 5 om.

W. E. HENNELLS CO. 
50625 CHERRY HILL RD. 
CANTON, MICH. 48188 

313-495-0000
An Equal Opportunity Employer M/F 

(19-22)
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