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PASKUTINIAI GINČAI
Priešrinkiminiame pamisime
Vytautas Meškauskas
Labai atsiprašau už tokią
antraštę, bet kaip galima ki
taip apibūdinti vadinamas dis
kusijas tarp prezidentinių kan
didatų? Rašau ‘vadinamas’,
nes faktinai ką mes matėme
nebuvo diskusijos, bet jau ant
ra bendra spaudos konferenci
ja. Joje varžovas Mondale
bandė kaip nors įrodyti, kad
prezidentas Reaganas, švel
niai tariant, ‘nesusigaudo’
valstybės reikaluose, kas savo
keliu Reaganą vertė įrodyti,
kad jis žino ką kalba, o svar
biausia - nuraminti būkštaujančius, kad jis veda į karą.
Tas paskutinis reikalavi
mas iššaukė nelauktą prezi
dento pareiškimą, kad jis su
tiktų pasidalinti su sovietais
JAV technologijos pažanga ne
leisti pasiekti jų raketom tai
kinius šiame krašte. Į klausi
mą, ar jis po tiek nepasitikėji
mo metų staiga gali patikėti
tuo JAV priešu, Reaganas at
sakė:
‘Kodėl ne? ... Istorija neži
no ginklo, prieškurį nebūtų ga
Įima apsiginti. Prileiskime,
kad mes tokį (priešginklį) su
rasime. Kai kas sakys, kad tai
priartina karą, nes jie (sovie
tai) pagalvos, kad mes galime
juos pulti, nes galime atsiginti
nuo jų (raketų)... Tada galė
sime sakyti, žiūrėk ką mes ga

lime padaryti ir mes jums tai
išaiškinsime, jei galėtumėm
kartu susėsti ir atsikratyti vi
sais tais atominiais ginklais ir
paliuosuoti žmoniją nuo tos
grėsmės.’
Mondale iš savo pusės aiški
no, kad jis už atominių ginklų
užšaldymą dabartiniame sto
vyje. Bet kaip patikrinti, kad
sovietai laikysis tokio susitari
mo? J tą klausimą demokratu
kandidatas pareiškė:
‘...Aš nesutiksiu su tokiu su
sitarimu su sovietais, kurio
mes kasdien negalėtumėm pa
tikrinti. Aš nesutiksiu su suta
rimu, kuriuo JAV interesai ne
būtų pilnai ... apsaugoti.’
O kas bus, jei sovietai nesu
tiks su tokius susitarimu, kuris
nepaliks jiems jokios galimy
bės terorizuoti JAV-bes ir ki
tas Vakarų valstybes? Toks vi
sai logiškas klausimas nebuvo
pastatytas ir tuo pačiu nebuvo
atsakytas.
Kaip mes rašėme pereitam
Nr., prezidentas dėl rinkimi
nių išskaičiavimų bus - ir tik
rai buvo - labai santūrus kal
bėdamas apie sovietus, kas pri
vedė prie kito netikėtinumo.
Ne jis, bet Mondale kalbėjo
apie sovietų pajungtus kraštus.
I klausimą, ar jis sutinka su
priimta pažiūra, kad Rytų Eu-

(Nukelta į 2 psl.)

TEODORAS BLINSTRUBAS
— naujas ALT pirmininkas

JAV prezidentas Ronald Reagan per paskutiniuosius ketverius metus atstatęs JAV eko
nomiją ir saugumą.

KODĖL VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONES TURĖTU
BALSUOTI UŽ REAGANA Antanas Mažeika

Rinkiminės propogandos, prašo Kongresą sekančiais
daugiausiai televizijos ko metais pakelti pensinin
mentatorių yra labai netei kams ”Cost-of-living”, net
singai pristatoma visuome ir tuo atveju jei infliacija
nei socialinė pagalba vyres nepakiltų aukščiau, kai tuo
tarpu įstatymo numatyta
nio amžiaus žmonėms.
Todėl norim paryškinti toks pakėlimas tik to atve
kelis faktus, kurie nušvies ju jei infliacija pakiltų.
tų padėtį ir padėtų padary
• Medicare. Prezidentas
ti sprendimų balsuojant planuoja, kad Medicare,
nuo kurios šiuo metu metu
šiuose rinkimose.
priklauso
30 milijonų vy
• Socialine apdrauda. Ka
da prez. Reaganas buvo iš resnio amžiaus asmenų, bus
rinktas prezidentu, sociali pertvarkyta ir ant gerų pa
nės apdraudos systema ėjo grindų atstatyta kaip ir so
prie bankrutavimo. Jam va cialine apdrauda. Įvesdamas
dovaujant pataisyta padė naujus pakeitimus reika
tis, ir jos apdraudos mokė laujama, kad visos ligoninės
jimai prailginti iki sekan būtų apmokamos vienodos
čio šimtmečio. Prezidentas sumos už privačius patar
laikosi savo pažado — ne navimus, jau iki šiol yra
sumažinti mokėjimus esan sutaupyta 21 bilijonų dole
tiems pensininkams, net rių. Taip Medicare klausi
Naujoji Amerikos Lietuvių Taryba, savo suvažiavime Chi
pašalpa yra padidinta; jos mas bus išspręstas iki 1990
cagoje spalio 27 d. ALT pirmininku išsirinko Teodorą Blinstru— nesumažinant priežiūros
bą, buvusį Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmininką, vidurkis vienai porai 180
dol. mėnesiui. Prezidentas kokybę.
ilgametį ALT valdybos vicepirmininką.

• Ekonominis pagerėji
mas. Prieš prez. Reagano
išrinkimą prezidento parei
gom, infliaciją maistui, na
mams, energijai ir medici
ninei pagalbai vyresnio
amžiaus asmenims kainavo
17% jų pajamų. Prez. Rea
gano laikais infliacijos pro
centas krito iki 3.4%. Aly
va apšildymui ir gazolino
kainos jo valdymo laikotar
py nepakilo.
• Paskirta daugiau lėšų
gerinti programas vyresnio
amžiaus asmenims. Trijų
metų laikotarpyje 257 bili
jonai, pagerinimo nuošimtis
pašoko iki 27%.
• ”The Older American
Act” Prezidentas smarkiai
remia įvairias programas
gerinti aprūpinimą vyres
nio amžiaus žmonėms. Jo
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Krizė Maniloje. - Priešrinkiminės drumzlės: ČIA vadovėlis
_______
Nicaragvoje ir Zacharovo bizniai su mafia. _ _ _
Atrodo, kad Filipinai, iki
šiol JAV draugas, kurio terito
rijoje yra labai svarbios laivy
no ir aviacijos bazės, atsidūrė
sunkioje krizėje. Pereitų metų
rugpiūčio 21 d. sostinės Manilos aerodrome buvo nušautas
ką tik iš JAV grįžęs opozicijos
vadas Benigno S. Aguino, jr.
Jį negrįžti įspėjo prezidento
Marcos žmona Imelda, saky
dama, kad jį užmušti ruošiasi
jo politiniai priešai. Taip ir at
sitiko. Pirmoji valdžios versija
buvo tokia, kad jį nušovė ko
munistų pasamdytas žudikas,
kurį tuoj pat nušovė vienas iš
Aguino saugumui priskirtų ka

Paskutiniai
ginčai...
(Atkelta iš 1 psl.)

ropa yra sovietų įtakos sfera ir
jo (Mondale) administracija
realiai galėtų padėti Rytų eu
ropiečiams pasiekti Helsinkio
susitarime numatytų žmonių
teisių, Mondale atsakė:
*... JAV neturėtų sutikti su
sovietų kontrole Rytų europoje. Mes turėtumėm tvarkyti
santykius su tais kraštais su
kiekvienu atskirai ir padėti
jiems nusikratyt priklausomu
mo sovietams.’
‘Ten, kur sovietai elgiasi ne
atsakingai... kaip dabar Len
kijoje ... mes turime eiti prie
to, kad V akarų kreditai Sovie
tų Sąjungai neštų rinkos nu
statytus nuošimčius, kad sovie
tai mokėtų už savo neatsakin
gumą.’ (Sic! - vm)
Gavęs progą atsakyti, Rea
ganas visai nepalietė tos prob
lemos, bet per jam skirtą mi
nutę puolė Mondalę už balsa
vimą prieš visus pasiūlymus
padidinti JAV karinį biudžetą
ir įsigyti naujų ginklų. Mon
dale atsikirto aiškindamas,
kad ir jis už karinę stiprybę,
bet toji turi būti protinga, ne
išmetant pinigų be reikalo.
Vienu žodžiu, klausytojai iš
tokių 'diskusijų’ nesužinojo nie
ko naujo. Net būtų labai ne
teisinga susidaryti savo nuo
monę iš dviejų pokalbių su žur.
nalistais apjeicandidato suge
bėjimus būti prezidentu, už
mirštant jų praeitį, elgesį pa
reigose ir pažiūras laisvesnėse
aplinkybėse. Jei taip — nuo to
per paskutinius 25 m. įsivyra
vusio papročio surengti kandi
datų 90 minučių bokso rung
tynių reiktų atsisakyti. Tiks
liau būtų surengti atskirų sri
čių žinovų, patariančių kandi
datams atskirose srityse, rim
tesnes diskusijas apie padėtį
tuose reikaluose.
Vienas dalykas, kuo galima
pasidžiaugti, kad iš to pasikei
timo žodžiais ir sovietams ne
buvo naudos. Reaganas neat
sisakė savo ankstyvesnių pa
reiškimų ir net Mondale, jaus
damas tautos nuotaikas, žadė
jo būti griežtesnis, reikalauda
mas iš jų ...,aukštesnių' nuošim
čių už paskolas.

Tokia padėtis yra labai ne
maloni Washingtonui. Mar
cos yra JAV draugas, tačiau jo
pasilikimas valdžioj bus labai
nepopuliarus Filipinuose. Kol
kas prieš jį kovojo apie 12,500
komunistų partizanų.
Tas
skaičius nelabai impozantiš
kas, turint galvoje, kad Filipi
nų armija turi 160,000 karių,
kurie neleidžia partizanams iš
siveržti iš džiunglių, ir viso 53
milijonus gyventojų. Savaime
aišku, kad kilus pilietiniam ka
reivių-sargybinių. Ta versija rui galimas komunistų įsiga
nesulaukė pasitikėjimo. Buvo lėjimas, nors opozicija prieš
paskirta komisija, Warren ko Marcos partiją tai neigia. Tą
misijos tyrinėjusios prezidento būkštavimą per diskusijas iš
Kennedy nužudymą, pavyz reiškė prezidentas Reaganas.
džiu. Jos pirmininkė Corazon Tačiau viešai užstoti Marcos
J. Agrava, pensijon išėjusi ape ■ prezidentas nerado galimu.
liacinių rūmų teisėja, rado, Po Aquino nužudymo jis atšau
kad valdžios versija netikra ir kė numatytą vizitą Manilon ir
kad Aquino iš tikro nušovė vie neseniai susitiko su Manilos
nas ir jam skirtų sargybinių. kardinolu Sin, Marcos priešu.
Paviršutiniai padėtis gali
Jos nuomone, sąmoksle nužu
dyti Aquino turėjo dalyvauti priminti Iraną prieš penkerius
dar keturi kiti kariai su aero metus. Antra vertus, Filipi
dromo viršininku priešakyje. nai turi pusės šimto metų de
Tuo tarpu kiti keturi tos komi mokratines tradicijas ir opozi
sijos nariai paskelbė pažiūrą, cija prieš Marcos nėra nusitei
kad sąmokslas buvo didesnės kusi prieš JAV.
Tuo tarpu Gynybos D-tas
apimties ir siekė generalinio
pradėjo
ieškoti kitų bazių, jei
štabo viršininką gen. Fabian
reiktėtų
iš Filipinų kraustytis.
Ver, prezidento Marcos pati
Tam
būtų
tinkamos Marianų
kėtinį.

ASMENIŠKOS DOVANOS GIMINĖMS
LIETUVOJE
Po naujų pertvarkymų ir pakeitimų siuntiniams j

Lietuvą siųsti, nuo dabar muitą už dovanas turės su
mokėti patys siuntinių gavėjai, siūlome ir toliau pasi
naudoti mūsų patyrusiu ir praktišku tarpininkavimu.
KALĖDINĖ DOVANA — SIUNTINYS NO. 4, 1984 m.
1 vyriškas arba moteriškas megstlnls, 1 vyriški
Išeiviniai marškiniai, 1 blluskutė, 2 p. vyriškų kojinių,
2 p. moteriškų nailoninių kojinių, vilnonė arba šilki
nė gėlėta skarelė, 40 angliškų arba amerikietiškų ci
garečių, 1/2 sv. arbatos, 1 sv. grynos pupelių kavos,
1 p. džinsinių kelnių, denlm arba rumbuoto aksomo,
firmų “Wrangler" arba “Levi", 1 vyriška arba moteriška
žieminė striukė — anorak.
Šio siuntinio kaina su pašto Ir dokumentų su
tvarkymo išlaidomis — $225.00.
Jei kas pageidauja gali Ir pats sudaryti siuntinį,
savo nuožiūra, iš pageidaujamų Lietuvoje dalykų, ku
riuos žemiau išvardiname.
Sportiniai batai, vyriški arba moteriški firmos “Adidas”
....................$33.00. Siuntinyje gali būti 2 poros ...55.00
“Olympus”.......... 22.50
.......... 45.00
Sportiniai kostiumai, firmos “Adidas".......... 38.00
.......... 60.00
“Olympus”.......... 20.00
.......... 45.00
Džinsinės denlm arba rumbuoto aksomo kelnės....... 24.00
Žieminiai moteriški Ilgi batai su šiltu pamušalu.......... 90.00
Vyriški kostiumai ........................................................... 150.00
Moteriški kostiumėliai ................................................. 110.00
Moteriški arba vyriški megstinlal ............................... 30.00

Normalūs vyriški arba moteriški geri batai ............. 45.00
Vyriški išeiginiai marškiniai.........................................18.00
Bliuskutės ...............................
18.00
Vilnonės arba šilkinės skarelės ...........................
7.50
Vyriškos arba moteriškos Stflukės-anorakaf ........... 90.00
Sudarant siuntinį savno nuožiūra reikia pridėti
pašto Ir apdraudimo išlaidom ................................... $42.00
Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes,
persiunčiame palikimus prekėmis arba valiuta.

Z. JURAS,
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BRI 4HB,
ENGLAND
TEL. 01 460 2592

■ Iš kitos pusės
Priešrinkiminis pamišimas, apėmęs beveik visą kraš
tą, pasiekė patį dangų. Daugelis turbūt nustebo per dis
kusijas tarp Reagano ir Mondales išgirdę klausimą apie
Armageddon’ą. Mat, negalėdami kitaip pakenkti Reagano
populiarumui, palyginti smulki katalikų, protestantų ir
žydų dvasiinnkų koalicija apkaltino prezidentą ... pažo
džiui tikint į šv. Rašto pranašystę apie paskutinį karą
tarp tikinčiųjų į Dievą ir šėtono šalininkų, kurie turėtų
žūti 'ugnies ežere’, o saujalė išlikusių apsigyventų su
Kristum naujoje Jeruzalėje. Kai kurie modernūs evan
gelistai įžiūri didelį panašumą tarp tų pranašysčių ir
dabartinės padėties, ypač Vid. Rytuose, kur turėtų įvykti
tos Armageddono kautynės. Na, o atominės bombos, žino
ma, galėtų sutelkti 'ugnies ežerą’...
Reaganui asmeniškai prikišama, kad jis 1980 m.,
dar prieš kandidatuodamas į prezidentus, pasakęs, jog
'mūsų karta dar gali pamatyti’ Armageddoną, o jau bū
damas prezidentu 1983 m. Sovietų Sąjungą pavadino
'Blogio imperija’ ir sakęs, kad nors praeityje jau buvę
laikų, kada žmonės manę, jog ateina pasaulio galas ...
bet niekados kaip dabar! Suprask, už tat prezidentas
nuoširdžiai nesiekia atominių ginklų kontrolės susitarimo
su sovietais ir ruošiasi pergyventi atominį karą.
Reaganas per diskusijas atsakė, kad per paskutinį
dešimtmetį apie tas pranašystes buvo plačiai kalbama:
”,.. bet niekas nežino kada tas Armageddonas —
tos pranašystės —- reiškia, kad Armageddonas
įvyks už tūkstantie» metų ar poryt. Todėl aš nie
kad rimtai neįspėjau, kad mes turim ruoštis Armageddonui!”
Čia lengva įžiūrėti dvigubą ironiją. Iš vienos pusės
dvasininkai įspėja, kad j šv. Raštą negalima žiūrėti rim
tai ar bent paraidžiui, nors jis faktinai yra jų teigimų
pagrindas. Iš kitos — prezidentas, susilaukęs daug sim
patijų iš tikinčiųjų pusės, buvo priverstas aiškintis, kad,
tiksliai nežinodamas pasaulio galo laiko, turi elgtis prag
matiškai. Girdi, jis visoje eilėje iškilmingų Europos par
lamentų posėdžių pareiškęs, kad atominis karas negali
būti laimėtas ir už tat niekados neturi būti vedantas.
Mažiau tikintiems gaila, kad po to kiek išbluko jo toks
tikslus sovietų imperijos apibūdinimas.
(vm)
salyno Saipan, Tinian ir Guam salos, tačiau jose įrengti
bazes kaštuotu bilijonus dole
rių ir pareikalautų keletos me
tų. Dėl viso ko, tose salose Gy
nybos D-tas pradėjo supirki
nėti žemę. Salos priklauso
JAV. Iš Tinian salos antrojo
pasaulinio karo metu pakilo
lėktuvai su atominės bombom
į Japoniją.
• ••
Prie ‘spalio staigmenų’ lita
nijos priklauso ir ČIA paruoš
tas vodovėlis JAV palankiems
Nicaragvos partizanams. Jei į
jį žiūrėti kaip į neutralų par
tizaninio karo vadovą, būtų
sunku jam ką nors prikišti.
Partizaninis karas, šiaip ar
taip, yra nelegalus karas, ku
riame nesiskaitoma su priemonėm ir paimti nelaisvėn par
tizanai karo metu dažnai yra
sušaudomi. Tame vadovėlyje
patariama ‘neutralizuoti’, t.y.
nužudyti, valdžios pareigūnus.
Kadangi tie partizanai - ‘contros’ - yra JAV remiami, kilo
nemažas triukšmas. Jau prezi
dentas Fordas, paaiškėjus,
kad Kennedy laikais ČIA pla
navo sąmokslą prieš Castro,
įsakmiai uždraudė ČIA verstis
žmogžudystėm. Prezidentas
Reaganas įsakė pravesti kvo
tą, kurios rezultatai paaiškės
turbūt tik po rinkimų.
•••
Ir demokratai susilaukė spa
lio staigmenos. Ju kandidatės
į viceprezidentes vyras John
Zaccaro, The Philadelphia In
quirer reporterio James Asher
surinktomis žiniomis, palaikė
labai glaudžius santykius su
mafija. 1979 m. jis vertė savo
klijentą kinietį gydytoją Tse

parduoti mafijos nariui Laforte dvi nuosavybes už 60,500
dolerių, nors iš tikro jos buvo
vertos $200,000. Per savo ben
dradarbiavimą su mafiją 1930
-1950 m.m. Zacharo šeima už
dirbo apie 9 milijonus dolerių.
Kaip žinia, kandidatės vyras
prisipažino esąs ‘vertas’ tik 3.8
milijonus dolerių. Bet tai tik
dalis viso šeimos turto. Kiti
67 /0 priklauso jo motinai, ku
rios turtą administruoja jos ...
tas pats sūnus John.

MACHINISTS
Manufacturing company in Northwest Dalias needs machinists experienced in the sėt up and operation of turret lathes and vertical
mills. NC experience is not applicable. Hours 7:00 am-3:30 pm.
For information and appointment

call 214-631-0310 ext. 265
DECIBEL PRODUCTS
3184 QUEBEC
DALLAS, TEXAS 75247

Equal opportunity employer

PRESSMAN
WEB OFFSET
At o prooressive midwestern
commericoi Web printer we are
lookinp Ior a aualilied iirst
pressmon on a R o vai Zenith 300
ior 2nd sblft. Experience on o
RZ 300 is reavired. If vou ore
aualified contoct, Rolf p. Ebert,
at Dotv Littiograph. 1515 Maonavox Way. Fort Wayne, IA
46804, 219-432-5528.

GRINDER HANDS
I. D. AND O. D.
NIGHT SHIFT ONLY
3 years minimum experience on aircraft parts.
NORWOOD PRECISION PROD.
J95 40 AJlen Rd.
Meivindale, Mich.
313-383-5700
(37-43)
WANTED EXPER1ENCED

UPHOLSTERERS
For quality fumiture manufacturing.
Growing company. Excellent benefits
and steady work.

GILBERT INTERNATIONAL
2945 STUART DRIVE
FT. WORTH, TEXAS 76104
817-921-5331
(40-44)
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VISI BALSUOKIME UŽ
REAGAN-BUSH
Už nepilnos savaitės JAV
piliečiai balsuos ir nuspręs,
kam jie ateinantiems ketveriems metams atiduoda
aukščiausią valstybės val
džią: demokratams, kurių
vėliavnešiais yra MondaleFerraro, ar respublikonams
su Reaganu-Bushu 'viršūnė
je.
Pirmieji savo rinkiminė
je kampanijoje tegalėjo
balsus žvejoti tik juodini
mu to, kas respublikonų ad
ministracijos per paskuti
nius ketverius metus buvo
padaryta, gąsdinant viso
kiomis negerovėmis, kurias
atnešiąs respublikonų val
dymas, jeigu jie laimėtų
dar ketveris metus, ir žadė
dami visokias gėrybes, jei
gu demokratai laimėtų
šiuos rinkimus, žodžiai
skamba patraukliai, bet
kažkaip neįtikinančiai, pri
siminus Carterio - Mondale
valdymo laikus. O jaunimas
kitokių net neprisimena.
Respublikonų taktika,
kaip matėme, buvo visiškai
skirtinga. Jie aiškiai žino
jo, jog prezidentiniuose rin
kimuose šiame krašte, kaip
ir daugelyje kitų, laimėji-.
mą lemia ne tiek užsienio
politika, jeigu joje nepa
tirta bet kokių gyventojų
mases sukrečiančių įvykių,
kiek ekonominiai vidaus
reikalai, nes darbas, uždar
bis ir pragyvenimas yra
pirmaeilis ir svarbiausias
rūpestis kiekvienam, kuris
eina balsavimo būtinėn
aukščiausios krašto valdžios
rinkti. Respublikonų vadai
savo rinkiminėje propagan
doje panaudojo ne daug ža
dančias ateities pranašys
tes, bet ragino žmones paly
ginti tai kaip jie vertėsi
prieš ketveris metus, su
tuo, kaip jie gyvena dabar.
Jie pabrėžė, jog daugumos
žmonių jaučiamas gyveni
mo pagerėjimas ir JAV su
stiprėjimas bei prestižo pa
kilimas tebuvusi tik jų sie
kimų pradžia. Laimėję rin
kimus, ateinančiais ketveriais metais savo programą
tęsia toliau, gerindami pi
liečių būvį ir stiprindami
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JAV visais atžvilgiais —
politiškai, ekonomiškai ir
militariškai.
šių dienų technologijoje
nesunku kompiuteriais ap
skaičiuoti gyventojų nuo
taikas ir iš anksto apytiks
liai numatyti jų galimą ap
sisprendimą, kiek tai liečia
ateinančių balsavimų rezul
tatus. Galima nekreipti dė
mesio į viešai skelbiamus
procentus, a p s k aičiuotus
vienos ar kitos besivaržiančių didžiųjų politinių parti
jų. Bet objektyvių institu
tų skelbiami visuomenės ap
klausinėjimo duomenys vis
dėlto yra netoli tikrumo su
keletos procentų pataisa. Ir
štai praėjusios savaitės pa
baigoje Harris institutas
paskelbė, jog prez. Reaga-.
nas, jeigu rinkimai vyktų
apklausinėjamą savaitę, su
rinktų 56% balsų, gi W. F.
Mondale tik 42%. Skirtu-,
mas po paskutinių debatų
pakilęs respublikonų nau
dai 5%. Didesniu ar mažes
niu pranašumu prez. Rea
ganas pirmavo visą laiką,
ir politiniai komentatoriai,
objektyviai stebėdami abie
jų partijų populiarumą vi
sose 50 valstybių, prana
šauja, kad jis rinkimus lai
mėsiąs nemažesniu nušlavimu kaip prieš ketveris
metus.
Buv. viceprez. W. F. Mon
dale savo ruoštu skelbia,
jog pagal jo naująjį planą
paskutinę savaitę reikalai
drastiškai pasikeisią ir atnešią jam laimėjimą, kaip
tai savo laiku pasiekęs prez.
Trumanas prieš rsepublikoną T. Dewey. Kol dar tebe
vyksta varžybos, žinoma,
jis kitaip ir negali kalbėti.
Tačiau neužmirština tai,
kad H. S. Trumanas į rin
kimus ėjo būdamas JAV
prezidentu, o W. F. Mondale
eina kaip buvęs viceprezi
dentas ir buvęs senatorius
su nelabai stipriais savo po
litikos rekordais. Jo atsto
vautas ar atstovaujamas
ultra-liberalizmas šiandien
jau nebe daug ką žavi, ypač
jeigu jis siejamas su būsi
mais mokesčių pakėlimais

KODĖL

MIELI LIHUVIAI,

VYRESNIO
AMŽIAUS

REMKIME AMERIKOS VYRIAUSYBĘ
KURI SUPRANTA LIETUVOS REIKALUS

LAPKRIČIO 6-tą IŠRINKIME

RONALD REAGAN
ir
GEORGE BUSH
CONNECTICUT LIETUVIAI UŽ REAGAN-BUSH
Paid for by Connecticut Lithuanians for Reagan-Bush

kiekvienam.
Stebėdami visus trejis
debatus, girdėjome demo
kratų gąsdinimą, kad res
publikonai sužlugdysią So
čiai Security ir Medicare
sistemas, išprovokuosią ato
minį karą, grąžinsią inflia
ciją, turtinguosius pratur
tinsią, skurdžius dar dau
giau nubiedninsią — prez.
Reaganas esąs per silpnas
ir nesugebąs vadovauti. W.
Mondale savo ruožtu, nors
gerokai savo oponentų prieš
pirminius rinkimus apipe
šiotas, vis tebežada laimė
jimo atveju sumažinti gink
lavimosi išlaidas, apdėti
mokesčiais didžiąsias įmo
nes, smarkiai suvaržyti im
portą, sumažinti bedarbių
skaičių, užsienio politikoje
tuojau pat siekti su Sovietų
Sąjunga patikrinamo susi
tarimo užšaldyti ginklavi
mosi varžybas ir t.t.
Tačiau apdairesnis bal
suotojas labai veikiai su
pranta šių pažadų priešta
ravimus: sumažinsi ginkla
vimąsi — įmonės neteks už
sakymų, atleis darbininkus.
Apdėsi įmones mokesčiais
— tuos mokesčius mokės ne
kas kitas kaip tik vartoto
jas, kils kainos, didės inflia
cija. Suvaržysi importą —
kiti kraštai nebeįsileis ame
rikinių prekių, vėl nedar
bas, bedarbių šelpimas. Tar
tis su rusais ir susitarti
ta:p, kad būtų galima susi
tarimo vykdymas patikrinti
— kaip to pasieksi, jeigu
rusai to nenori, nebent vi
siškai nusileidus jų reikala
vimams ? Bet svarbiausia
— užmiršta, jog preziden
tas demokratinėje JAV san
tvarkoje nėra visagalis,
daug ką lemia Kongresas,
bet prezidentas turi jį įti
kinti. Nemažiau svarbus da
lykas, yra sugebėjimas va

ŽMONĖS...
(Atkelta iš 1 psl.)
administracijos šiais me
tais, bus parūpinta 215 mi
lijonų "Meals”, tai yra 70
milijonų daugiau negu 1982
metais, ir 60 milijonų pri
statyta namuose gyvenan
tiems, tai yra 10 milijonų
daugiau negu 1982 metais. ,
• Nusikaltimai, šiandien
vyresnio amžiaus asmenys
yra saugesni namuose ir
gyvenamoj aplinkoj, nes
prez. Reagano laiku nusi
kaltimai paskutiniais ke
liais metais sumažėjo, o
šiais metais didžiausias su
mažėjimas 20 metų laiko
tarpyje.
• Privalomas išėjimas į
pensiją. Prez. Reaganas no
ri panaikinti 70 metų am
žiaus privalomą išėjimą į
pensiją. Jis tiki, kad ne am
žius, bet noras, sugebėji
mas ir sveikata nustato ga
limybę dirbti.
Bendroje išvadoje, mes
vyresnio amžiaus asmenys
turėtume rimčiau pagalvo
ti ir tikrai sutikti, kad Rea
ganas tikrai nuoširdžiai no
ri padėti ir apsaugoti vy
resniuosius ir pensininkus,
kad jie būtų reikiamai ap
rūpinti senatvėje šiandieną
ir ateinančiom kartom.
Todėl pasistenkime, kad
šiais rinkiminiais metais
Reaganas vėl būtų išrinktas
mūsų prezidentu.

dovauti ir ypač tinkamus
sau bendradarbius pasirink
ti. Tripinėjimas kaitalio
jant demokratų partijos
pirmininkus ar pasirenkant
kandidatus į vicepreziden
tus prieš demokratų kon
venciją kaip tik parodė, kad
Harris instituto paskelbti
duomens gal ir netoli tie
sos, jog prez. Reaganui va
dovavimo gabumus pripa
žįsta 74% apklaustųjų, gi
W. F. Mondale — tik 22%.
Prez. Reaganas piliečių
Antanas Mažeika
palankumą, kaip žinome,
įsigijo ne vien patrauklia
savo asmenybe. Visi matė
MACHINIST
me ir girdėjome, kaip sun
N/C PROFILE MILLING
OPERATOR
ku jam buvo numatytas re
1ST & 2ND CLASS
DAY & N1GHT SHIFT
formas prastumti pro Kon
Aerospace machined paris co-,
steady heavy overtime. 15^ night
gresą. Bet vis dėlto jis di
shift premium company benefits.
Program. Union shop. Paid hospidžiąja dalimi pajėgė įgy
talization, Paid major medical,
Family deniai, Eyeglasses. Two
vendinti savo svarbiuosius
life insurance policies, siek days
& vacation 12 paid holidays. Atprie, ketveris metus duotus
tendance bonus, etc.
GENERAL
rinkiminius pažadus: ne
MECHATRONICS
kelti, bet 25% sumažinti
60 Milbar Blvd.,
Farmingdale, N. Y.
kiekvienam feleralinius mo
(516) 249-7900
Equal Opportunity Employer
kesčius, sulaikyti infliaciją,
(41-47)
numušti paskolų procentus,
ilgam laikui užtikrinti So
čiai Security pensijų išmo MEDICAL
PSYCIATR1C NURSING POSITION.
avail. on 3-11, 11-7 shifts, for schizokėjimą, sustiprinti ir su phrenic
research, management, and
’s programa. Dynamic multi
derinti JAV apleistas ka chidren
disciplinary approach encourages pro
growth. Orientation and
rines pajėgas, užsienyje pa fessional
in-service provided EOE Employer.
kelti JAV prestižą, sulaiky Contact D1RECTOR OF NURSING,
McFARLAND MENTAL
ti Sovietų Sąjungos imperi
HEALTH CENTER,
jos plėtimą ir p. Tai daly
901 SOUTHW1ND ROAD.
SPRINGFIELD ILL. 62703.
kai, kurių nemato jo opo
217-786-6994
(41-47)
nentai, bet prisimena pilie
čiai, pasiryžę balsuoti už
Reaganą-Bushą ir juos re
PERSONS DESIR1NG to
work in produet develmiančius senatorius, konopment for automotive interiors. Work will include
gresmanus ir gubernato
design and development of
handsewn leather parts;
rius. Turėtume ir mes tai
develop sew patiems, review eurrent methods and
prisiminti, š. m. lapkričio 6
Rroducts. Apply at Fair
aven Industries, 7445
d. balsuoti už Reagan-Bush.
Mayer Rd., Fair Haven,
Mich. 48023.

39-43)

OPPORTUNITY FOR

CRNA’S
IMMEDIATE OPENING for CRNA’s
to join group of 4 anesthesiologist
and 15 CRNA’s. Advanced nurse
anesthetist studentą encouraged. Excellenl salary and benefits. Immediate reply requested. Apply call or
wrile to: ANESTHESIOLOGIST ASSOCIATED of Rome, Pa., 13A John
Maddox Drive, Rome, Ga. 30J6I.
404-235-16'21 or 404-235-9536.
(41-43)

GAGE DESIGNER
^ttractive opportunity for an experience>d mechanical designer with an
expanding manufacturer of eleetronie
gaging systems in centrai Connecti
cut. Location offers many recreational and cultural benefits.

VALMET 1NC„
100 Production Ct.,
New Britain, O, 06O51
or call 203-223-6784

(36-4
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Lituanistinei katedrai darbą pradėjus

Lituanistikos Katedra
The Endowed Chair
of Lithuanian Studies
University of Illinois
at Chicago

Antanas Juodvalkis
dol. reikiamos sumos. Lit.
katedros lėšoms telkti ko
mitetas, vadovaujamas LB
švietimo tarybos pirm. Jo
no Kavaliūno, suruošė spa
li 19 d. Jaunimo centro ka
vinėje susitikimą su Illinois
universiteto slavistikos de
partamento vadovais, lit.
katedros naujaisiais profe
soriais ir studentais aspi
rantais.
Vakaronę pradėjo ir vedė
J. Kavaliūnas, aptarė lit.
katedros reikšmę ir supa
žindino su kalbėtojais.
Prof. dr. Bronius Vaške
lis, lituanistikos katedros
vedėjas, pateikė lituanisti
kos studijų įdomią ateities
viziją. Amerikos visuomenė
Po iškilmių spalio 5 d. įteikus trečiąjį $100,000 įnašą Litua
nistikos katedrai įkurti Illinois universiteto kanclerio svetainėje: susideda iš daugelio tauti
PLB valdybos pirm. Vytautas Kamantas, pirmasis katedros pro- nių junginių, kurių vienos
feSOi’ius dr. Bronius Vaškelis, S. Vaškelienė ir PLB valdybos yra gausesnės, kitos mažes
nės, vienos veiklesnės, kitos
pavaduotojas dr. Tomas Remeikis.
prisnūdusios, vienos kovo
ja už išlikimą, kitos ištirpo
lydimo katile. Lietuviai pri
klauso ne prie gausiųjų gru
pės, bet prie veikliųjų, ko
vojančių už išlikimą.
EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Atgimęs tautinis jausmas
išeivijoje daro stebuklus.ir
Paskutinė šių metų ekskursija į LIETUVĄ
lietuvis didžiuojasi savo
išvyksta GRUODŽIO 26 d. — $1247.00 (su įdomia
kilme bei atsiekimais. Lie
NAUJŲJŲ METŲ programa VILNIUJE). Kelio
tuvių enciklopedijos 37 to
nės maršrutas: Maskva, Vilnius, Ryga, Leningra
mai ir angliškosios 6 tomai,
das, Helsinkis.
Lietuvių Fondas suteikęs
1985 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ praarti trijų milijonų, siekia
sidedada BALANDŽIO 17 d. REGISTRUOJAME
sudaryti 5 milijonų kapita
JAU DABAR.
lą, kad pajamų užtektų vi
siems lietuviškiems reika
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite
lams. Pradėjo veikti litua
1-800-722-1300 (Toli Free)
nistinių studijų ii- tyrimų
Iš Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8764.
centras, čia pat Jaunimo
centre. Dabar ateina ir Li
TRANS-ATLANTIC TRAVEL
tuanistikos katedra, tegu
šiuo metu tik su trimis as
SERVICE, INC.
pirantais, bet po metų ar
MCMBEH
kelių gali būti ir keliolika.
393 West Broadway
Lietuvių aktyvumą pa
P. O. Box 116,
stebėjo
kitos tautybės ir
South Boston, Mass. 02127
seka mūsų pavyzdžiu. Estai
Telefonas: (617) 268-8764
jau pradėjo telkti milijoni
Įstaigai vadovauja:
nį fondą, lenkai daug gau
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.
sesnė grupė su pavydu žiū
ri į lietuvius ir jų pastan
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms —
gas
išlaikyti lietuvybę.
sutvarkom dokumentus.
Prof. dr. Br. Vaškelis sa
PRIVES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT
TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT įį TA 0324
vo vizijoje matė lituanistų
būrius, dirbančius tyrimų
centre ir lituanistika pri
»
pildžiusius
visą Jaunimo
♦
*
♦
centrą
—
sales
ir kamba
♦
*
*
rius.
Tik
vieningai
dirbki
*
♦
*
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet > me ir išlaikykime lietuvybę
♦
* jaunimo tarpe. Aspirantai
* kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai. ♦
*
*
* gali gauti stipendijas iš
♦
♦ universiteto, Lietuvių Fon
*
* do bei kitų lietuviškų orga
*
♦
♦
♦ nizacijų. Savo žodį baigė
*
» pareikšdamas, kad be dide
Savings & Loan Association
*
♦
♦
♦ lių svajonių, svarstymų, ne
*
1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650 ♦
*
» būtų ir didelių darbų.
♦
10
South
660
Route
83
(At
92nd
St.).
Prof. dr. Br. Vaškelis jau
♦
♦
Willowbrook, III. 60521
labai optimistiškai ir skaid
♦
riomis spalvomis nuspalvi
♦
Phones: Chicago: (312) 242-4395
♦
no lituanistikos katedros ir
♦
Cicero: (312) 656-6330
studijų reikalą. Jis pats yra
♦
Willowbiook: (312) 789-0777
FSLK
*
perėmęs Lituanistikos in
stituto pirmininkavimą ir
♦
♦
JOSEPH F. GRIBAUSKAS
Dennis N. Gribauskas
♦
♦
EXECUTIVE SECRETARY
tikisi lietuvių mokslininkų
Senor
Viee-President/
♦
♦
Willowbrook Manager
♦
*
talkos, ruošiant programas
♦
♦
ir renkant medžiagą.
♦ Open Motu 9-8; Tues.. Thurs.. Fri. 9-5; Sat., 9-1; Clot-ed W«d. J
♦
Dr. Violetas Kelertienė
*
*
★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★■it kalbėjo apie reikšmę litua-

Kaip jau spaudoje buvo katedra Illinois universiteskelbta, nuo šio rudens pra- te, Chicagoje, nors tėra
dėjo veikti lituanistikos įmokėta tik pusė — 300,000

TAUPYKITE DABAR

St. Anthony

" AUKOS LITUANISTIKOS
KATEDRAI
Aukos gautos
rugsėjo mėnesį:

1984

m. Masiulionis, Buffalo, NY (iš viso

$1,000.00: Dr. Jonas Balys,
Silver Springs, MD (iš viso $1,100.00, Juozas Materas, Agoura,
CA.
$770.00: Knights of Lithuania,
Council 29, Newark, NJ (iš viso
$1,170.00).
$500.00: Dr. K. ir M.
Jablonskiai, Westchester, IL (iš
viso $1,000.00); Lithuanian
Catholic Alliance, Wilkes-Barre,
PA (iš viso $1,000.00).

$200.00: Bronius ir Maria Gurėnai, Hayward, WI.
$110.00: Sofija Butkūnienė,
St. Charles, IL.
$100.00: Viktoras ir Eugenija
Bačinskai, Oak Park, IL (iš viso
$200.00); Irena Bulgarauskaitė,
Worcester, MA; Charles Cėsna,
Worcester, MA; A. ir J. Jadviršiai, Chicago, IL; Jonas Liorentas, Hollywood, FL $100.00 (iš
viso $400.00); Antanas Ragelis,
Gulfport, FL (iš viso $300.00);
Vladas ir Nijolė Užubaliai,
Chicago, IL (iš viso $200.00); Vy
tautas ir Branislava Vaįčiuliai,
Woodhaven, NY (iš viso $600.00);
Juozas Vaineikis, Chicago, IL (iš
viso $200.00); Rūta Klevą Vidžiūnienė, Valencia, CA (iš viso
$350.00).
$50.00: a.a. Mato Brazio-Brazausko atminimui — Vytautas ir
Ona Baltučiai, Sunnyhills, FL (iš
viso $150.00); Juozas Jakštas,
Lakevvood, OH (iš viso $350.00);
Dr. Jonas Meškauskas, Merion,
PA.
$25.00: Julius Karsas,
Chicago, IL; Jonas ir Stasė Lat
viai, Chicago, IL (iš viso $45.00);
Eugenija Liaugaudienė, Parsippany, NJ (iš viso $75.00); Romas,

nistikos kursų, veikiančių
Illinois universitete Chica
goje. Šių kursų vedėja yra
apmokama universiteto, bet
reikia turėti atitinkamą
skaičių studentų, kad lit.
dėstymas nenutrūktų. Lit.
kursas yra dėstomas prade
dantiems studijas studen
tams. Prie kursų dėstymo
dirba asistentė, viena iš li
tuanistiką studijuojančių
aspirančių, šiuo metu vei
kia keturi lit. kursai, ku
riuos lanko 20 studentų.
Reikia didinti klausytojų
skaičių, kad nenutrūktų tei
kiama universiteto parama.
Kalbėjo Illinois universi
teto Chicagoje planavimo
direktorius prof. dr. N. Moravcevich ir prof. dr. B.
Sljivic-Simsic. Pasisakė ir
visi trys aspirantai: Dana
Rąčiūtė, Sofija Žutaute ir
Vilius Dundzila.
Po pranešimų buvo ir pa
klausimų, į kuriuos atsaki
nėjo minėti prelegentai.
Klausytojų auditoriją suda
rė išimtinai vyresnio am
žiaus žmonės. Rengėjai vi
sus dalyvius pavaišino.
Daug sielojamasi, kalba
ma ir rašoma lituanistikos
reikalais, bet šios žinios pa
siekia tik vyresniuosius, o
jaunimas, studentai daž

$50.00).

Pagal pasižadėjimus gauta:
$1,000.00: J. V. Danys, Ottawa, Canada (iš viso $1,000.00);
Antanas Dundzila, McLeari, VA
(iš viso $600.00); Juozas ir Pranė
Masilioniai, Chicago, IL (iš viso
$500.00); Pranas ir Hortenzija
Šapalai, Lemont, IL (iš viso $1,025.00).
$500.00: a.a. Onos Tonkūnienė8 atminimui — Ritonė ir
Teodoras Rudaičiai, Oak Lawn,
IL (iš viso $500.00); Vincent ir
Sofija Tuskenis, Palm Springs,
CA (iš viso $300.00).
$300.00: Blądas Daukantas,
St. Petersburg Beach, FL (iš viso
$225.00).
$250.00: Juozas ir Genovaitė
Mažeikos, Chicago, IL (iš viso
$450.00).

Aukų rugsėjo mėneBį sur
inko:
JAV LB Worcester apylinkė
$200.00 (iš viso $1,395.00).

Lietuviškosios
visuomenės
aukų dėka š.m. spalio 5 d. buvo
įmokėtas Illinois universitetui tre
čiasis $100,000. Pradedame telkti
ketvirtąjį $100,000. Labai dėko
jame už kiekvieną auką, didelę ar
mažą. Aukodami ir aukas rink
dami, pasiekėme pusiaukelę. Visų
aukomis ir darbu ištesėsime ligi
galo. Čekius rašyti ir siųsti: Litu
anistikos katedra arba Lithua
nian World Community Foundation, 5620 So. Claremont Avė.,
Chicago, IL 60636. Aukos nu
rašomos nuo mokesčių.

Jonas Kavaliūnas,
Lėšų telkimo komiteto
pirmininkas

niausiai sužino tik iš sene
lių ir tėvų, bet kitų priemo
nių nėra, jei neskaityti as
meninių kontaktų.
Dr. Br. Vaškelio vizijos
tegu tampa realybe ir pa
siekia visų lietuvių širdis.

TOOL MAKER
EXPfRIENCED
The Antenna Soeclatlsts Co. Is
seekinp a person vvith 5-10 yrs.
exp vvith tools, dies. (bulldlng
and momtoinlngl, flxtur»s, soeclol mochlne boildins ond momtainlng and troubleshootlng to
vvork in our tool room. The
candldate should have the obilltv to vvork from prints,
skefches ond verbai orders.
Mušt possess own tools. Competitlve salarv alus excellent
(ringe benefitš. Ouollfied condldotes sbould submit resume or
lob hlsfory to: Suson Slmlone

The Antenna
Specialist Co.
12435 EucM
Cleveland, Ohio 44106
Equal opportunity employer
Male/Femate/Handicappefl/Veteran
(39-41)

TEXAS OPPORTUNITY FOR
EXPER1ENCED

FORKLIFT MECHANICS
Wanted electric forklift ezperience a
mušt steady work & benefitš.
Apply, call or send resume

METRO FORKLIFT CO.
P. O. BOX 6001
ARLINGTON, TEXAS 760OS
214-660-3377
(34-43)

ENGINEERING TECHNICAL
Fire sprinkler design growing com
pany needs experienced designers 8,
field construction personnel. Excellent benefitš.
Apply or call to: DON MITCHELL
GULF FIRE SPRINKLER
3300 Dilido Road
Dalias, Texas 75228
214-328-3287
(37-46)
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štai ir vėl stovime prieš
gyvybinę problemą: už ku
rią būsimą valdžią vėl rei
kia kelti abi rankas ir gul
dyti galvą ? žinoma, įvairias
į valdžias šlovinti mes jau
mokame ir dėl to per daug
nenukentėjome ir nenutautėjome. Juk iki šiol vyriau
sioji karta jau yra entuzias
tingai giedojusi ir ”Bože,
caria chrani”, ir ”Bože, cos
Polskę”, ir ”Deutchland,
Deutchland ueber alles”, ir
”Die Fahne hoch”, ir dar
"Internacionalą”, "Marsalietę" bei ”The star spangled
banner”, o pabaigoje Put
namo senelių namuose vis
tiek grįžtame prie savo že
maitiško himno "Pempei,
pempei, koudotoji".
Bet vis dėlto, ką darysi
me dabar?
Iki šiol visi JAV prezi
dentai mums pakartotinai
žadėjo, ko tikrai norime,
bet tik, amžiną atilsį, vie
nas Haris Trumanas mus
atsivežė į Ameriką, davė
kūnui laisvę, darbą, duoną
ir skačių, o kiti — tik už
siundė OSI skalikais. Taigi
jau privalome būti atsar
gūs.
Šį kartą mūsų apklausi
nėjimo duomenys rodo, kad
niekas nenori balsuoti už
Geraldinę Ferraro, nes mū
sų ponios nepakenčia už sa
ve šnekesnės konkurentės,
o vyrams ji nepriimtina dėl
to, kad nėra tarnavusi ka
riuomenėje, neturi nė su
manaus eilinio laipsnio ir
jau pirmą dieną gali pra
lošti karą su sovietais. Apie
Fricą Mondalę taip pat nie
kas nenori nė kalbėti, nes
jo vardas primena vokiečių
okupaciją, o pavardė —
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Plungės karčemėlės savi
ninką Mendelį, kuriam dar
negrąžinome skolos.
Vadinasi, lieka tik Ro
naldas Reaganas, nes, už jį
balsuodami, tuo pačiu ar
tiname prie valdžios stalo
ir jo asistentą Liną Kojelį,
kuris, gerai progai pasitai
kius, gali įšokti ir į JAV
sostą. Na, o tada ... Geriau
kol kas tylėkime. Be to, kaip
filologai ir istorikai aiški
na, Reaganas tikrai yra lie
tuvių kilmės, kadangi jo
protėvis dar Vinco Krėvės
laikais vadinosi Raganius
ir gyveno Subartonių kai
me, Merkinės valsčiuje. Mes
tikime, kad už Reaganą,
kaip buvusį teatralą, bal
suos ir visi mūsų dramos
sambūriai, režisieriai, tau
tinių šokių grupės, choris
tai ir Lietuvių opera sutar
tinai, tad be jokių abejonių
jis bus išrinktas. Tik rin
kimų dieną tenelieka nė vie
no, nuvirtusio ir užmigusio
po Piliečių klubo stalu!

tantiems iš mūsų bendros
rikiuotės. Bet, deja, šį kar
tą susilaukiau skaudžiausio
smūgio kaip tik iš tų, kurie
yra man artimiausi ir, ro
dės, pirmieji turėjo man
pritarti ir mano mintis net
pagilinti.
Aš niekad neįsivaizdavau,
kad dėl to mane užpuls man
patsai mieliausias skais
čiai patriotinis laikraštis
"Naujienos”. O jų redak
cija spalio 10 d. numeryje
mano glaustai suformuluo
tą ir net pačių "Naujienų"
skelbiamą pažiūrą jau va
dina demagogija ir mane
laiko kažkokiu politiniu
šundaktariu.
Juk aš tuose punktuose
irgi neužgiriu nei mūsų
knygų perspausdinimo ok.
Lietuvoje, nei tenai parodų
rengimo, nei paskaitų Vil
niuje skaitymo, nei komu
nistinių giesmininkų klau
symo ir nei keliavimo į tė
vynę parsivežti skilandžio.
"Naujienos” dar nuolai
džiauja, kad giminių lanky
tojai nesą išdavikai, o aš
manau, kad velniop ir visi
giminės, net tėvas ir moti
na, jeigu jie yra komunis
tai ar dirba komunistų va
dovaujamoje įstaigoje, nes
giminystė su mumis jų rau
donos spalvos nepakeičia.
O kaip man skaudu, ka
nauninke Sviloni ir visi kiti,
kurie ten redaguojate mano
mielą laikraštėlį! Ypač kad
mane plakančiame straips
nyje netgi abejojate, ar aš
tikrai esu Vytautas Jonas
Kaltanavičius. Tad turiu
garbę Jus painformuoti:

Vadovaudamasis geriau
sia valia ir siekdamas tik
patarnauti visuomenei, rug
sėjo 6 d. "Pro mėlynus aki
nius" puslapyje paskelbiau
po ilgo ir išsamaus apmąs
tymo
12 suformuluotų
punktų "Kas yra patriotas
ir kas išdavikas". Aš tuo
tikėjausi sulaukti tik nuoširdžiausio pritarimo ir net
padėkos, kad pagaliau atsi
rado žmogus, kuris rodo
tiesų kelią visokiems išei
vijos kreivakojams ir anar
chistams, vis dažniau išvirs-

MAŠINA,
VARDU
ŽMOGUS
Pasaulis žmoguje pažino
šėtoną, angelą ar žvėrį,
O jis — geriausia iš mašinų,
Kurias kadais dievai sutvėrė.

Kitų motorams reikia garo,
Ar suka spiritai degą,
O žmogui — žodis, ir jau varo
Perpetuum mobile jėga.
Tik žodis — ir tulžis įkaista,
Tik žodis — akyse žarijos,
Tik žodis — idėjas ir maistą
Sumaišo skilvyje prarijęs;
Aistra, pakilusi nuo bambos,
Sutrenkia į kaktos priekalą,
Keiksmus ir mylimųjų jambus
Liežuvis suplaka į smalą
Ir pro pašiurpusius ūsus
Srove ją spjaudo į visus.

SĖKMINGAI GARSINA
LIETUVIŲ VARDĄ...
"Dievo garbei ir vyrų
išganymui"

sėjo, o tuo žinoma, "sėkmin
gai išgarsino” ir lietuvių
vardą.

Aš tikrai esu Vytautas
Jonas Kaltanavičius, Kazi
Kadangi labai uoliai ranmiero Kaltanavičiaus ir kiojame visus išgarsėjusius
Onos Gecevičiūtės sūnus, lietuvius ir spaudoje net
gimęs 1922 m. lapkričio 14 lietuviname kitataučius, tai
d. Kalnėnų kaime, Jurbar tegul bus nenutylėtas ir
ko valsčiuje, ir krikštytas toksai faktas.
Jurbarko bažnyčioje.
Kaip informuoja Cleve
Mano jaunesnysis brolis lando dienraštis "The Plain
Juozas turbūt dar ir dabar Dealer”, lietuvaitė Rasa
dirba Jurbarko rajono kol Jakštas (Jakštaitė), kurios
ūkyje traktorininku, o se sceninės pavardė dabar
suo Marija ten yra buhal Kellie Evarts, jau kuris lai
terė. Kadangi abu apdova kas šokdama New Bra
noti tarybiniais medaliais, Theater, nepaprastai išgartai, matyti, yra geri svoločiai, su jais nepalaikau jo
kio ryšio, ir vargas jiems,
jeigu kur sutikčiau, grįžęs visuomeninio darbo.
Jūsų
į išlaisvintą Lietuvą!

Priedo — mano nuotrau
ka po įtempto kultūrinio ir
APGAILĖTINAS
NESUSIPRATIMAS

A. G.

Vytautas Jonas
Kaltanavičius

Los Angeles

Laikraščio koresponden
tas rašo, kad JAV-se ji gy
vena nuo 4 metų amžiaus,
16 metų būdama, pabėgo iš
namų, vertėsi Hollyvroode
modeliavimu, o pradėjo šok
ti, vos sulaukusi 12 metų.
Dabar ji šoka nuoga už pi
nigus, kurių dalį norinti do
vanoti bažnyčiai...
"Aš tai darau Dievui",
pareiškė ji korespondentui,
"nes yra daug ištvirkusių
vyrų, kuriuos aš gelbsčiu".
Ji norėjusi bažnyčiai pa
aukoti 500 dolerių, bet diocezijos atstovas atsisakė
priimti nuodėmingai pęlny(Nukelta į 6 psl.)
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Pro mėlynus
akinius...
(Atkelta iš 5 psl.)
tus pinigus. Dėl to Jakštaitė pasiskundė laikraštinin
kui, kad ”dar niekad anks
čiau jos auka nebuvusi taip
atstumta”.
Į ”The Plain Dealer” at
stovo aplankytą Rasos pro
gramą buvo susirinkę senų
ir jaunų vyrų, kurie mo
kėjo po 15 dolerių už įėji
mą. Mūsų tautietė šokusi
nuoga, labai sugestyviai,
tabaluojančiomis krūtimis
taškiusi pirmoje eilėje sė
dintiems vyrams į žandus
ir dar klaususi: ”Kas nori
gauti daugiau?” Deja, šį
kartą dar norinčių "tokio
malonumo” neatsirado, tad
nusivylusi mūsų šokėja pa
reiškė: "šiandien per kukli
publika. Paprastai jie visi
veržiasi į sceną ir išsirikia
vę laukia savo eilės”.
Taigi — dėmesio, mūsų
masinių renginių organiza
toriai! Ši iškilusi nauja mū
sų meno žvaigždė gal su
trauktų net daugiau publi
kos ir įžymių valdžios at
stovų, negu mūsų šokiai,
dainos ir veikėjų prakal
bos?
ŠEIMŲ IRIMO
PRIEŽASTYS

JAV universitete studi
juojąs lietuvis sociologas,
savo diplominiam darbui
tyrinėjęs ir lietuviškose šei
mose dažnėjančias skyry
bas bei kitas negeroves, pa
stebėjo tokias tų blogybių
priežastis:
• Greičiau sugriūva tos
šeimos, kuriose abu šeimos
nariai dirba. Pirmas artė
jančios nelaimės ženklas
pasirodo tada, kai vienas
šeimos narys ima vis daž
niau užtrukti darbe dėl
"viršvalandžių”.

1984 m. lapkričio 1 d.

DIRVA

JUNO BEACH
• Raimondas Staškūnas,

buvęs clevelandietis, dabar
gyvenęs Floridoje Juno Islip
su sesute Julija ir tėveliais,
prieš metus laiko įsteigė
nekilnojamos nuosavybės
pirkimo - pardavimo firmą
Realtrust Properties, Ine.
Juno Beach.
Dabar, persikėlęs į nau
jas patalpas 11436 US Hwy
#1, North Palm Beach, Fla.
33408, telef. 305-622-5000,
savo firmą praplėtė atida• Didelis pavojus gresia
net ir jaunai porelei, kuri
turi du automobiliu ir abu
šeimos nariai moka vairuo
ti. Tada vyras nežino, kada
ir kur išvyko žmona, žmo
na negali susekti vyro šun
kelių, ir labai padidėja pa
vydas ir įtarimai.
• Lietuvoje moterys bu
vo daug stambesnės, apva
lesnės ir pastovesnės, nes
valgydavo daugiau bulvių.
Čia jos yra žymiai lieknes
nės, judresnės ir patrauk
lesnės, tad greičiau atkrei
pia į save svetimų vyrų dė
mesį.
• Be to, pastebėta, kad
modernėjant ir trumpėjant
maudymosi k o s tiumams,
proporcingai menkėja mote
rų kuklumas, o dėl to ir iš
tikimybė.
• Lietuvoje žmonos mu
šamas vyras kentėdavo, nes
trūko pinigų ir nebuvo kur
dingti, čia tokiais atvejais
jis pabėga iš namų, nes jau
iš anksto didmaistyje turi
išsinuomavęs "savo reika
lams” atskirą butelį.
• šis sociologas pataria
mūsų tautiečiams net ir pa
triotinių suvažiavimų me
tu nepriimti nakvynėn jo
kių svečių, nes tokia globa,
kaip liudija duomenys, daž
nai būna šeimyninės laimės
pabaigos pradžia.

rydamas antra įstaigą West
Palm Beach. šiuo metu fir
moje dirba 21 tarnautojas.
Nežiūrint šio meto nepa
lankių sąlygų ir sunkumų
namų prekyboje Raimon
das, būdamas sumanus ir
geras savo srities žinovas,
greitai kyla aukštyn. Jis
taip pat domisi politika ir
yra Juno Beach miestelio
komisijonierius. Lietuviams
yra labai nuoširdus ir kur
galėdamas patarnauja.
Džiaugiamės turėdami
dar vieną visai jauną lietu
vį profesionalą labai daug
žadanti ateityje. Geriausios
sėkmės Raimondai!
• Gegužinė įvyko gražia
me Singer Island pajūry
spalio 7 d. Iš visos apylin
kės su svečiais susirinko
apie 70 žmonių, šioje vie
tovėje tai jau ne mažai. Vi
si vaišinosi šiltais lietuviš
kais valgiais, paruoštais A.
Pilipavičienės atsakomybė
je. Jai talkino J. Šalkauskie
nė, A. Staškūnienė, O.Dovydaitienė, A. Biliūnienė,
K. štarienė, A. Tuskenienė.
Įvairiais gėrimais gaivino
si patarnaujant A. Pilipa
vičiui. Turtingoje fantais
loterijoje kurioje matėsi
gražiu medžio inkrustuotų
paveikslų, sukurtų E. Tre
čioko, o taip pat K. Tuskenio aliejum tapytų paveiks-,
lų, ne vienas džiaugėsi gra
žiu laimikiu. Loteriją pra
vedė J. Staras ir V. Biliū
nas.
Gegužinę suruošė K. Tuskenis, O. Dovydaitienė ir J.
Štaras, kurie sudaro globos
komitetą lietuviško sky
riaus Lake Worth istori
niam muziejuje. Gautas 540
dol. pelnas su aukomis bus
panaudotas skyriaus praplė
timui.

AUDRA
Travel
kviečia sutikti
šv. Kalėdas ir
Naujus Metus su giminėmis

Lietuvoje arba Australijoje
16 dienų kelionė į Lietuvą
gruodžio 21 - sausio 6
su "Air France", 10naktų Vilniuje, 1 diena Kaune, 2dienos
Maskvoje, 2 naktys Paryžiuje.
Kelionės kaina

iš Toronto $1,824 kanadiškais arba $1,399 JAV, iš
Montrealio — kanadiškais $1,794 arba $1,376 JAV.

23 dienų kelionė į Australiją
gruodžio 19 - sausio 11
2 dienos Havajuose, 16- Australijoje, 3-N. Zelandijoje,
2-Fidži saloje. Bilieto kaina iš Toronto -$2,213 kanadiškais

Jau priimami užsakymai pirkti šventines dovanas
giminėms Lietuvoje.
• Sutvarkomi dokumentai iškvietimams.
• Tarpininkaujama suteikiant giminėms Lietuvoje labai nau
dingą finansinę paramą nuperkant automobilius, kooperati
nius butus bei tvarkant palikimus.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.
Smulkesnes informacijas teikia

AUDRONĖ arba JŪRATĖ adresu:

1576 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4
(Priešais Lietuvių namus)

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060
Teta 06-986766 TOR
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872
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Puikiausius kailius
rasite

• Lietuviškos pamaldos

po vasaros atostogų prasi
dės lapkričio 4 d. 2 vai. p.
p. šv. Pauliaus Kryžiečio
parapijos koplyčioje, Bus
kartojamos kiekvieną pir
mą, trečią ir ketvirtą mė
nesio sekmadienį. Sielova
dos darbą šioje vietovėje
atlieka kun. V. Pikturna.
Kiekvieną antrą mėnesio
sekmadienį pamaldos vyks
ta Pompano miestelyje.
• Naujųjų 1985 metų su
tikimas ruošiamas šv. Pau
liaus Kryžiečio parapijos sa

lėje, toje pačioje vietoje kur
ir pernai buvo, 10970 Statė
Rd. N. Palm Beach. Ruoši
mo komitetą sudaro J. Mil
dažis, L. Staškūnas, V. Mic
kus, A. Biliūnienė su pirm.
V. Biliūnu.
šokiams groti iškviestas
iš Chicagos A. Stelmokas.
Komitetas deda visas pa
stangas, kad N. Metų suti
kimas praeitų šventiškoj ir
linksmoj nuotaikoj. Svečiai
iš toliau prašomi iš anksto
užsitikrinti sau naktvynę ir
vietas. Nuo lapkričio vidu
rio informacijų teirautis
šiuo nauju adresu: V. Bi
liūnas, 11341 W. Teach Rd.,
Lake Park, Fla. 33410. Tel.
305-622-4835.
Aid. B.

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠTEINĄ
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601

Tai. kroatai* (312) 263-5826;

imi

(312) 677-8489.

SICU NURSES

PARKLAND HOSPITAL IN DALLAS
WANTS TO TALK TO YOU!
We are expanding and that means many new staff positions. Requires 1 year of progressive experience in the
SICU/Trauma environment.
It you would likę to work in a major teaching hospital
and live in exciting Dalias. Call for detail and interview
arrangements, 1-800-527-0333. in Canada call collect
214-637-8992.

PARKLAND
MEMORIAL HOSPITAL
Dalias County Hospital District
5201 Harry Hines Boulevard
Dalias, Texas 75235
Equal opportunity/affirmaiive action employer
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Prisimintas a.a. Jonas Mockus
paskirtas generaliniu gar
bės konsulu, negalėjo likti
Sąjungos valdyboje. Pa
kviestas ir atlikus reikiamą
procedūrą, S-gos vicepirmi
ninko pareigas perėmė Jo
nas
Mockus. Visuomet
darbštus, sąžiningas ir mie
las, jis buvo kitų valdybos
narių respektuojamas. Bai
gus dvi kadencijas ALT
S-gos valdyboje, velionis ir
toliau savo energiją ir pa
sišventimą parodė Los An
geles skyriaus valdyboje,
kur jis buvo pirmininku, o
vėliau, jo paties pasirinki
mu ėjo sekretoriaus parei
gas. Tapęs Tautinių Namų
nariu, prisidėjo valdybos
A. A. Jono Mockaus laidotuvėse ž. m. rugsėjo 20 d.kalba Korp! Neo-Lithuania Los
darbuose ir buvo revizijos
komisijoje. Dirbo Tauti Angeles padalinio pirm. Ramunė Vitkienė.
niuose Namuose esančiame
J. Sisas ............................ 20.00
Po minėjimo trumpai per
Sekantis žodį tarė žurna
Kredito Kooperatyvo ban
kelyje. Visuomet aktyviai listas Vladas Bakūnas, ku eiti skyriaus einamieji rei H. ir M. Butkus ............. 3.00
dalyvavo neolituanų veiklo ris, kaip pats pabrėžė, ve kalai. čia buvo pranešta Ona ir Pranas
Dovydaičiai ................. 10.00
lionį pažino ne iš susirinki apie ALTo metinį suvažia
je.
Vladas
Šimoliūnas ......... 5.00
mų ar posėdžių, nes jiedu vimą ir Lietuvių Kongresą, Stasė ir Kazys Griciai .... 5.00
nepriklausė toms pačioms šio mėnesio gale Chicagoje, Stasė Pautenienė ......... 5.00'
organizacijoms, bet iš pri kur dalyvauti kviečiami or Henrikas Bajalis ............. 10.00
vačių pašnekesių, čia pa ganizacijų atstovai. Kol kas Genė Kudirkienė............. 5.00
duodu V. Bakūno kalbos daugiau važiuojančių neat Vytautas Šeštokas .......... 10.00
trumpą ištrauką: "Pir siradus, losangeliečius tau Birutė ir Jonas
Steikūnai .................... 10.00
miausia jis buvo lietuvis, o tininkus atstovaus Rūta
Antanas
Galdikas ......... 5.00
paskui kokios partijos, klu- j Šakienė.
Janina
Rukšėnienė
......... 5.00
Taip pat aptarta skyriaus,
bo, sambūrio ar iš viso ko
J. Peterienė-Vilčinskas .. 5.00
kios organizacijos narys. veiklos 35 metų sukaktis, Vladas Gilys.................... 5.00
Laikydamasis savo kietų kurios minėjimas-akademi- Alf. Šimonėlis ................ 5.00
principų — gerbė ir kitų, ja ir pietūs, yra numatyti Ona Deveikienė ............. 5.00
kad ir priešingus įsitikini š. m. gruodžio 2 d. Tauti R. ir P. Sakai ................. 12.00
mus. Buvo didelis toleran- niuose Namuose. Ta proga
Viso surinkta 400 dol.
tas, su kuriuo buvo galima laukiama viešnia iš Chica
Dirva nuoširdžiai visiems
apie viską kalbėti nesigin gos — ALT S-gos vicepir dėkoja už paramą.
čijant. Retai tokių žmonių mininkė Vida Jonušienė.
ĮDOMI PASKAITA
Visi dalyviai pasirašė
yra, ypačiai čia išeivijoje,
mūsų lietuviškoje politiko lakštą su linkėjimais grei
š. m. lapkričio mėn. 18
je. Velionio Jono Mockaus tai pasveikti dideliam neoli d., sekmadienį, 12 vai. Los
A. A. Jonas Mockus
žmoniškumą ir lietuvišku tuanų veikėjui ir energin
Angeles šv. Kazimiero pa
Inž. Antanas Mažeika sa mą liudija jo prietelių ir gam tautininkui Edvinui
rapijos salėje, dr. Jonas
vo kalbą užbaigė šiais žo pažįstamų gausumas jo Balceriui, kuris po sunkios Kregždė skaitys paskaitą —
džiais: "Taigi, Jono Moc laidotuvių proga, o taip pat operacijos guli Santa Moni "Širdies kraujo indų ate
kaus visuomeniniai darbai tai atsispindi ir gausybėje ca ligoninėje ir, paskutinė rosklerozė ir jos išvengi
buvo pašvęsti tautinei idė užuojautos šeimai pareiški mis žiniomis, pamažu tai mas”. Paskaitą ruošia Ka
jai puoselėti. Šiandieną pri mų lietuviškoje spaudoje. sosi.
lifornijos Lietuvių Gydyto
Oficialiai šio susirinkisimindami kolegą Joną gai Jono Mockaus asmenybėje
jų Draugija ir Lietuvių
limės jo taip anksti nete visuomenė nustojo ne tik mo-minėjimo daliai pasibai Bendruome nės Socialinis
kę, gerbiame jį ir jo gerą darbštaus veikėjo, bet ir gus dar ilgai nesiskirstė
skyrius.
būdą, darbštumą, pasišven ryžtingo lietuvio patrijoto dalyviai. Gurkšnodami ka
Daktaras Jonas Kregždė
timą ir nenuilstamą rūpes — žmogaus, kurio išėjimas vą ir kitus gaivius gėrimus, medicinos mokslus baigė
tį tautinės minties siekiuo- amžinybėn yra labai didelis skyriaus narėms vaišinant Frankfurto Goetės Univer
se> Tebūna jis mums vi nuostolis, ne tik saviems — savo gamintais užkandžiais sitete ir yra vidaus ir šir
ir pyragaičiais, veik iki su
siems gražus lietuvio pavyz bet ir svetimiems.”
dies ligų specialistas, šiuo
temos losangeliečiai tauti
Po
V.
Bakūno
kalbos
visi
dys.”
metu yra UC Irvine medici
sustoję bendrai sukalbėjo ninkai ir jų artimieji šne
nos fakulteto docentas, val
kučiavosi, dalinosi įspū
"Tėve Mūsų”.
stybinės aviacijos (FAA)
Velionio našlė Nelė Moc- džiais, vis prisimindami pilotų sveikatos tikrintojas
AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS
kuvienė visiems jautriai mielą velionį Joną Mockų,
ir dažnas lektorius Long
SĄJUNGOS LOS ANGELES SKYRIUS
padėkojo už jos vyro atmi jo taurų, kilnų būdą, jo sa Beach veteranų ligoninėje.
vai šeimai, tautinei idėjai
nimo gražų pagerbimą.
Dr. Kregždė turi plačią
šių metų gruodžio 2 d., sekmadienį,
Skyriaus vicepirmininkas ir lietuvybei paaukotą pras praktiką Long Beach, Ca.,
TAUTINIŲ NAMŲ VIRŠUTINĖJE SALĖJE
Jonas Petronis pasiūlė šia mingą ir gražų gyvenimą.
kur yra žinomas ir lietuvių
proga surinkti pinigų Dir
RENGIA SKYRIAUS TRISDEŠIMT PENKERIŲ
Rūta Šakienė
tarpe kaip paslaugus ir rū
vos paramai ir rinkliavą
METŲ VEIKLOS MINĖJIMĄ
pestingas gydytojas.
pradėjo, įteikdamas Tauti
A. A. JONO MOCKAUS
Los Angeles apylinkių
nių Namų, kurių jis yra
ATMINIMUI PAGERBTI
lietuviai kviečiami nepra
AKADEMIJĄ-PIETUS.
pirmininkas, $100.00 čekį ir
SURINKTOS DIRVAI
leisti šios progos išgirsti
AUKOS
savo asmenišką auką. Nors
paskaitą visiems tikrai ak
Į šią šventę atvyksta viešnia iš Chicagos,
po laidotuvių buvo renka Tautiniai Namai .......... $100.00 tualia tema. Įėjimas lasvas.
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos
mos aukos Tautos Fondui Julija ir Jonas Petroniai 50.00
vicepirmininkė VIDA JONUŠIENĖ.
ir, paskutinėmis žiniomis, Irena ir Ramūnas Bužėnai 50.00
velionio atminimui įamžinti Liucija ir Antanas
PRINTING
Pradžia 12:30 vai. p. p.
Mažeikai........................ 10.00
surinkta virš tūkstančio do
Strippers needed for rapidly growing
commercial and publications printer
lerių, šią dieną susirinkę ir Janina ir Vytautas
Įėjimas 12.50 asmeniui.
in Midland, Mich. 4 color iourneyman
Čekanauskai ................. 10.00 preferred
būt will also fili positiona
šiai idėjai dosniai pritarė ir
with talented 2 year apprentices and
Marcelė
Vaičienė
.............
10.00
2-3
color
strippers.
Visi kviečiami skaitlingai dalyvauti.
rezultate a. a. Jono Moc Elena Gedgaudienė............5.00
J1M HOUVENER, 517-496-3333
kaus atminimą pagerbiant Z. ir S. Korius .. .............. 20.00 PENDALL PRINTING INO.
I 700 JAMES SAVAGE RD.
Dirvos paramai suaukota iš Alė ir Pranas X.
RENGĖJAI
MIDLAND, MICH. 48640
(40-49)
viso keturi šimtai dolerių.
Skirmantai.................... 20.00'

Mėnuo prabėgo nuo taip
netikėtos ir visus sukrėtu
sios a. a. Jono Mockaus mir
ties ir Los Angeles tauti
ninkai gražiai jį prisiminė
ir pagerbė jo atminimą. Na
riams išsiuntinėtuose kvie
timuose ir keletą kartų per
vietinę lietuvių radiją buvo
pranešta, kad spalio 14 d.
Tautinių Namų apatinėje
salėje šaukiamas skyriaus
narių susirinkimas, kurio
metu bus pagerbtas a. a.
Jono Mockaus atminimas.
žmonių susirinko dvigu
bai daugiau, nei paprastai
būna skyriaus susirinki
muose. Dalyvavo nemažai
ir velionio draugų ne narių.
Pirmoji susirinkimo da
lis buvo paskirta a. a. Jo
nui Mockui. Trumpai apie
velionj kalbėjo skyriaus pir
mininkė Rūta Šakienė. Bu
vęs Tautinės Sąjungos pir
mininkas inž. Antanas Ma
žeika, kuris iš losangeliečių
daugiausiai dirbo drauge su
velioniu tautinėje veikloje
ir geriausiai j j pažinojo,
papasakojo susirinkusiems
apie a. a. Jono Mockaus
darbus, atliktus Tautinėje
Sąjungoje. O toji tautinės
idėjos veikla nuo pat stu
dentavimo laikų nebuvo
piekuomet nutraukta, ne
žiūrint kur ir kokiose sąly
gose likimas buvo velionį
nubloškęs.
štai, sutrauktai, A. Ma
žeikos atpasakotas a. a. J.
Mockaus tautinės veiklos
kelias:
Studentaudamas įstojęs į
Korp! Neo-Lithuania, Jonas
Mockus Koi*poracijai ištiki
mai dirbo iki mirties. Tau
tinės Sąjungos Clevelando
skyriuje ėjo įvairias parei
gas, pirmininkavo net ketu
rias kadencijas. Dalyvau
davo ALT Sgos seimuose,
buvo kolegų gerbiamas ir
mėgiamas. 1977 m. persi
kėlęs Kalifornijon, nedels
damas įstojo į Los Angeles
ALT S-gos skyrių. Kaip tik
tuo metu Sąjungos valdy
ba buvo sudaryta iš losangelečių ir jos vicepirminin
kas Vytautas Čekanauskas,
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gros New Yorko lietuvių
muzikinis vienetas — "Ji
nai ir Trys Gintarai”.
Nauji nariai ar padidinę
Antanas Juodvalkis
įnašus, už kiekvieną šimtą
dolerių gauna vieną bilietą
tinėje, telef. 776-7582. Įėji nemokamai. Dalyvaukime ir
padėkime auginti Lietuvių
mo auka 12.50 dol.
• Aušros Vartų skaučių Fondo kapitalą, kurio paja
tunto iškilminga sueiga momis remiamas lit. švieti
jvyks lapkričio 4 d. Jauni mas, kultūra, jaunimas ir
mo centro apatinėje salėje. visuomeniniai reikalai.
Pakvietimai j vakarienę
• JAV LB Marųuette
Parko apylinkės rengiama gaunami pas LF tarybos bei
vakaronė jvyks lapkričio 9 valdybos narius ir būstinė
d. Jaunimo centro kavinėje. je, 3001 W. 59th St., Chi
• Chicagos aukštesnio cago, Ilk, tel. 312-471-3900.
• Margučio pastangomis,
sios lituanistinės mokyklos
metinis pokylis jvyks lap lapkričio 22 ir 23 d. d. (ket
kričio 10 d. Jaunimo cent virtadienį ir penktadienį),
re. Programą atliks mokyk Jaunimo centro didž. salėje,
los mokiniai, gera vakarie Chicagoje, Los Angeles
nė ir šokiai. Dalyvaukime dramos sambūris stato A.
ir palengvinkime lit. mo Landsbergio premijuotą ko
mediją "Onos veidas”.
kyklą išlaikyti.
Bilietai Margutyje (2615
• PLB valdybos švietimo
W.
71st St.) ir Vaznelių
komisija lapkričio 16 d.,
penktadienį, 7:30 vai. vak. prekyboje (2501 W. 71st
Jaunimo centro kavinėje St.). Pamatykime naują
rengia vakaronę — "Brazi veikalą ir paremkime Mar
lijos Lietuva”. Arvydas gučio radijo laidas.
• GRANDIS, Chicagos
žygas, kelis mėnesius pra
leidęs Brazilijos lietuvių lietuvių jaunimo tautinis
tarpe, rodys skaidres ir žo ansamblis, v a d ovaujamas
džiu pasakos apie Brazili Irenos Smieliauskienės, yra
pakvietęs Toronto lietuvių
jos lietuvių gyvenimą.
Arvydas žygas š. m. tautinių šokių ansamblį
gruodžio mėn. viduryje, GINTARĄ atvykti j ChicaPLB valdybos pastangomis, gą ir pasirodyti lietuvių vi
vyksta keliems mėnesiams suomenei. Gintaro dainų ir
į Braziliją dirbti su lietu šokių koncertas jvyks lap
kričio 24 d., šeštadienį, 7
vių jaunimu.
vai.
vak. Jaunimo centro
• Lietuvių Fondo vajaus
didž.
salėje.
metinė vakarienė jvyks lap
Gintaras
praėjusią vasa
kričio 17 d. 7 vai. vak. Jau
rą
dalyvavo
tarptautiniame
nimo , centro didž. salėje.
liaudies
dainų
ir šokių fes
Programą atliks ir šokiams
tivalyje Anglijoje ir laimė
jo pirmą vietą. Gintaro me
niniai vadovai yra Juozas
ir Vita Karaziejai ir G.
Paulionienė. Bilietai gauna
mi Vaznelų prekyboje.

CHICAGOS LIETUVIAI
• Korp! Neo-Lithuania
Chicagos skyriaus narių
metinė sueiga lapkričio 4
d., o Korp! 62 metų sukak
ties minėjimas — iškilmin
ga sueiga lapkričio 10 d. 7
vai. vak. Lietuvių tautiniuo
se namuose. Dalyvaukime ir
registruokimės darbo metu
telef. 254-7450, vakarais
927-2046.
• Lietuvių moterų klubų
federacijos Chicagos klubas

lapkričio 11 d. Lietuvių tau
tiniuose namuose ruošia
derliaus šventę, j kurią kvie
čia dalyvauti visą lietuviš
kąją visuomenę. Klubui pir
mininkauja visuomenininkė
Jolanta Kerelienė.
• Chicagos lietuvių ope

ros tradicinis balius jvyks
š. m. lapkričio 17 d. Lietu
vių tautiniuose namuose.
Rus meninė programa, va
karienė ir šokiai, grojant
neolituanų orkestrui. Bilie
tai pas operos valdybos na
rius. Dalyvaukime ir grą
žinkime loterijos bilietų
šakneles, nes baliaus metu
bus išskirti laimingieji.
• BALFo Chicagos aps
krities ir skyrių valdybos
ruošia 40 metų veiklos mi
nėjimą lapkričio 4 d. 3 vai.
p. p. Jaunimo centre. Pro
gramoje akademija, meninė
dalis ir pietūs. Visi kvie
čiami dalyvauti. Pakvieti
mai gaunami BALFo raš

1984 KELIONĖS į LIETUVĄ
10 DIENŲ EKSKURSIJA LIETUVOJ
No. 128: Naujų Metų sutikimas Lietuvoj
gruodžio 28 - sausio 11 .........................................

$1,449.00

10 dienų Vilniuj, 2 Helsinky

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.
NEWTON, MA 02166
(617) 965-8080 arba (617) 969-1190
BALTIC TOURS tvarko:
giminių Iškvietimo dokumentus
nuperkam automobilius, kooperatinius butus ir kitas
dovanas giminėm Lietuvoje
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

PETKUS

ASA Lietuvių Federalinė Kredito Unija
CHICAGO - NEW Y0RK - ST. PETERSBURG
AKTYVAI 30,000,000 DOLERIU

KASOS VALANDOS:
MARGĮUETTE PARKE
2615 West 71st St.
Chicago, IL 60629
312-737-2110

Savaitės dienomis:
10:00-6:00
Ketvirtadieniais
iki 7:00
Šeštadieniais:
10:00-1:00

TAUPYMO CERTIFIKATAI
SUMA

TERMINAS

-19,999

$20,000

-49,999
CICERO
1445 So. 50th Avė.
Cicero, IL 60650
312-656-2201

IRA - 11.5%

St. Petersburg:
813-367-6304

9.50%
10.50%
10.60%
10.70%
10.75%

3 mėn.
6 mėn.
1 metų
2 metų
3 metų

9.75%
10.75%
10.90%
10.95%
11.00%

$50,00 ir daugiau - pagal susitarimą.

Antr. 9:00-12:00
Ketv. 3:00- 6:00
Sešt. 9:00-12:00

New York tel.:
212-441-6799

mėn.
mėn.
metų
metų
metų

3
6
1
2
3

$500

(metinis prieaugis 11.00%)

TAUPOMOJI SĄSKAITA - 9.0%
(metinis prieaugis 11.462%)
SKOLINA tik savo nariams žemesniais
nuošimčiais iv geresnėmis sąlygomis.

KIEKVIENA SASKAITA IKI $100,000
APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS

lietuvių o r g a nizacijoms,
Įvestoji apsauga, kurią
pats reikalingas lietuvių vi jaučia Jaunimo centro lan
suomenės paramos. Didžių kytojai, j mėnesį kainuoja
jų patalpų išlaikymas, prie apie pusantro tūkstančio
žiūrą, šildymas, apsauga bei dol. Nuo mūsų dalyvavimo
pataisymai reikalauja mil ir paramos priklausys toli
žiniškų sumų (apie 60,000 mesnis Jaunimo centro li
dol. metams). Organizacijos kimas, nes gaunamų paja
ir pavieniai asmenys paim mų už patalpų nuomą, toli
kime po stalą ir sudaryki gražu, nepakanka jo išlai
me sąlygas tolimesnei veik kymui. Vakarienės ruoša
lai.
rūpinasi spec. komitetas,
Jaunimo centro valdybą ■ vadovaujamas M. Marcin
šiuo metu sudaro: pirmi kienės. Pakvietimai gaunaninkė Irena Kriaučeliūnie- Įmi Jaunimo centro rašti
nė, vicepirm. Henrikas Lau nėje.
cius ir nariai — Dalia DunMAINTENANCE
dzilienė, Gražina MicevičiūPACKAGING
MACHINE MECHANIC
tė, Viktoras Lesniauskas ir
Lene Llmittd, a manufacturer of
Birutė Jasaitienė.
premium vncking lobacco', has
an immedtate opening for a PacKTėvams jėzuitams Jauni
aging Machine Mechanic. We prefer an Indlvidual wilh 3 years exmo centro administravimą
perience working wift> Form FUI &
Seal machinery, pouch enuipment,
perleidus paša uliečiams,
scales, conveyors, with some electrkal S. IroublMhoofino background.
will consider candienergingoji visuomenininkė
dales with relaled machancial
skilia.
Irena Kriaučeliūnienė su
Lane Llmlled offers a career opporlunity, a compelilive salary,
būriu talkininkų bei rėmė
with eycellenf companv-paid bena
mi.
jų, pasigėrėtinai tvarko
If you desire conslderation, oiease
contacl the Parsonnel Manager:
• DLK Brutės draugija Jaunimo centro priežiūros
2280 Mountain Ind. Blvd. Tucker,
Ga. 30084. 404-934-1540.
Lietuvos kariuomenės at ir apsaugos reikalus.
E.O.E. M/F
kūrimo minėjimą ruošia
lapkričio 25 d. Jaunimo
centro maž. salėje.
• LKB Kronikos VH-to
tomo sutiktuvės jvyks lap
kričio 25 d. Jaunimo centro
didž. salėje.
501 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119
• VLIKo seimas šaukia
486-2530
mas lapkričio 30 ir gruodžio
1-2 dienomis Jaunimo cent
RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.
re. Seimo pokylis bus gruo
(CERTIFIED RESIDENTIAL APPRA1SER)
džio 1 d. Jaunimo centro
ASSOCIATES
didž. salėje.
ROMA MAJOIIOVAS
• Jaunimo centro tradi
ALGIS MATAS
cinė vakarienė jvyks gruo
DALIA ŠIRVAITIS
džio 2 d., sekmadienį, 4 vai.
PETRAS MATAS
p. p. didž. salėje. Programą
ANTANAS KALVAITIS
atliks jaunimo muzikinis
PATRICIA SAJOVEC
sambūris "Vaiva”, vado
JONAS DUNDURAS
vaujamas muziko Fausto
HOWARD TURNER — Attomey
Strolios. Jaunimo centras
Ach-. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas
plačiai atidaręs duris lit.
mokykloms bei gausioms

MATAS & TURNER
REALTY

TĖVAS IR SŪNUS

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2533 West 71 St., Chicago, III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Tek:. V*2345
. . ,
-*>/.»

» »

M Mlt*

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Saviiiikas J. Mažeika
Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių
ir kitokių gorimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.
tJl > M

KURSAS

>v,-,....
......... ....................................... APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
---- ■ - —---------------- ---
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CLEVELANDO VYRŲ OKTETO
SIDABRINIS JUBIUEJUS
Aurelija Balašaitienė
Prieš 25 metus muzikas Ry
tas Babickas įkūrė Clevelando
Vyrų Oktetą, kurio sidabrinį
jubiliejų atšvęsime š.m. lap
kričio 3 d. vakare Sv. Jurgio
salėje. Peržvelgus okteto nu
eitą kelią, susipažinus su jo
turtingu repertuaru, plokšte
lėmis, narių nuotaikomis ir
okteto dažnomis išvykomis,
nenoromis kyla mintis, kad
mums, netekus savo gimtosios
šalies, visas laisvas pasaulis
tapo mūsų namais. įleidę šak
nis keturiuose pasaulio žemy
nuose, gyvendami laisvėje,
nepasimetėme ir neprarado
me savo tikrųjų šaknų. Paklusę lietuviško kraujo balsui, susispietėme į kultūros, meno,
visuomeniniais ar ideologi
niais pagrindais įkurtas gru
pes ir organizacijas, nugalėję
laiko ir nuotolio kliūtis, išliko
me viena lietuviška šeima. Jei
prieš kelis dešimtmečius pir
mieji įsikūrimo žingsniai buvo
sunkūs, pareikalavę iš kiek
vieno asmens visų dvasinių ir
fizinių jėgų įtempimo ir kurį
laiką sunkinę tarpkontinentinį lietuvių bendravimą, ku
riam reikalingi nemaži finan
siniai ištekliai, tai noras bend
rauti ir išlaikyti lietuviško so
lidarumo jausmus nenukentė
jo. Čia, žinoma, patį didžiau
sią vaidmenį suvaidino mūsų
spauda, kuri mus įgalino sekti
vieni kitų gyvenimą, susipa
žinti su laimėjimais, kūryba,
džiaugsmais ir nesėkmėmis,
įsistiprinus savo gyvenamuose
kraštuose, tarpusavio asmeniš
kų ryšių palaikymaspagyvėjo.
Jau didžiosiose lietuvių šven

tėse sutinkame lietuvius iš Pie
tų Amerikos, Australijos, Euro
pos ir abiejų Siaurinės Ameri
kos valstybių. Keičiamės solis
tais, paskaitininkais, chorais
ir tautinių šokių grupėmis. Su
tinkami vieni kitus su lietuviš
ku vaišingumu ir jautrumu.
Clevelando Vyrų Oktetas,
per savo gyvavimo laiką atli
kęs virš 200 programų, gastro
liavęs su dideliu pasisekimu
22-se lietuvių kolonijose, da
lyvavęs tarptautiniuose dainų
festivaliuose, savo jubiliejinius
metus apvainikuoja išvyka į
Australiją. Kvietimas buvo
gautas dalyvauti Australijos
Lietuvių Dienų iškilmių prog
ramoje, o vėliau gastroliuoti
po didesnes Australijos lietu
vių kolonijas. Oktetas šiai iš
vykai intensyviai ruošiasi.
Be to, ta pačia proga yra iš
leista trečioji okteto plokštelė,
kuri visuomenei bus pristatyta
jubiliejinio baliaus metu. Pir
mos dvi plokštelės, išleistos
1962 ir 1973 metais, jau išpar
duotos. Abejonės nėra, kad ir
trečioji plokštelė susilauks už
tarnauto pasisekimo.
Oktetas savo repertuare turi
virš 150 muzikiniij veikalų,
kurių didžiąją dalį harmoni
zavo ir oktetui pritaikė jo įkū
rėjas, mokytojas ir vadovas Ry
tas Babickas. Jau eilę metų
oktetui solo partijomis talkinin
kauja sol Irena Grigaliūnaitė, savo maloniu sopranu paį
vairindama okteto ‘vyrišką’
charakterį. Oktetas dainuoja
tik lietuvių kalba, išskyrus kai
kuriuos himnus ir lotyniškas
religines giesmes. Tekstų pa-
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Re-Elect

Vincent C. CAMPANELLA
CUYUUOM COUNTY MISSM

22 YEARS OF EXPERIENCE. CAMPANELLA WORKS TO SAVE YOU MONEY!
Paid for by friends of Campanella: Rose K. Grano, Sec’y
4938 Montlcello Boulevard, Richmond Heights, Ohio

ruošime talkininkau ja R. Ba
bickas, A. Balašaitienė, I. Grigaliūnaitė, J. Nasvytis, P.
Kudukis ir D. Staniškienė.
Dainos yra įvairios tiek savo
turiniu, tiek nuotaika, nuo
graudžios lietuviškos liaudies
dainos iki linksmų, humoristi
nių modernių tarptautinių
kūrinių. Okteto nariai pasižy
mi dideliu entuziazmu ir mei
le dainai, sąžiningai lankyda
miesi į repeticijas, ruošdammiesi į išvykas, nežiūrint as
meniškų įsipareigojimų tarny
boje ar šeimoje.
Iš patikimų šaltinių teko pa
tirti, kad Clevelando visuo
menė okteto išvyką į Australi
ją nuoširdžiai remia ir kad jau
esama keletos stambių kelio
nės mecenatų, kurių pavardės

paaiškės baliaus metu. Taip
pat yra sudarytas išvykai rem
ti finansų telkimo komitetas,
kuriam vadovauja Ingrida
Bublienė.
Oktetas švenčia jubiliejų,
kad pasidžiaugtų savo ilga
mečio gyvavimo pasisekimu,
bei naujos plokštelės pristaty
mu. Tačiau tas faktas, kad lie
tuviškos dainos meilė toli už tė
vynės ribų nesilpnėja, bet klės ti, pakartotinai įrodo, jog to
kio pobūdžio jubiliejai nereiš
kia darbų pabaigos, bet tik
vieno keliastulpio atžymėjimą
ilgoje kelionėje į laisvę žadan
tį rytojų.
Išlydint Clevelando Vyrų
Oktetą į tolimą Australiją, no
risi palinkėti nevien laimingos
kelionės ir pasisekimo, bet kar

tu perduoti mūsų gražiausius
sveikinimus ir linkėjimus mūsų
sesėms ir broliams Australijoje.
Te drauge su okteto daina
simboliškai skrenda ir mūsų
mintys bei mūsų vienybės dva
sia, kurioje glūdi mūsų jėgų
šaltinis kovoje už Lietuvos lais
vę.
PLASTIC INJECTION
MOLDING SUPERVISOR
needed by by growing molding com
pany. Candidate rnunl be “hands-on"
and strong in mechanical ability. We
are an aggressive quality injection
molding company. Send resume or
contact, jim M»nix, Riviera Plastic
Ine., 795 36lh St. SE, Grand Rapids,
Mich. 49508. 616-243-4716.
(41-42)

PLASTIC INGINEER
GRAND RAPIDS INJECTION MOLD
ING COMPANY has an opening for
an experienced plastic engineer. Candidate will be involved in tooling.
parts design, progrese improvement.
aulomation, trouble shooting, and
auality control. Send resume to
RIVIERA PLASTIC INC„ 795 36th
St. S. E., Grand Rapids, Mich. 49508.
(41-42)

sa
AMBER
STUDIOS, inc.
Vytauto Igno paveikslas Rūpintojėlis padovanotas Dainavos
stovyklos rėmėjų loterijai. Kiti kūriniai loterijai yra: M. Gaižutienės keramika, A.Kezio fotografija, R. Laniausko paveikslas
ir N. Palubinskienės grafika. Meno paroda Dainavai paremti
įvyks lapkričio 17-18 d. Dievo Motinos parapijos salėje. Bus
išstatyta apie 200 kūrinių.

Didelis pasirinkimas dovanoms

įvairių meno darbų.

505 East 185 Street,

CLEVELAND, Ohio 44119

Galerija atidalyta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius

Tel. (216) 531-3500
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Vote For

Blanche

*

OHIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ DRAUGIJOS 28-TOSIOS
KULTŪRINĖS (1,000 DOL.) PREMIJOS ĮTEIKIMO

Ifrupansky

KONCERTAS IR BALIUS

Judge

ĮVYKSTA LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE

Court of Appeals

lapkričio 10 d., šeštadienį.

| Former Justice OhioSupreme Court.
P 21 years judicialexperienceincluding:

Pradžia 7'30 vai. vak.

Auka $15.00 asmeniui.
Nuoširdžiai kviečiami ir ne gydytojai.

Justice Ohio Supreme Court
Judge Court of Appeals
Judge Court of Common Pleas
Judge Clevelapd Municipal Court

šokiams gros STRIMAIČIO kapela

Gydytojai renkasi posėdžiui 6 vai vak.

Endorsed by: Bar Association of Greater Cleveland • Cuyahoga County Bar Association
• German-American Societies • S.E.I.U. Local 47 AFL CIO • Sun Neivspapers
• Cleveland Plain Dealer
• Citizens League Preferred

X

BLANCHE KRUPANSKY
Krupansky for Judge Comm., Eamon Moran & Rose DiPietro, Co-Chm.,
Ralph E. Parker, Treas., 21270 Endsley Avė.

ČLEVELANDO
_ PARENGIMAI _
• LAPKRIČIO 3 D. Clevelando Vyrų Okteto 25 metų
jubiliejinis balius šv. Jurgio
parapijos salėje.
WANTED JOURNEYMEN
1ST CLASS SK1LLED
FIXTURE BUILDERS AND
TOOL MAKERS
Exper. on Checking Fixtures of all
types. Steel, plastic and wood. GrowIng company, good working cond.
Good benefit package. Competitive
pay. Apply SMITH BROS. TOOL,
35430 Beattie, Sterling Hts., Mich.
48077. 313-978-0800.
(3-945)

WANTED AT ONCE
JOURNEYMEN

AUTOMATIiC SCREW
MACHINE SĖT UP MEN
Excellent opportunity in growing
company for the right man. Minimum
10 years set-up experience on ACMEGridley and Browne & Sharpe. Excellent wages and benefits, quick advancement. Call collect 817-589-7655
or send resume to: TECH-MATIC
CORP., P. O. Box 18787, Ft. Worth,
Texas 76118.
(36-43)

• LAPKRIČIO 10 D., šeš
tadieni O. L. G. D-jos metinis
susirinkimas, balius ir kultū
ros premijos įteikimas.
• LAPKRIČIO 11 D 11:30
vai. priešpiet parapijos salėje
tradicinis šv. Jurgio parapijos
festivalis. Pabaiga 4 vai. popiet.

• LAPKRIČIO 17 D. Ka
riuomenės šventės minėjimas,
Lietuvių salėje. Rengia L.K.
V.S. "Ramovė”.

Jadvyga Budrienė, daugelio Člevelando lietuvių organizacijų veikėja, vardadienio proga
buvo pagerbta Gintaro restorane. Nuotraukoje iš kairės: J. Budrienė, L. Nagevičienė, S. Juoząpaitienė, G. Mažonienė, O. Jarašūnienė. Kitoj pusėj stalo iš kairės: L. Jucaitienė, J. Orantienė,
V. Puškorius, J. Bartkuvienė, V. Maciejauskienė, I. Puškoriūtė, V. Daugirdienė, A. Mikoliūnienė.
V. Bacevičiaus nuotr.

• LAPKRIČIO 17-18 D. Dai
navos stovyklai remti paroda.
Atidarymas šeštadienį, 7 vai.
vakaro.
• LAPKRIČIO 18 D. Clevelando Lietuvių Namų akcijų
platinimo vajaus popietė.

• GRUODŽIO 2 D. Atei
ties klubo 35 metų sukakties
minėjimas.

• LAPKRIČIO 24-25 d.d.
Lietuvių Dienos. Rengia LB
Člevelando Apylinkė.

• GRUODŽIO 9 D. Tėvy
nės Garsų radijo programos 35
metų sukakties minėjimas.
• GRUODŽIO 16 D. Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos
Kalėdų eglutė.

VISUS KVIEČIAME Į

ČLEVELANDO VYRŲ OKTETO
• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street,
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų,
įvairių skanumynų, lietu
viškos juodos duonos, o do
vanų skyriuje yra gintaro,
plokštelių, audinių, knygų
ir lietuviškų sveikinimo
kortelių. Prašome atsilan
kyti. Telefonas 531-6720.

25 VEIKLOS METŲ

JUBILIEJINĮ BALIŲ
Šeštadienį 1984 m. lapkričio 3 d.
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE
Programa:
7:30 v. Kokteiliai
8:00 v. Vakarienė
9:00 v. Naujos Okteto plokštelės pristatymas
9:15 v. Oktetas dainuoja mėgiamiausias dainas
' 10:00 v. šokiai ir žaidimai.

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

25 dol. auka padengia — šokius, programą, vaka
rienę ir VISUS gėrimus, bei prisideda prie Okteto
kelionės į Australiją ! 1 1
Stalus prašome rezervuoti pas V. Butkuvienę —
732-8250 ar pas V. žiedonienę — 481-8023.

NEFF ROAD

NATIONWIDE
INSURANCE

Close to church. Beatiful
double.
Recroom. 2 car garNat*onwide is on y<xx
age. Excellent condition.
APDRAUDOS rei Asking $71,500,
kalais geriausius patarna
Call and ask for
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIS apdraudos
įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba
SAULIUI (216) 442-6810.

T ■ 1111 1
A 11P U
I nUI rl

Lili or Anton Matic
CAMEO REALTY

261-3900
Matic Residence

531-6787

VIENINTELIS LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVAS
OHIO VALSTIJOJE.

BŪSTINĖ: DIEVO MOTINOS PARAPIJOS PATALPOSE.
SKYRIUS: ŠV. JURGIO PARAPIJOJE.

Darbo valandos: sekmadieniais nuo 11:00-1:00 p. p.
PATARNAVIMAI
MOKAME:
6% už indelius
($100 ar daugiau)
9% už ’Super’ share
sąskaitą
($2,500 ar daugiau)

DUODAME PASKOLAS

Asmenines ir prekybines,
nuošimčiai mažesni kaip
kitose finansinėse
institucijose.

Smulkesnės informacijos teikiamos TAUPOS
raštinėje. Visos santaupos apdraustos su National
Deposit Guarantee Corporation,
SAVI — PAS SAVUS! VIENYBĖJE — GALYBĖ!

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga
Delio E., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir
Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119

Tel. (216) 531-7770
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"Volungės” ansamblis su vadove Dalia Viskantiene atvyksta"iš Toronto Ir lapkričio 24-25
d. Clevelande LB apylinkės rengiamose Lietuvių Dienose atliks meninę programą.

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama
teikianti jaukią atmosferą liūdesio
valandoje.- Didelė aikštė automobi""liaMš 'pa&tiityti.'
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sį, teikia garbę visiems lie
tuviams. Pabrėžtina, kad R.
Vote for a proven friend of
Bublys yra ir JAV LB ta
rybos narys, visuomeninin
the Lithuanian community
kas, CIevelando Lietuvių
Namų bendrovės pirminin
kas. Tai lyg ir dvigubas
RETU RN
džiaugsmas, kad jaunas
žmogus pasiekė tokių aukš
tumų abejuose pasauliuose
_ amerikietiškame ir lietu
viškame. Romui linkime
dar gražesnės sėkmės.
karo laivyno projektai.
INŽ. ROMAS BUBLYS
(>t)
AUKŠTOSE PAREIGOSE Toks atsakingas ir aukštas
pakopėj imas TRW bendro
KARIUOMENĖS
vės laiptais nebuvo atsitik
ŠVENTĖS
tinis.
MINĖJIMAS
Nuo 1966 m. R. Bublys
L.K.V. Sąjungos "Ramo
dirbo TRW bendrovėje įvai
vė
”, CIevelando skyriaus
riose pareigose. Pastaruo
r
e
n g iamas kariuomenės
sius kelerius metus jis bu
šventės
minėjimas įvyks i.
vo kuro lėktuvų varykliams
m.
lapkričio
17 d. 7 vai. vak.
programos menedžeris, ko
Lietuvių
klubo
svetainėje.
ordinavo bendruosius tos
Minėjime
žodį
tars lietu
srities planus su prancūzų
TO
vių
respublikonų
Ameriko
ir britų aeronautikos spe
COMMON PLEAS COURT OF
cialistais. Tarnybos reika je pirmininkas Anatolijus
Milūnas
(iš
Chicagos).
lais dažnai skraidė į Pary
CUYAHOGA COUNTY
Meninę programą atliks
žių ir Londoną. Aukštieji
egzekutyvai pastebėjo jo Algirdo Bielskaus diriguo
sugebėjimus, pareigingumą, jamas dainos-muzikos an
Inž. Romas Bublys
samblis "Uždainuokim”.
darbštumą.
Skani vakarienė, gėrimai,
Inž. Romas Bublys pa
1961 m. R. Bublys baigė
šokiams
gros geras orkes
skirtas aukštoms pareigoms Detroito universitetą, gau
tras.
TRW bendrovėje, kurios damas aeronautikos inžine
Ramovėnai kviečia visuo
operacijų pasaulinis centras rijos bakalaurą. Atlikęs ka
yra Clevelande. TRW ben rinę tarnybą JAV armijoje, menę kartu maloniai pra
drovės pramonės ir moksli išėjo į atsargą su vyr. lei leisti vakarą.
Dėl bilietų skambinti tel.
nių tyrimų plotas labai di tenanto laipsniu. Po to CIe
I
481-4199.
delis — branduolinė, biolo velando valstybiniame uni
ginė ir mechaninė inžineri versitete gavo mechaninės
• TAUPOS kredito koope
ja, aeronautika, kompiute inžinerijos magistrą, ir ratyvas praneša, kad nuo
riai, varykliai, automatinės prieš metus Baldwin Wal- spalio 20 d. TAUPOS dar
sistemos. Pagal televizijos lace universitete įgijo biz bo valandos yra sekančios:
komercinių skelbimų įtaigą nio administracijos magis trečiadieniais ir šeštadie
— TRW yra naujo šimtme trą. Apsišarvavęs keliais niais nuo 10:00 ryto iki
mokslo laipsniais ir tarny 1:00 p. p., raštinė atidary
čio bendrovė.
Romas Bublys šiomis die bine patirtimi, R. Bublys ta adv. A. širvaičio įstaigos
nomis buvo paskirtas TRW sėkmingai kopė į TRW ben patalpose, įėjimas iš 185-tos
bendrovės mechaninių dalių drovės egzekutyvų eiles. gatvės. Sekmadieniais nuo
laivyno branduoliniams re Jauno lietuvio profesionalo 11:00 ryto iki 1:00 p. p.,
aktoriams gamybos sky iškilimas didelėje moder pagrindinėj TAUPOS įstai
riaus administratorium. Jo niosios technologijos bend goje, Dievo Motinos para
žinioje bus išskirtinai tik rovėje kreipia mūsų dėme- pijos patalpose, ir nuo 11:30
ryto iki 12:30 p. p. šv. Jur
gio parapijos patalpose.
Narių ir organizacijų
Perrinkite
skaičius auga ir taip pat di
dėja įnašai. Taupos koope
ratyvo pirm. Vytautas
KOMISIONIERIŲ
Staškus tikisi, kad gale šių
metų jau bus ketvirtis mi
lijono dolerių kapitalo. PaVIRGIL E.
kūkanos-dividentai skaičiuo
Išrinkite teisėju su didele patirtimi. Sam Zingale
jami kas mėnesį, mokamapripažintas Ohio Supreme Court iškiliausiu teisikas metų ketvirtį. Nariai,
gumo
tarnyboje ir yra rekomenduojamas Cuyahoga
kurie turi $100 ar daugiau
gauna 6%, o kurie turi
County Bar Association.
$2,500 ar daugiau gauna
9%, kas prilygsta 8.3%
Endorsed by:
metinio prieauglio.
Americon Nationalities Movement; Polish American
Pradėtos duoti paskolos
Congress; United Ukrainian Organizations; Czech
CUYAHOGA APSKRITIES
automobilių pirkimui ir taip
American Civic Club; Italian Sons & Daughters of
pat namų remontams. Pa
KOMISIONIERIUM
America; Hungarian Societies of Greater Cleveland;
skolos prašytojas privalo
Slovak World Congress in Ohio; Waecheer und Anbūti kooperatyvo nariu bent
zeiger;
Polish-Americans, Ine.
vieną mėnesį. Paskolos šiuo
• Patyręs
* Darbštus
metu duodamos iki $5,000
Paid for by Zingale for Judge Committee, Boc Tordk, t'reas.,
su labai palankiomis sąlygo
600 N. C. B. Bldg., Cleveland, Ohio 44114
• Rimtas
• Paslaugus
mis. Smulkesnių informa
cijų galite gauti Taupoje
LIETUVIŲ BIČIULIS
darbo valandomis. Taupy
• LKVS Ramovė CIeve
• ”živili”, 40 šokėjų, dai
kite ir skolinkitės TAUPO lando skyrius, per V. Ja- nininkų ir muzikų ansamb
JE.
(vs) nuškį, Dirvai paremti at lis atvyksta į Clevelandą ir
Remiamas TAUTYBIŲ SĄJŪDŽIO
siuntė auką 25 dol. Ačiū.
š. m. lapkričio 4 d. Euclid
MECHANIC/MAINTENAJNCE:
senior High School audito
F1ELD WORK-EXTENS1VE TRAVEL.
PUMP1NG OPERATORS AND HELPrijoje, 711 East 222nd St.,
Paid for by Friends of Virgil E. Brown,
ERS. EXPER1ENCED IN MECHANICS
Skaitykit
ir
platinkit
AND ELECTRICITY. ONLY NONMary Bradley, Treasurer
duos koncertą (kroatų, sloDIRVĄ
SMOKERS.
EOE
888 Paxton Road, Cleveland. Ohio 44108
\\vėnų,
serbų ir makedonieCALL NDP 215-237-0700^
»«♦' 11 > *
čių) dainų ir šokių.
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• Juozas žvynys, ALT

S-gos St. Petersburg sky
riaus steigėjas ir pirmasis
pirmininkas, lankydamasis
Chicagoje, sunegalavus šir
dimi buvo operuotas. Ope
racija pavyko ir kurį laiką
išėjęs iš ligoninės buvo žmo
nos Leokadijos ir dukters
Vidos, gyvenančios Chica
goje globoje. Dabar, pasi
jutęs geriau, su žmona Leo
kadija grįžo į St. Petersburgą, Fla.
• John Kuncevičius, nuo-,

DIRVAI PARAMA
Atsiliepdami į mūsų pra
šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
V. Numgaudas, Chicago 10.00
J. Andrašūnas, Chicago . .20.00

A. Staugaitis,
St. Catharines ............. 15.00
A. Braškys, Sudbury .... 3.00
O. Vilėniškienė,
Dorchester.................... 50.00
Dr. T. Savickas, Monticello 8.00
A. Ožinskas, Willowick 10.00
V. Besperaitis, Topanga 20.00
A. Juška, Sterling Hts. 10.00
S. Relinga, Detroit......... 10.00
Pr. Sliteris, Waukegan .. 5.00
K. Dūlys, Crownsville .. 10.00
L. Petrikonienė,
Juno Beach ................. 10.00
O. Naumanienė, Cleveland 5.00
Kun. A. Babonas, Detroit 10.00
V. Bagdonavičienė,
Lemont ....................... 13.00
Dr. A. Kisielius, Sidney . .25.00
V. Petrus, Mentor ......... 8.00
J. Mikonis, Cleveland .. 10.00

širdus Dirvos rėmėjas Lawrence, Mass., atsiuntė Dir
vai paremti 499 dol. čekį,
kuris buvo siųstas Dirvai
birželio mėn., bet pašto grą
žintas "nesuradus adresa
to” nors adresas buvo tei
singai užrašytas. Tai jau
ne pirmas atvejis, kai paš
to tarnautojai ir Dirvos
siunčiamus laiškus neįtei
kia skaitytojams, nors jie
niekad nebūna pakeitę gy
venamąją vietą.
Chicagoje Jaunimo Centre.
Johnui Kancevičiui nuo Rengia JAV LB kultūros
širdžiai dėkojame už auką. taryba.
• Vliko seimas įvyks š.
• Vytautas Vaitiekūnas,
m. gruodžio 1-2 dienomis 82 m. amžiaus, Lietuvių
Jaunimo Centre, Chicagoje. Fronto Bičiulių lyderis, bu
Visais seimo rengimo rei vęs VLIKo narys, mirė š.
kalais kreiptis į Seimo ko m. spalio 27 d. New Yorke.
miteto pirm. inž. K. Oželį,
• Inž. Vytautas Kutkus,
telef. (312) 254-7553.
buvęs JAV LB krašto val
• Lietuvių kultūrinių in dybos pirmininkas, atosto-.
stitucijų bei organizacijų gaująs Bahamose atsiuntė
p a s i tarimas - svarstybos Dirvai ir jos skaitytojams
įvyks lapkričio 24 d. 10 vai. linkėjimus iš saulėtų salų.

Mielam Kolegai

JURGIUI

SIRUSUI

mirus, giliai užjaučiame žmoną ELENĄ,
dukrą ir sūnus, ir dalinamės Jūsų išgyveni

mu
EL V. Dailidai
M. L. Garbačiauskai

Aid. J. Jankaičiai
Aid. J. Paršeliūnai

Mylimai motinai

K. Grinkas, Los Angeles 3.00
J. Zuras, Rochester ....33.00
Dr. A. Jasys, Columbus 28.00
LOS ANGELES DRAMOS
Dr. P. Švarcas,
ANSAMBLIS
Mascoutah .................... 25.00
J. Nakutavičius, New York 1.00
Š. m. lapkričio 17 d., 7:30 vai. vak.,
Los Angeles tautininkų
suaukota a. a. Jono
THOMAS KING STAR JR. HIGH
Mockaus atminimui ..300.00
SCHOOL SALĖJE,
Pr. Račkauskas,
Dorchester.................... 10.00
4021 Fauntain Avė., Los Angeles, Ca.
J. Staškus, Yonkers .... 5.00
O. Mažionytė, Chicago .. 15.00
STATO ALGIRDO LANDSBERGIO
G. Misiūnas, Chicago .... 10.00
JAV LB KULTŪROS TARYBOS
A. Lukas, Dearborn .... 5.00
Br. Siliūnas, Chicago .... 20.00
PREMIJUOTĄ VEIKALĄ
Dr. J. Jakštas,
Lakewood .................... 15.00
A. Markevičius,
Santa Monica ............. 38.00
Režisierius ir dekoratorius — neseniai iš
L. Barmus, Chicago .... 15.00
A. Šošė, Chicago .......... 25.00
Clevelando atvykęs
K. Šimulis, Juno Beach 20.00
Petras Maželis.
V. Ūsas, Lakewood......... 5.00
E. E. Nakai,
Bilietų kaina 8 dol.
Fresh Meadows .......... 20.00
A. Nakas. Birmingham .. 7.00
Br. Kriščiūkaitis,
Marstons........................ 34.00
• Jinai ir trys Gintarai pilnų komplektų Lietuvių
A. Baltrukėnas, Dania ..20.00 New Yorko vokalinis viene
Enciklopedijos, 36 tomus,
V. Apanius. Chesterland 30.00 tas jau šį rudenį turėjo
kaina $366.00, Encyclopedia
V. Katelė, Melrose Park 10.00 koncertus Bostone, WorcesLituanica, 6 tomus $125.00,
A. Sandargienė,
V. Krėvės Raštų, 6 tomus
tery,
Waterburyje
ir
lapkri

Ormond Beach............. 10.00
K. Čeputis, Ottawa......... 8.00 čio 3 d. dainuos New Yor — $32.60.Užsisakykite šian
ke, o lapkričio 17 d. Lietu dien. Leidyklos adresas: J.
J. Januškevičius,
Centerville.................... 10.00 vių Fondo baliuje Chica Kapočius Co., P. O. Box 95,
South Boston, Mass. 02127;
A. Valaitis, Eastlake ....10.00 goje.
J. Pilkauskienė, Hamilton 10.00
telef.
vakarais: (617) 282• Lietuvių Enciklopedijos
J. Juodgudis, Chicago ..13.00
2759.
(42-47)
leidykloj galima dar gauti
L. Jurkūnienė, Berwyn . .10.00
Dr. V. Skirgaila,
Rancho Palos Verdes .. 8.00
LVS Ramovė Clevelando
skyriaus valdyba......... 25.00
JONUI MOCKUI
T. Stankūnas, Boston ... .13.00 ’
Pr. Kaspariūnas,
St. Petersburg ............. 10.00
mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai
Dr. P. K. Stungiai,
Richmond Hts................20.00
Ed. Leleiva,
NELEI, dukroms RŪTAI ir VILIJAI, sūnui
Richmond Hill ............. 8.00
G. Daugirdas, Chicago .. 10.00
Pr. Stankus, Hartford .. 15.00
GINTARUI
A. Šatkauskas, Oakville 3.00
Dr. A. Kelertas,
Brookfield .................... 33.00
Dr. L. Griniūtė, Chicago 15.00
Juškėnų šeima,
V. Narkevičius, Hamilton 3.00
Cleveland, Ohio
Dr. P. Vileišis, Waterbury 25.00
S. Skirmantas,
Santa Monica ............. 20.00
E. Ribokienė, Brockton . .10.00
Gen. V. Nagevičiaus
minėjimo aukų likutis 20.00
Kolegai
V. Juodka, Chicago .... 25.00
A. A.
K. Mikolajūnas, Chicago 30.00
J. Ališauskas, Cicero ....10.00
Agr. JURGIUI SIRUSUI
Dr. V. Dubinskas,
Chicago ........................ 25.00
mirus, žmonai ELENAI, dukrai DANAI, sū
V. Garlauskas, Sparta ..30.00
I. Ulpaitė, Dorchester .... 5.00
nums SAULIUI ir VITALIUI su šeimomis
S. Liubartas, Phoenix .. 8.00
bei kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią
S. Kuzmickas,
Santa Monica ............. 10.00
užuojautą
A. Januška, Milton.......... 13.00
A. Patamsis,
Stoney Creck ............. 10.00
Agota ir Bronius
V. Kalytis, Great Neck ..30.00
Dūdos
N. Shutterly,
Silver Spring................. 50.00
Pr .Zailskas, Cicero ....50.00
K. Čeputis, Evanston .... 25.00
M. Selmys, Etobicoke .. 1.88
P. Dunderas, Islington ..18.88

ONOS VEIDAS

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

A. A.

ONAI PULKAUNINKIENEI
amžinybėn iškeliavus, dukrai DANGUOLEI
BARTKUVIENEI ir jos šeimai reiškiu nuo

BOSTON PRECISION
KARTS COMPANY
Precision sheet metai fabricator is
looking for a person who can fili a
position ns Production Manager.
Duties will incl. shop-flow and
schedulins. Mušt have good mechanical background in precision sheet
metai fabrication. If you are interested call V1N MICOZZI at 617361-1000, 8 am-5 pm.
(36-42)

BOSTON PRECISION
PARTS COMPANY
ALL AROUND MACHINIST

širdžiausią užuojautą

Liucija Petrikonienė

with tool and die ezperience. Will
train in our style of tooling. If you
are qualified for this position call
V1N MICOZZI at 617-361-1000, 8
am - 5 pm.
36-42)į

Mielam prieteliui

A. A.

Agronomui JURGIUI SIRUSUI
iškeliavus amžinybėn, gilią užuojautą reiš

kiame jo žmonai ELENAI, dukteriai ir sū
nums su šeimomis, taip pat jo seseriai ONAI
BUDRAITIENEI

Elena ir Henrikas
Andruškos

