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MOKESČIŲ REFORMA
Vienas sunkiausiu artimos ateities uždavinių

Z y tautas Meškauskas

Per rinkiminę kampaniją 
demokratų kandidatas Mon- 
dale žadėjo pakelti mokesčius 
deficito padengimui, o prezi
dentas Reaganas sakėsi tam 
pasipriešinsiąs. Deficitas, jis 
aiškino, sumažėsiąs ūkinei 
veiklai vis daugiau plečiantis 
ir dar daugiau apkarpant vals
tybės išlaidas. Tam ieškoti 
naujų būdų prezidentas Rea
ganas įsakė per pirmą savo mi 
nisterių kabineto posėdi lap
kričio 13 dieną. Tai labai sun
kus uždavinys, nes dėl tarp
tautinės padėties negalima 
mažinti krašto apsaugos sąma
tos, o išlaidų socialiniams rei
kalams mažinimas susilaukė 
smarkios opozicijos ne tik iš de
mokratų, bet ir platesnės vi
suomenės, įskaitant ir katali
kų vyskupus. Palikus tas stam 
blausias pozicijas valstybės 
biudžete nepaliestas, sunku 
rasti ką dar galima būtų prak
tiškai ‘apkirpti’. Be to, beveik 
visi ekonomistai aiškina, kad 
po smarkaus paskutiniųjų 
dviejų metų pakilimo, ūkinė 
būklė ateinančiais metais taip 
jau nebekils ir tokiu būdu vals
tybės deficitas iš numatytų 
ateinantiems metams 174 bili
jonų turės pakilti iki 195 bili
jonų. Žinia, ekonomistai ne
buvo numatę ir smarkaus pra
ėjusių dvejų metų ūkinio pa
gyvėjimo, tačiau tai nereiškia, 
kad ir šį kartą jie turi būti ne
teisūs.

Tokią situaciją prileisda- 
mas, prezidentas Reaganas 
jau kuris laikas kalba apie mo
kesčių reformą, kuri dabar la
bai komplikuotą sistemą su
prastintų ir faktinai atneštų 
iždui daugiau įplaukų, nors 
mokesčiais atimama atskirų pi
liečių pajamų dalis ne tik ne- 
padidėtų, bet net sumažėtų. 
Kaip tai galima padary ti? At
sakymas yra toks, kad per pas
kutinius 70 metų šiame krašte 
mokesčiais ne tik norėta su
rinkti pakankamai pinigų 
valstybės reikalams, bet ir 
mokesčių lengvatom nukreipti 

, kapitalą į vieną ar kitą sritį. 
Pvz. siekiant ūkinio gyvenimo 
pagyvėjimo, mokesčiai neima
mi nuo sumų, išleistų nuošim- 
čiams už paskolas mokėti. Dėl 
to valstybė pralaimi 35 bilijo
nus dolerių. Jei sudėti visas iš
laidas, kurios atleidžiamos 
nuo mokesčių, gausis didesnė 
suma už deficitą. Žinia, taip 
toli niekas nenori eiti. Praktiš' 
kai net negali. Juk reikia atsi
minti, kad 13 Amerikos kolo
nijų atsiskyrė nuo britų impe
rijos, pabandžius jas apdėti 
mokesčiais. Už tat dabar įsi
vyravo pažiūra, kad bent dalį 
tų lengvatų reikėtų jei ne visai 

Pirmasis vietoje da-

panaikinti, tai bent sumažin
ti, kas mokesčius suprastintų 
ir kai kuriais atvejais juos su
mažintų ar padidintų.

Iždo departamentas savo 
projektą tam pasiekti turėtų 
paskelbti š.m. gruodžio mėn. 
Jau dabar kongrese yra įnešti 
du pasiūlymai reformuoti mo
kesčių sistemą. Vienas jų 
demokratų senatoriaus Brad- 
ley ir kongresmano Gephar- 
do, kitas - respublikonų kong
resmano Kemp ir senatoriaus 
Kasten.
bartinių 16 mokesčių klasių 
(brackets), atimančių nuo 
11 % ik 50% visų pajamų, nu
mato tik tris: 14%, 26% ir 
30%. Daugumas išimčių, 
nuo kurių nereikia mokėti mo
kesčių, pasiliktų ir toliau, ta
čiau nurašymo bendra suma 
būtų ribota.

Pagal dabartinę sistemą mo
kesčiai pradedami mokėti 
šeimai iš keturių pasiekus 
8,936 dol., tuo tarpu demokra 
tų pasiūlymas tą ribą pakelia 
iki 11,200 , o respublikonų 
net iki 14,375 dol. Bet dau
giau uždirbantieji turėtų mo
kėti jau 25% savo pajamų. 
Tai būtų beveik priėjimas 
prie vadinamo ‘lygaus’ (flat) 
mokesčio sistemos, didelę dalį 
dabar daromų išimčių išbrau
kus, tačiau toliau paliekant su
mas, išleistas paskoloms namų 
pirkimui, bet ne kitos rūšies 
paskolų padengimui. Pagal vi
sus pasiūlymus būtų ir toliau 
nuo mokesčių atleidžiamos su
mos, skirtos labdarybei.

Aplamai imant, ‘lygaus’ mo
kesčio laikas yra jau pribren
dęs. Jei dabartinė sistema tei
sinama noru priversti daugiau
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Končius, Vida Momkaitė

i
i

irPakeltieji į senjorus: Pijus Stončius, Rita Noreikaitė. Alvydas
Pavilionis prisiekia. Priesaiką skaito padalinio pirm. Rasa Plioplytė. Priesaikos knygą lai- 

V. A. Račkausko nuotr.
Vitas
ko arbiter elegantiarum Joana Vasilauskaitė.

—rt i
Korp! Neo-Lithuania, Chicagos padalinys, švęsdamas korporacijos 62 metų įsikūrimo su

kaktį, lapkričio 10 d. Lietuvių Tautiniuose Namuose, Chicagoje, susirinko į iškilmingą posėdį. 
Kalba korp! vyr. valdybos pirm. Dalia Gotceitienė. Kiti iš kairės: Joana Vasilauskaitė — arbiter 
elegantiarum, Kazė Brazdžionytė — padalinio vicepirm., Dalia Gotceitienė — vyr. vald. pirm.. 
Rasa Plioplytė — padalinio praėjusių ir ateinančių metų valdybos pirm., Paulius Deveikis — 
padalinio sekretorius, Jonas Savickas — padalinio valdybos narys, Indrė Palušytė — magistrė 
ir dr. Alvydas Arbas — tėvūnas. Prie vėliavos iš k. Jurgis Lendraitis, Vitas Plioplys ir Ruikis. 

V. A. Račkausko nuotr.

Chicagos neolituanai paminėjo
j * *11 I f ■ •62 metu veiklos sukakti

& f

Antanas Juodvalkis

Kiekvienais metais vei
kiantieji Korp! Neo-Lithu- 
ania skyriai, prisimena try
likos ryžtingų vyrų įsteig
tą Lietuvių studentų tauti-. 
ninku korporaciją Neo-Li
thuania. Ano meto sulygo-

mokėti daugiau pasiturinčius, 
tai praktika parodė, kad jie ga
li pasinaudoti tiek daug išim
čių, kad procentiniai imant 
dažnai jie gi daug mažiau su
moka negu vargšai. Dėl to 
dar bus daug ginčijamasi. 

mis, tai buvo nelengvas už
simojimas, nes tik ką pra
dėjęs veikti Lietuvos uni
versitetas Kaune (1922. II. 
16 d.), buvo užgožtas mažu
mų su internacionaliniu ant- 
spalviu ir tautinį judėjimą 
setngėsi užslopinti. Lietu
viškai tautinė programa pa
traukė iš kaimo ateinančią 
studentiją ir neolituanų ei
lės augo bei veikla plėtėsi.

Korp! Neo-Lithuania Chi- 
cagos skyrius minėjimą 
pradėjo 1984. XI. 10 d. pa
maldomis tėvų jėzuitų kop

lyčioje. Mišias atnašavo jė
zuitų provincijolas tėvas 
Antanas Saulaitis, SJ. Pa
mokslo vietoje pabėrė gra
žių minčių, verčiančių pa
galvoti ir pasidaryti savo 
išvadas. Mišių metu giedo
jo populiarieji solistai — 
Margarita ir Vaclovas 
Momkai, vargonuojant mu
zikui Manigirdui Motiekai- 
čiui.

Po pamaldų, Jaunimo cen
tro sodelyje buvo pagerbti 
kritusieji už Lietuvos lais
vę ar okupantų nukankinti 
kalėjimuose ir ištrėmime. 
Jautrų žodį pasakė pirm. 
Kasa Plioplytė ir prie Lais
vės paminklo padėjo gyvų 
gėlių vainiką, o susirinku
sieji sugiedojo Lietuvos 
himną. Po to, dalis korpo- 
rantų su šeimos nariais nu
vyko į kapines ir prie mi
rusiųjų kapų sukalbėjo 
maldelę ir padėjo po gėlytę. 
Dalyvavo ne per gausus 
korporantų skaičius, bet ne
mažesnis, kaip ir kitais me
tais. Tai visuose Korp! ren
giniuose dažniausiai mato
mi veidai. Kur dalyvauja 
Korp! Neo-Lithuania vėl:a- 
va, ten turėtų būti ir dides
nis skaičius korporantų.

Iškilminga sueiga

Vakare minėjimas buvo 
tęsiamas Lietuvių tauti- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Kas darosi Nicaragvoje: Kodėl sovietai paspartino karinės 
medžiagos pristatymą tuoj po rinkimų? Tyčia, ar anksčiau 

nespėjo? - Statinaitės grįžimas. - Popeliuszkos 
'------------------------ mirties pasėkos. --------------------

Vos vos po rinkimų staiga 
pasklido gandai, kad sovietai 
gabena savo naikintuvus MIG 
21, kurie nėra paskutinis tech
nikos žodis, bet vistiek geresni 
už Nicaragvos kaimynų turi
mus, i tą Centro Amerikos 
valstybę. Tuos gandus, būk 
tai, paskleidė vienas žemesnio 
rango Baltųjų Rūmų pareigū
nas, bet - spaudai ir kitoms ži
nių tarnyboms susidomėjus - 
jie buvo Gynybos D-to patvir
tinti. Jau prieš kurį laiką JAV 
satelitai nufotografavo sovietų 
prekybinį laivą Juodosios jūros 
uoste Nikolajeve besikraunan
tį dvyliką dėžių, kuriose pap- 
prastai yra gabenami tokie lėk
tuvai. Debesuotas dangus ku
rį laiką neleido laivo sekti. Pra 
blaivėjus nesimatė nei dėžių 
nei paties laivo, kuris ne pro 
Panamos kanalą, bet aplink 
pietinę Ameriką, užpereitą 
trečiadienį pasiekė savo pasky 
rimą - Corinto uostą Ramiojo 
Vandenyno pakraštyje.

Keliaudamas į Amerikos 
valstybių konferenciją Brazili
joje, Valstybės Sekretorius 

Get there the

Shulz tų gandų paskleidimą 
pavadino kriminaliniu aktu: 
‘kas tai išdavė, mano nuomo
ne, padarė nuskaltimą’.

Jis ta proga nusiskundė dis
ciplinos stoka administracijos 
pareigūnų tarpe, kas kenkia 
JAV interesams. Tuo tarpu 
Nicaragvos režimas jau kuris 
laikas skelbia, kad JAV tuojau 
pulsiančios jų kraštą, pašaukė 
rezervistus ir sumobilizavo 
20,000 studentų, kuriuos anks 
čiau ruošėsi pasiųsti į kaimus 
padėti kavos derliaus nuėmi
mui. O į tos valstybės uostus 
atplaukė nauji sovietų laivai. 
Kas čia darosi?

Reikia atsiminti, kad jau 
seniai buvo spekuliuojama, 
kad komunistai Centro Ameri
koje - visų pirma Salvadore - 
liūtims pasibaigus pradės savo 
rudens ofenzyvą, tikėdamiesi 
kandidatą Reaganą pastatyti į 
nemalonią padėtį. Jei jis pa
didintų JAV pagalbą, duotų 
progos Mondalei aiškinti, kad 
JAV Centro Amerikoje pasuko 
Vietnamo keliu. O jei Reaga
nas rinkiminiais metais nere

aguotų - dar geriau! Tai 
leistų sovietams ramiai prista
tyti didesnius kiekius karinės 
medžiagos.

Iš tokios įvykių raidos gali
ma prileisti, kad administra
cija tyčia iki po rinkimų nu- 
delsė informaciją apie tas siun
tas. Greičiau tačiau buvo 
taip, kad ji pirmiausia norėjo 
su sovietais išsiaiškinti diplo
matiniais keliais ir iš tikro ga
vo ambasadoriaus Dobrynino 
paneigimą: Migai nėra siun
čiami! Panašiai atsitiko 
Kubos atveju.

Kaip ten būtų - faktas, kad 
sovietai siunčia didesnius kie
kius karo medžiagos! Jei taip, 
ką daryti? Pagal N.Y. Times 
tuo reikalu jau senokai eina 
diskusijos tarp įvairių žinybų 
VVashingtone. Kai kurios jų 
norėtų padidinti spaudimą į 
Nicaragvą. Sekretorius Shultz 
pareiškė jį lydintiems kores
pondentams, kad Nicaragvos 
režimas sukarino savo visuo
menę ir įsigyja ginklų, kurie 
toli peržengė vien tik apsigy
nimo ir krašto saugumo ribas.

■ Iš kitos pusės
Pereitą kartą pamatę, kaip atrodo Lietuvoje atsilan

kiusiųjų įspūdžiai per sovietinės propagandos prizmę, šį 
kartą pažiūrėkim, kaip per ją atrodo mus priglaudęs 
kraštas. LITERATŪROS IR MENO rugsėjo 5 d. Nr. Jo
nas Lukoševičius aprašo 'kasdienius amerikiečius’. Mat, 
jis čia lankėsi su Tarybine taikos gynimo delegacija ir 
turėjo progos pagyventi su eiliniais amerikiečiais, kurie 
svečių garbei net raudoną vėliavą iškėlė.

Delegacijoje buvo ir pravoslavų bažnyčios arkivysku
pas, kuris, būdinga, 'beveik visą laiką dėvėjo bažnytinius 
rūbus ir nesiskyrė su ganytojiška lazda’. Paklaustas apie 
religinę literatūrą ir kitus 'būtiniausius dalykus tikinčiam 
žmogui’, arkivyskupas — anot Lukoševičiaus — tikrą si
tuaciją pailiustravo įspūdingais skaičiais, kurių žinoma, 
Lukoševičius neišdavė skaitytojams Lietuvoje. Po to ar
kivyskupas ištraukė iš kišenės dailų šv. Vladimiro meda- 
likėlį ir pasakė:

”— O štai čia jums mūsų ginčui prisiminti. 
Gaminta tikrai pas mus — kaip ir ŠIMTAI KITŲ 
DALYKŲ.

... Šį mažutį epizodėlį būčiau užmiršęs, — 
rašo toliau sovietinis taikos apaštalas, — jei ne 
Dina.

Sekantį rytą ji, kaip paprastai, šeimyninkiškai 
koja stumtėlėjusi duris, užėjo pasisveikinti. Ant 
jos kaklo, tarp kitų papuošalų, blizgėjo vakar do
vanotasis.

Dina buvo didžiulė graži vilkstinė.”
Kaip matome Lukoševičius vienu smūgiu net kelias 

muses užmušė. Visų pirma buvo įrodytas tikybinis kles
tėjimas Sovietijoje, nors arkivyskupas kiek pašieptas, bet 
svarbiausia jis parodė, kas šiame krašte nešioja medali- 
kėlius! žinia, nepagarbiai elgtis su tikybiniais simboliais 
negražu, tačiau iš kitos pusės žiūrint, tie simboliai jau 
buvo išniekinti, įjungiant juos su visu arkivyskupu į 
sovietinę propagandą.

Beje, nei spaudoje, nei TV neteko pastebėti ką nors 
apie tą sovietinę 'taikos' delegaciją. Už tat galima sakyti, 
kad tas pastangas, liaudiškai tariant, nusinešė šuo ant...

(vm)

Kol kas nemanoma, kad ad
ministracija pasiųstų karius, 
nors galimas daiktas, kad JAV 
laivynas gaus įsakymą tuo lai
vus patikrinti, o jau iškrautus 
ginklus sunaikinti. Adminis
tracijai ta proga tikrai norėtų
si paspausti kongresą duoti 
lėšų Nicaragvos sukilėliams, 
kurie, sakoma, kontroliuoja 
didelius, daugiausiai negyve
namus plotus, bet kol kas ne
užėmė nė vieno didesnio mies
telio. Kongresas naujiems 
biudžetiniams metams, kurie 
prasidėjo spalio 1 d., yra pa
skyręs 14 milijonų dolerių su
kilėliams, tačiau tie pinigai 
gali būti naudojami tik po ko
vo pirmos dienos, kongresui 
tam vėl pritarus.

Kaip ten bebūtų - triukš
mas kilo nemažas. Gynybos 
Sekretorius Weinberger pa
reiškė sekmadienį per NBC 
Meet the Press programą, kad 
jau vienas sovietų satelitas 
Amerikos pašonėje - Kuba - 
yra didelis nepatogumas. Dvi 
Kubos būtų dvigubai blogiau.

• ••

Kodėl Stalino duktė, viešė
dama Indijoje atsisakiusi grįž
ti tėvynėn ir ją demaskavusi, 
dabar staiga jon grįžo? Gali
ma suprasti, kad ji, kaip dau
gelis pabėgėlių, čia nesijautė 
esanti namie, bet iš tėvynės 
nebėgama, jei ten būtų ge
riau ... Už tat galima many
ti, kad ji grįžo sovietams pa
siūlius jai labai geras sąlygas 
su pilietybės atstatymu pra
džioje. Toks grįžimas padaro 
didesnį įspūdį negu tūkstantis 
sovietų propagandistų aiškini
mas, kad Vakaruose ne pyra
gai laukia.

Rugsėjo mėn. grįžti buvo 

įkalbėtas sovietų žurnalistas 
Oleg Bitov, kuris pats pasipra
šė leidimo likti, atvvkęs į Vene 
cijos filmų festivalį. Grįžęs jis 
paskelbė, kad buvęs britų 
žvalgybos agentų pagrobtas... 
Kaip tyčia, tą pačią^ dieną, 
kai sovietų radijas pranešė 
apie Svetlanos grįžimą, Kom- 
somolskaja I’ravda paskelbė 
ilgą straipsnį apie vieno jauno 
gruzino grįžimą, negalėjusio 
apsiprasti Vakaruose. Straips
nio antraštė - “Pragaras ‘roju
je’ ”. Atrodo, kad buvo įkal
bėti grįžti net Anglijoje prisi
glaudę du sovietų dezertyrai 
iš Afganistano, kurie faktinai 
už tokį pasielgimą turėtų lauk 
ti. mirties bausmės.

• ••
‘Solidarumas gyvuoja, nes 

tu, kunige Jerzy Popieluszko, 
numirei už jį’ - pareiškė per to 
kunigo laidotuves Lech Wa- 
lesa. Iš tikro, be jo kankinio 
mirties nebūtų gatvėse tiek 
daug žmonių Lenkijos nepri
klausomybės dienoje - lapkri
čio 11 d., kuri beveik sutapo 
su Solidarumo gimimu Dan
cige 1980 m. lapkričio 10 d. 
Tos demonstracijos tačiau pasi 
baigė be didesnių incidentų, 
nes Katalikų Bažnyčia Lenki
joje ir Jaruzelskio vyriausybė 
glaudžiai bendradarbiavo iš
aiškinti kunigo pagrobikus ir 
žudikus, kurie buvo rasti sau
gumo tarnybos tarpe. Lapkri
čio 6 d. ministerių kabineto 
posėdyje Jaruzelskis pats perė
mė vidaus reikalų ministerijos 
valdymą, iš pareigų suspen
davęs vidaus reikalų ministerį 
Miroslavą Milewskį. Kai pats 
Walesa yra linkęs laukti kas 
bus toliau, jo buvęs padėjėjas 
Andrzey Gvviazda reikalauja 
smarkesnės akcijos.
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RENGIAMAS SOVIETŲ 
SĄJUNGOS TEISMAS

v’

Štai Lietuva tebėra gyva!

Helsinkio Akto dešimtme
čio sukakties proga, VLIK 
susitaręs su. Pabaltiečių Pa
sauline Santalka (PPS), 
ruošia viešų Sovietų Sąjunr 
gos teismą Kopenhagoje ir 
"Taikos ir Laisvės” ekskur
siją Baltijos jūra, šie įvy
kiai siekia atkreipti Euro
pos ir pasaulio visuomenės 
dėmesį į neteisėtą Lietuvos, 
Latvijos bei Estijos okupa
ciją ir pabrėžti brutalius 
Sovietų nusikaltimus ir 
žmogaus bei tautų tbisių 
pažeidimus šiose valstybėse.

Sovietų Sąjungos teismas 
prasidės 1985 m. liepos 23 
d. pristatant teisėjų kolegi
jai, kuri bus sudaryta iš ži
nomų Europos ir Amerikos 
valstybininkų, kaltinamąją 
medžiagą. Antrą teismo die
ną vyks liudininkų apklau
sinėjimai, o liepos 25 d. — 
teismo baigmės posėdžiai.

Lygiagrečiai su šiuo įvy
kiu yra rūpinamasi gausiu 
pabaltiečių dalyvavimu teis
me ir Helsinkio Akto sukak
ties minėjimuose. "Taikos 
ir Laisvės” ekskursijos tik
slas yra parodyti pasauliui, 
kad Pabaltijo laisvės klausi
mas nėra akademiškas, nes 
be laisvės nėra galima tai
ka. Norima parodyti, kad 
šis tikslas yra remiamas 
visų pabaltiečių pasaulyje. 
Ekskursijos dalyviai bus 
raginami stebėti Sovietų 
Sąjungos teismą. Po jo, lie
pos 26 d. pradedamoje eks
kursijoje laivu jie sieks 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos pakraščius (laikantis 
tarptautinių ribų). Laivas 
sustos Helsinkyje, kuriame 
yra planuojama dalyvauti 
Helsinkio Akto dešimtme
čio minėjime. Iš Helsinkio 
laivas grįš į Stockholmą lie
pos 29 d., kuriame bus su
sipažinta su pabaltiečiais 
Švedijoje. Ekskursijos dar
botvarkėje yra pabaltiečių 
laisvės ryžto demonstraci
jos trijose Europos sostinė
se, tarptautinis bendravi
mas, politinės ir kultūrinės 
diskusijos, pasirodymai ir 
pramogos/turizmas.

Pabaltiečių "Taikos ir 
Laisvės" ekskursiją ruošia 

iš trijų pabaltiečių atstovų 
sudarytas komitetas, kuris 
dirbs PPS priežiūroje. Teis
mo Kopenhagoje ir ekskur
sijos reikalus derina lietu
vių vardu VLIKo vicepirm. 
inž. L. Grinius.

šie abu įvykiai yra isto
riniai svarbūs, nes jais Eu
ropoje viešai pabrėžiama 
Pabaltijo valstybių nepri
klausomybė ir Sovietų oku
pacijos Pabaltyje neteisėtu
mas. įvykių proga yra pla
nuojama kreiptis į Skandi
navijos valstybių vyriausy
bes, parlamentarus ir laik
raštininkus, siekiant pareiš
kimų dėl okupacijos netei
sėtumo.

Visuomenė ir organizaci
jos yra prašomos šiuos įvy
kius dosniai remti šiam 
tikslui skirtomis aukomis 
TAUTOS FONDUI, P. O. 
Box 21073, Woodhaven, N. 
Y. 1142p (arba per T. F. 
kraštų įgaliotinius). Eks
kursijos dalyvių registra
ciją su $50.00 rankpinigių 
prašome siųsti VLIKo ad
resu, 1611 Connecticut Avė.,
N. W., Suite 2, Washington, 
D. C. 20008. (ELTA)

ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGOS VADOVYBĖS 

RINKIMAI

Lietuvių žurnalistų Są
junga, apjungianti laisvaja
me pasaulyje išsisklaidžiu
sius mūsų spaudos ir radi
jo programų darbuotojus, 
šiuo metu vykdo centro val
dybos, kontrolės komisijos 
ir garbės teismo rinkimus 
1985-88 m. kadencijai. Da
bartinės centro valdybos ir 
kontrolės komisijos, kurios 
reziduoja Chicagoje, kaden
cija baigiasi su šių metų 
pabaiga.

Rinkiminę komisiją suda
ro chicagiečiai Sąjungos na
riai: Juozas Toliušis — 
pirm.; Juozas Šlajus — se
kretorius ir Vincas Urbo
nas. Ji jau išsiuntė š. m. 
lapkričio 15 d. rinkimų bal
savimo lapus visiems šioje 
kadencijoje Sąjungai pri- 
klaususiems nariams, gyve-

Janinos Simutienės, Lie
tuvos gen. konsulo New Yor
ke Aniceto Simučio žmonos, 
kalba Lietuvių Moterų Klu
bu Federacijos suvažiavime 
Nevv Yorke.

Skaitau sau už didelę garbę 
pasveikinti šį rinktinį pobūvį 
ir pasidalinti mintimis mums 
visiems rūpimais klausimais. 
Kaip neabejotinai žinote, ne
su kalbėtoja ir neturiu preten
zijų tokia būti. Tad ir mano 
šio vakaro pašnekesio prašau 
nelaikyti kokia paskaita, o tik 
paprastu pasidalinimu minti
mis tarpe savųjų.

Mums visiems rūpi, kad pa
saulis neužmirštų Lietuvos ir 
mūsų kenčiančios tautos. Dė
ka mano vyro pareigų, man . 
tenka būti arčiau viso pasau
lio valstybių keliaujamo kelio, 
kuriuo protarpiais ir mes pa
keliaujame, primindami pa
saulio valstybėms, kad ŠTAI 
LIETUVA TEBERA GYVA ir 
tebekruta tarptautinėje are
noje.

Kadangi dauguma jūsų ge
rai orientuojatės tarptautinio 
santykiavimo dalykuose, tai 
leidžiu sau papasakoti, kaip 
man, vienai iš jūsų, susidaro 
proga mūsų trispalvę paplaz- 
denti tarptautiniame pasauly
je. Žinoma, šio vakaro mūsų 
pašnekesys gal ir visai nebūtų 
įvykęs, jei ne mano išsitarimas 
jūsų pirmininkei p. Noreikie- 
nei, apie mano santykiavimą 
su kitų valstybių atstovėmis. 
Ji nusprendė, kad mano paty
rimai gali būti įdomūs ir jums 
todėl ir pakvietė mane šiam 
pašnekesiui.

Norėčiau pradėti nupieš- 
dama savo aplinkumos foną.

Tarptautiniam valstybių 
santykiavime įvairias roles at
lieka visa eilė diplomatinių ir 
konsularinių pareigūnų - kaip 
ambasadoriai, įgalioti minis- 
teriai, konsulai, konsulariniai 
agentai ir įvairiausių sričių at- 
taches: kultūros, spaudos, pre
kybos, informacijos ir karo. 
Tarpvalstybiniame santykia
vime pagrindinė rolė priklau
so ambasadoriams, įgaliotiems 
ministeriams ir diplomati
niams atstovams, kurių žinio
je yra konsulai ir jau minėti 
įvairių sričių attaches. Am
basadoriai, įgalioti ministeriai 
ir diplomatiniai atstovai pa
prastai reziduoja atstovauja
mų valstybių sostinėse, tuo 
tarpu konsulai - įvairiuose 
miestuose, ne sostinėse.

nantiems JAV, Kanadoje, 
Australijoje, Anglijoje, Vo
kietijoje, Italijoje, Šveica
rijoje ir Pietų Amerikoje. 
Balsų grąžinimo terminas 
yra š. m. gruodžio mėn. 15 
d. Jei kas iš Sąjungos narių 
būtų negavę balsavimo la
pų, — prašomi skubiai pra
nešti Juozui Šlajui, 4004 So. 
Talman Avė., Chicago, III. 
60632, U. S.A.

Visi Lietuvių žurnalistų 
Sąjungos nariai kviečiami 
dalyvauti vadovybės rinki
muose.

Bronius Juodelis

Janina Simutienė

Kalbant apie konsulus, rei
kia neužmiršti ir garbės kon
sulų, kurie mūsų sunkioje pa
dėty atlieka gana svarbią rolę. 
Kadangi konsulatų išlaikymas 
yra surištas su didelėmis išlai
domis, tai mažesnės valstybės 
nepajėgia išlaikyti karjeros 
konsulų visuose pasaulio mies
tuose. Toji spraga užpildoma 
garbės konsulais. Jais paren
kami tos šalies pasiturintys pi
liečiai, kurie sutinka jiems pa
tikėtas pareigas atlikti be at
lyginimo. Prieš okupaciją Lie
tuva irgi turėjo visą eilę gar
bės konsulų daugelyje valsty
bių. JAV-ėse Lietuva, be pa
siuntinybės Washingtone, tu
rėjo du karjeros konsulatus 
New Yorke ir Chicagoje, ir du 
garbės konsulatus Bostone ir 
Los Angeles. Dabar yra likęs 
tik vienas karjeros konsulatas 
New Yorke ir du garbės kon
sulatai - Chicagoje ir Los An
geles.

Dabar pakalbėsime, kaip 
konsulatai santykiauja su sosti
nės ir savo atstovaujamo mies
to įstaigomis. Su sostinės įstai
gomis santykiavimas vyksta 
per savo ambasadas ir pasiun
tinybes, o su vietinėmis - be
tarpiai, arba per specialias 
tam reikalui sukurtas įstaigas. 
Nevv Yorkas ta prasme yra 
ypatingas miestas, nes šalia 
100 konsulatų jame yra ir 154- 
rių valstybių ambasados prie 
Jungtinių Tautų Organizaci
jos. JAV-bės irgi čia turi savo 
ambasadą. Ta prasme Nevv 
Yorko miestas yra pasaulio sos
tinė, kurios vadovybė tiesiogi
niai santykiauja ne tik su kon
sulatais, bet ir su ambasado
mis. Tur būt nustebsite išgir
dę, kad Nevv Yorke gyvena ir 
dirba per 30,000 svetimų vals
tybių įvairaus rango diploma
tų, konsulų ir attaches.

Santykiavimui su ambasa
dom ir konsulatais Nevv Yorko 
miestas turi specialią įstaigą - 
Nevv York City Commission 
for the United Nations and 
Consular Corps. Prie to, Nevv 
Yorke reziduojantys konsulai 
turi savo organizaciją - Socie- 
ty of Foreign Consuls in Nevv 
York, o konsulų žmonos irgi 
turi savo organizaciją - Con
sular Women’s Club of Nevv 
York, kuriai ir aš priklausau. 
Mano vyras priklauso konsulų 
draugijai.

Ką vyrai savo draugijoje vei
kia, žinau tik tiek, kad jie kiek
vieną mėnesį turi vadinamus 
pietus, su susirinkimais ir po
kalbiais. Mano gi tema yra 
papasakoti, ką veikia moterys.

Konsulų žmonų klubas ren

kasi nereguliariai. To klubo 
pobūdis reiškiasi savitarpiu so
cialiniu bendravimu, ruošiant 
arbatėles ir pokalbius, santy
kiaujant su Nevv Yorko miesto 
šalpos organizacijomis ir sutel
kiant lėšų paremti neturtin
gųjų vaikų vasaros stovyklas. 
Tam tikslui kasmet ruošiami 
bazarai ir naudojamos kitos 
priemonės lėšoms surinkti.

Viena iš tokių sėkmingų 
priemonių buvo tarptautinių 
valgių knygutės paruošimas ir 
išleidimas šių metų pavasarį - 
Consular Women’s Club of 
Nevv York Recipes. Valgių 
paruošimo knygos Amerikoje 
paprastai turi gerą pasisekimą 
ir duoda pelną. Klubo valdy
ba kreipėsi į savo nares, pra
šant savo krašto tipingų val
gių receptų. Atsiliepė tik 19 
kraštų atstovės, kurių tarpe ir 
aš. Pasiunčiau dviejų tipingų 
lietuvių valgių receptus, varš
kėčių ir koldūnų, kurie buvo 
priimti ir įdėti. To viso pras
mė yra ne tiek lietuvių valgių, 
kiek Lietuvos vardo propaga
vimas. Žvilgterėjęs į knygutės 
turinį, tarp tokių kraštų - kaip 
Argentina, Australija, Belgija 
Kanada, Vokietija, Didžioji 
Britanija, Japonija, Norvegija 
Portugalija, Švedija ir Turkija 
- pamatai ir Lietuvos vardą. 
Knygutė plačiai paskleista 
tarpe konsulatų ir ambasadų, 
bei visuomenėje.

Anksčiau minėtoji Nevv Yor. 
ko miesto komisija Jungtinėms 
Tautoms ir Konsulariniam 
Korpusui kasmet organizuoja 
visą eilę turų, supažindinti 
ambasadorių ir konsulų žmo
nas su Nevv Yorko kultūros ins 
titucijomis, kurių tarpe svar
bią vietą užima muziejų lan
kymas. Vaikštinėjant tenka 
su pripuolamai sutiktom po
niom apsikeisti informacijomis 
ir apie savo kraštus, bei jų po
litines ir socialines komplika
cijas. Čia negaliu iškęsti ne
papasakojusi ir vieno kuriozo.

Vaikštant po kurį tai muzie
jų, užsimezgė kalba su pagy
venusia blondine ponia, ne
blogai angliškai kalbančia. Po 
ilgesnio laiko atėjo momentas 
ir susipažinti. Toji ponia ir sa 
ko: 'Aš esu Troianovvski. Ma
no vyras yra Sovietų Sąjungos 
ambasadorius prie Jungtinių 
Tautų.’ Aš jai atsakiau: ‘Aš 
esu Simutienė. Mano vyras 
yra Lietuvos Generalinis kon
sulas Nevv Yorke’.

Apstulbo žado netekusi ru
sė, o mūsų besivystanti pažin
tis staigiai nutrūko. Aš ėjau 
namo šypsodamasi, kad štai 
turėjau progą Lietuvos trispal
vę pamosikuoti ne kam kitam, 
o Lietuvos okupantų ambasa
doriaus žmonai.

Dėkodama už dėmesį, šiuo 
ir baigiu savo žodį.

ENGINEERING TECHNICAL
Fire sprinkler design grovving com
pany needs experienced designers & 
field eonstruelion personnel. Excel- 
Jent benefitš.
Apply or call to: DON M1TCHELL 

GULF FIRE SPRINKLER 
3300 Dilido Road

Dalias, Texas 75228 
214-328-3287

(37-46)

MECHANIC/MAINTENAjNCE
FIELD WORKEXTENSIVE TRAVEL. 
PUMPING OPERATORS AND HF.LP- 
ERS. EXPERIENCED IN MECHAN1CS 
AND ELF.CTR1CITY. ONLY NON- 

SMOKERS. EOE

CALL NDP 215-237-0706
(41-45)
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NEOLITUANŲ
(Atkelta iš 1 psl.) 

niuose namuose. Įnešus vė
liavą ir vaidybai užėmus 
vietas prie garbės stalo, su
giedotas himnas ir susikau
pimo minute pagerbti mi
rusieji nariai. Pirm. Rasa 
Plioplytė vietoj įprastinio 
įvadinio žodžio, apie Neo- 
Lithuanijos reikšmę, padė
kojo baigusiems kadenciją 
valdybos nariams už jų dar
bą ir supažindino su nau
jąja valdyba.

Vicepirm. Kazė Brazdžio- 
nytė iškvietė pakeltuosius 
senjorus, o jun.iorų tėvūnas 
dr. Alvydas Arbas ir ma-

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 megstinis, 1 vyriški 

išeiviniai marškiniai, 1 bliuskutė, 2 p. vyriškų kėjinių, 
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, denim 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 denim 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 megstiniai ............................... 30.00
Normalūs vyriški arba moteriški geri batai ............. 45.00
Vyriški išeiginiai marškiniai....... .................................18.00
Biiuskutės ..........................................................................18.00
Vilnonės arba šilkinės skarelės .....................................7.50
Vyriškos arba moteriškos strlukės-anorakai ...........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

SVENTE...
gistra Indrė Toliušytė su
rinko junjorų kepuraites ir 
atsisveikino su savo auklė
tiniais. Spalvingų apeigų 
metu, vyr. valdybos pirm. 
Dalia Gotceitienė ir skyr. 
pirm. Rasa Plioplytė, asis
tuojant arbiter elegantia- 
rum Joanai ^Vasiliauskaitei, 
vyr. dainininkui Vaclovui 
Mažeikai pravedant spalvų 
dainą "Lietuva brangi”, bu
vo uždėtos kepuraitės ir už
rištos juostos penkiems 
jaunuoliams. Spalvas gavo 
ir priesaiką davė šie senjo
rai: Vida Momkutė, Rita 
Noreikaitė, Arvydas Kon

DIRVA

čius, Ritas Pavilionis ir Pi
jus Stončius.

Jaunuosius senjorus pa
sveikino pirm. Rasa Plio
plytė, vyr. valdybos pirm. 
Dalė Gotceitienė, Amerikos 
lietuvių tautinės sąjungos 
pirm. dr. Leonas Kriauče
liūnas ir Tautinio akademi
nio sambūrio atstovas agr. 
Ignas Andrašiūnas. Spalvas 
gavusiųjų vardu padėkojo 
senjoras Pijus Stončius. Vi
siems dalyviams plojant, o 
globėjams įteikiant savo 
globotiniams dovanas, grį
žo į savo vietas. Oficialioji 
iškilmingosios sueigos dalis 
baigta studentų himnu Gau- 
deamus.

Paulių puikiai paruošta 
vakariene susirinkusieji pa
sisotino, o griežiant neoli- 
tuanų orkestrui kurio vado
vu yra ištvermingasis Al
gis Modestas, pasišoko ir 
pasilinksmino.

Korp! Neo-Lithuania 62 
metų veiklos minėjimas 
praėjo iškilmingoje ir rim
toje nuotaikoje ir paliko 
gražius prisiminimus.

DERLIAUS ŠVENTĖ

Lietuvių moterų klubų 
federacijos Chicagos klubo 
valdyba š. m. lapkričio 11d. 
LT namuose, suruošė der
liaus nuėmimo šventę. Po
pietę pradėjo klubo pirmi
ninkė Jolanta Kerelienė, 
pristatydama valdybos na
res ir papuošdama jas gė
lėmis. LMF Chicagos klubo 
valdybą sudaro: pirm. Jo- 
landa Kerelienė, vicepirm. 
Kazimiera Leonaitienė, ko
respondentė Aleksandra Li- 
kanderienė, parengimų va
dovės — Marija Macevičie- 
nė ir Gražina Vaičaitienė, 
sekretorė Svajonė Kerelytė 
ir iždininkė Albina Paškie- 
nė.

Apie derliaus šventę kal
bėjo ir programai vadovavo 
Vilija Kerelytė. Maldą su
kalbėjo kun. Juozas Vaiš- 
nys, SJ. Pasistiprinus gau
siomis rudens gėrybėmis, 
paruoštomis Simo ir Onos 
Paulių, prasidėjo programa. 
Lemonto tautinių šokių 
grupė Spindulys, vadovau
jama Rasos šoliūnaitės at
nešė vainiką ir įteikė šeimi
ninkei Jolandai Kerelienei, 

o rengėjos pavaišino. Atsi
dėkodamas už vaišes Spin
dulys pašoko trejetą lietu
vių tautinių šokių. Akor
deonu palydėjo pati vadovė 
Rasa Šoliflnailė.

Solistės Praurimė Ragie- 
nė ir Genovaitė Mažeikie
nė, akompanuojant muzi
kui Manigirdui Motiekai- 
čiui, padainavo solos ir 
duetu keletą liaudies ir lie
tuvių kompozitorių dainų. 
Rengėjos solistėms įteikė po 
gėlių puokštę, o susirinku
sieji (tiksliau, susirinku
sios, nes jų buvo žymi dau
guma) šiltai priėmė pro
gramos atlikėjas ir nuošir
džiai paplojo.

LMF Chicagos klubo nau
joji valdyba jau surengė 
nebepirmą prasmingą ren
ginį ir yra pasiruošusi atei
čiai. Klubo atstovės daly
vavo New Yorke sušaukta
me suvažiavime.

DR. VYŽINO PASKAITA

LB Marųuette Parko apy
linkės valdyba, pirminin
kaujama Birutės Vindašie- 
nės, š. m. lapkričio 9 d. Jau
nimo centro kavinėje suruo
šė dr. Edmundo Vyžino pa
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Puikiausius kailius

Į Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką į

| NORMANĄ BURŠTEINA |
185 N. VVABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601

T«l. krostvvės (312) 263-5826; (312) 677-8489.
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PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 St., Chicago, III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

1984 m. lapkričio 22 d.

skaitą sveikatos reikalais, 
susirinko įprastas žmonių 
skaičius, nesiekęs nė šimti
nės. Suprantama, sveikatos 
reikalais domis išimtinai 
tik vyresnio amžiaus žmo
nės. Daktaras kalbėjo ir 
skaidrėmis paįvairino apie 
Altzheimerio ligą. Malonu 
pastebėti, kad vis dažniau 
jaunieji profesionalai, nors 
dirbdami ii- gyvendami 
priemiesčiuose, jungiasi į 
lietuvišką veiklą ir savo ži
niomis dalinasi su savo tau
tiečiais. Laukiame visų di
desnio ryšio su lietuviško
mis organizacijomis. Po pa
skaitos, visii pasivaišino.

★
Ilgasis Padėkos savaitga

lis Chicagos lietuviams tei
kia įvairių ir daug renginių 
bei konferencijų. Visą sa
vaitę Chicagoje viešės nau
jasis lietuvių vyskupas 
Paulius Baltakis ir lankys 
Vetuviškas įstaigas, daly
vaus renginiuose, pagerbi
muose, parapijose.

MACH1NIST IST CLASS 
Aircraft Precision Gear Mfg.: sėt up 
and operated: Gear Hobbing, Shap- 
ing & Grinding, (Reishauer), cyllin- 
drical Grinding, internal. extermal, 
thread grinders. Engine, Turrel and 
Chucking, lathes. Located Eastern 
Oueens.

Call 718-592-7106
(44-50)



1981 m. lapkričio 22 d. DIRVA Nr. 45 — 5

KŪRYBA IR MOKSLAS
JONAS MULOKAS - TAUTINES ARCHITEKTŪROS

PRADININKAS y
Sveikintinas dalykas, kad 

mirus mūsų menininkams 
ir kultūrininkams šeimos 
pasirūpina išleisti mono
grafijas apie jų gyvenimų 
ir kūrybą, štai turiu po ran
ka kpn. P. Celiešiaus reda
guotą šeimos išleistą puikią 
monografiją: ”J. Muloko 
architektūra”. Knygoje iš
samiai aprašytas velionio 
gyvenimas ir kūryba, gau
siai iliustruota jo šeimos 
bei darbų nuotraukomis.

Jonas Mulokas (1907 — 
1983) yra mūsų tautinės 
architektūros pradininkas. 
Skaitydami jo biografiją 
sužinome jį susidomėjus 
architektūra dar jam esant 
mokyklos suole. Architekto 
profesiją jis pasirinko be 
jokių abejonių ir svyravi
mų. Atrodo, lyg jis būtų bu
vęs iš prigimties pašauktas 
tapti mūsų tautinės archi
tektūros pirmūnu. Be abe
jo, jis buvo apsigimęs me
nininkas, tačiau, manau, pa
ti svarbioji priežastis, kodėl 
Mulokas ėmė ieškoti pradų 
tautinei architektūrai kurti 
yra ta, kad jis kilo iš žem
dirbių sluoksnio, kuris per 
amžius kūrė meną, pasireiš
kusį kaimiečių architektū
roje, koplytstulpiii orna
mentikoje ir aplamai žmo
nių dailėje. Kilmė suvaidi
no jei ir ne lemiamą, tai la
bai svarbų vaidmenį jam 
pasirenkant profesiją ir itin 
ieškant medžiagos ir įkvėpi
mo pasukti architektūrai 
lietuvišku keliu.

' Mulokas buvo 
nepatenkintas Lietuvos 

architektūra

Kita vertus, Mulokas kri
tiškai žiūrėjo į nepriklauso-

Arch. Jonas Mulokas 
mos Lietuvos architektūrą, 
kurio daugiausia buvo pro
jektuojama nusižiūrėjus į 
Vakarų moderniosios staty
bos šablonus. 1963 m. va
sarą Mulokas nebe ironijos 
ir kartėlio man rašė: "Mū
sų: modernioji Lietuva ku
riasi ant "mužikų luomo” ir 
jų, galima sakyti, "mentali
teto”.. . Toliau jis sako: 
"Norėjom nusižiūrėję į Ryt
prūsius, kad mūsų stogai 
būtų raudoni ir skardiniai, 
mat, "kultūringesni”. Gi 
bažnyčias ir palocius mums 
galėjo statyti tik vokiečiai 
ir italai pagal. "kultūringų 
Vakarų” stilių! Ir jis daro 
tokią išvadą: ”Kad archi- 
tektūron būtų įpintos tau
tinės, valstybinės aspiraci
jos, kaip tai galvojo "ba
joras” Pacas, mums, "mu
žikams buvo nežinomos”. 
Kitame laiške jis sušunka: 
"Nebeliko Pacų, Radvilų 
polėkių!”

Mums suprantama Mulo
ko ironija laisvos Lietuvos

Arch. Jono Muloko kūrinys — Kristaus Atsimainymo baž
nyčia Maspethe, N. Y.

vadovybės adresu, kuri ne
sidomėjo sava architektūra 
ir taip pat suprantamas jo 
entuziazmas gadynei Pacų 
ir Radvilų, kurie papuošė 
Lietuvą didingais pamink
lais. Tačiau nereikia už
miršti ir to fakto, kad tie 
magnatai Vakarų architek
tūrą tik persodino į Lietu
vos žemę nė iš tolo nesirū
pindami tautine architektū
ra kaipo tokia. Tiesa, kal
bėdami apie Vilniaus archi
tektūrą mes visada pabrė
žiame ją turint lietuvišką 
atspalvį, bet koks tas tau
tinis atspalvis iš tikrųjų gal 
dar reikėtų nuodugniau iš
siaiškinti.

Lietuviškos architektūros 
"aušrininkas”

Mulokas buvo gerai susi
pažinęs su Lietuvos meno 
istorija bei liaudies menu, 
sakyčiau, buvo įaugęs į 
tautos tradicijii dvasią. Aš 
jį pavadinčiau mūsų tauti
nės architektūros "aušri
ninkų”. Aušrininkai, kilę 
iš žemdirbių sodybų, išėjo 
skelbti tautos atgimimą, 
Mulokas, būdamas tos pa
čios kilmės, atsirėmęs į mū
sų kaimiečių architektūrą, 
o ypatingai pamėgęs garsių
jų koplytstulpių stilių bei 
ornamentiką, pradėjo tauti
nės architektūros gadynę. 
Tai buvo gera pradžia, drą
sus kūrybinis postūmis tau
tinei architektūrai vystyti 
toliau.

Mulokas baigė universi- 
sitetą ir 1935 m. pradėjo 
savarankų profesinį darbą. 
Iš pradžios jis projektavo 
mažesnius ir didesnius pa
status, pvz. židikių koply
čią, Berčiūnų bažnyčią ir k. 
Jaunystėje jis dar svyravo 
tarp tradicinės architektū
ros ir lietuviško stiliaus 
"gundymų”. Tik apsilankęs 
Vilniuje ir susipažinęs su 
sostinės architektūra, jau
nas architektas nebesvyruo- 
damas pasuko "lietuvišku 
keliu”.

Velionis, kaip architek
tas, darbavosi Lietuvoj, Va
karų Vokietijoje, bet jo ta
lentas pilnai prasiskleidė 
Amerikoje, čia jis projekta
vo lietuvių rezidencijas, kū
rė bažnyčių, koplyčių pro
jektus, įvesdamas liaudies 
architektūros motyvus. Mu
loko kūrybos svarbiausi 
darbai yra šie: Šv. Merge
lės Marijos gimimo bažny
čia Ghicagoje, E. St. Louis 
lietuvių bažnyčia, Kristaus 
atsimainymo bažnyčia Mas
pethe, New Yorke, šv. Ka
zimiero bažnyčios projek
tas Petersone, Pranciškonų 
sodybos Kennebunkporte, 
Maine, Kryžiaus kelių bokš-

TAIKOS 
IEŠKOTOJAI
BALYS AUGINĄS

1—

Užkasėm į žemę marą, 
Nukirstas karo aukas 
Suguldėm į molį kapų
Ir kapinyno kuprotas kauburius 
Išlyginom. Sėjom ir prisodinom 
Medžių, duonos ir vynuogių:

— Težydi taika! —

Palikom atlapas duris — 
Teįžengia taika kaip sesuo! — 
Atvėrėm langus — ji pilnatim įskris, 
Ramunių baltumu alsuos,
Ramybės devvniom viltim 
žydės!-------

Krūtinę kremta nerimas,
Mintis užtemdo
Abejonės debesų migla:
Ar žemė išželdins 
žuvusių sielų gėlynus?
Ar ąaikaičiai dainuos
Tėvų dovanotas dainas?

Bet žemė negimdė ramybės 
Ir atdarus namus apraizgė 
Gudrios klastos pinta
Voratinklio gija —
Ir iš rytų panuovaliais 
Užtemdė sutemos raudonos-------

(Ak, jaučia ir mažytė sraigė, 
Kad žvejo rankoj tinklas — 
Vergija------- ) Tada
Išėjom į visus žemynus 
Ieškoti žemėje taikos — 
Ne duonos! —

★

2—

Ir išsibarstėme pabirę po pasaulį, 
Ir einam išsisklaidę po planetą — 
Pamilę nerimą, pavasarinį,
Kaip amžini svajotojai-------
Mes ieškome taikos.
Kaip broliai juodvarniai
Savos sesers! —

Ir šaukiam ją, neprisišaukę
Ir supamės ant lūžtančios šakos-------
O kas, jei melas jai uždėjo kaukę?
Ir kardas negyvai ja užkapos?
O maras įkapes uždės?
Tada paliksim
Be gyvenimo žvaigždės-------

Kasdien vis klausiame:
Galbūt taika namo sugrįžo? —
Be pančių, (kad ir kraujuota miline?) 
O ji — nuoga vergijoje,
Paklydusi ledonešy ant ižo------------

Ir mes ištroškę jos 
Košmariškam sapne-------

tas, Liurdo grotos, stoga
stulpis ir kt.

Kas toliau?

Iš Muloko suprojektuotų

Šventovių mums padvelkia 
artima lietuviška dvasia. 
Velionis architektas suge
bėjo savo kūryboje susinte-

(Nukelta į 6 psl.)
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KANADOS LIETUVIAI
J. Varčius

VLIKO 40 METŲ 
SUKAKTIES MINĖJIMAS

Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo komiteto 40 me
tu veiklos sukaktis buvo 
paminėta 1984 m. spalio 14 
d., sekmadienį. Minėjimą 
surengė KLB Toronto apy
linkės valdybos sudarytas 
specialus komitetas iš val
dybos narių ir organizaci
jų atstovų.

Minėjimas pradėtas 10:15 
vai. ryto Mišiomis Prisikėli
mo parapijos bažnyčioje už 
mirusius VLIKo narius ir 
žuvusius už Lietuvos lais
vę. Toronto Lietuvių na
muose įvyko akademinė va
landa, kurią pradėjo KLB 
Toronto apylinkės pirm. dr. 
E. Birgiolas, kuris, pasvei-

nuosius” ir "raudonuosius". 
Liberalai turi įvairių pa
žiūrų skalę savo partijoje. 
NDP partijoje grupinis su
skirstymas dar ryškesnis ir 
didesnis, pradedant nuo 
nuosaikiųjų iki kraštutinių 
kairiųjų. Tarp lietuvių ir 
kanadiečių partinės veiklos 
skirtumas yra tas, kad mes 
duodame politinei grupelei 
atskirą vardą.

VLIKo 40 metų veiklos 
pagrindiniai darbai: a. Vil
kas po karo supažindino 
Vakarų sąjungininkus su 
sovietų brutalia politika 
okup. Lietuvoje, išaiškino 
mūsų kaip nepriklausomos 
Lietuvos piliečių juridinę 
padėtį ir tuo apsaugojo mus 
nuo prievartinio grąžini-
mo; b. Lietuvos kaip suve
reninės valstybės gynimas 
tarptautinėse konferencijo
se, skleidimas informacijų 
memorandumais ir ELTos

vienybės

JONAS MULOKAS...
(Atkelta iš 5 psl.) 

tinti tautinius ir religinius 
pradus. Jo kūrybos šedev
ras, be abejo, yra Maspetho 
Kristaus Atsimainymo baž
nyčia. Jos bendras vaizdas 
sugestionuoja seną žemu 
stogu lietuvišką klojimą, o 
šalimais išvestas aukštas iš
bėginis, primenąs koplyt
stulpį bokštas atrodo, lyg 
būtų atkeltas iš mūsų tau
tosakos vizijų pasaulio vaiz
dinys ...

Mulokas neišvengė Vil
niaus architektūros įtakos. 
Atseit, tas sostinės renesan
so laikais LDK-tės magna
tų dėka sukurtas menas 
"šviečia” toliau, žinovai 
tvirtina, kad šv. Mergelės 
Gimimo bažnyčios Chicago
je vidaus sąranga prime
nanti Vilniaus barokinių 
bažnyčių vidų ir kad pagrin
diniame fasade šventykla 
turinti mūsų lietuviško ba
rokinio stiliaus bažnyčių 
kontūrą.

Mulokas ieškojo įkvėpimo 
savo kūrybai tautiniuose 
šaltiniuose, iš kurių išteka 
ir visa mūsų tautinė kultū
ra. Jo pirmieji žingsniai, 
kitaip sakant, jo kūrybinis 
palikimas sudaro gerą pra
džią mūsų tautinės archi
tektūros tolimesnei raidai. 
Nė kiek neabejoju, kad, jei 
Lietuva būtų laisva, atsi
rastų Muloko pasekėjų, ku
rie toliau varytų jo pradėtą 
darbą. Okupuotoje Lietuvo
je to niekas nedarys. O 
tremtyje? Velionio sūnus 
Rimas Mulokas irgi archi
tektas, kartu su tėvu pro
jektavo lietuviškus pasta
tus. Reikia laukti ir tikėtis, 
kad jis nueis tėvo keliu, bet, 
žinoma, čia yra daug sun
kiai nugalimų profesinių 
kliūčių, šiaip ar taip reikia 
džiaugtis, kad tautinės, lie
tuviškos architektūros klau
simą velionis Mulokas išju
dino iš pagrindų ir tikimės, 
jog susirūpinimas ta meno 
šaka nebedings iš mūsų kul
tūros barų.

atgimi-
Lietuvos ūki-

biuleteniais įvairiomis kal
bomis; c. palaikymas nuo
latinių ryšių per VLIKą su
darančias partijas su ana
logiškų partijų internacio-

kinęs skaitlingai susirinku
sius dalyvius, pakvietė pe
dagogą A. Rinkūną skaity
ti paskaitą.

A. Rinkūnas savo paskai
toje supažindino su išeivi
joje veikiančiomis lietuvių 
partijomis ir grupėmis, ku
rios sudaro VLIKą. Atitin
kamą paruoštą VLIKo 
struktūros schemą prele
gentas išdalino prieš pa
skaitą dalyviams, kuri pa
dėjo klausytojams lengviau 
sekti paaiškinimus. VLIKą 
šiuo metu sudaro: a. Lietu
voje veikusių krikščionių 6 
politinių partijų grupė — 
Krikšči o n y s demokratai, 
Lietuvos ūkininkų sąjunga, 
Lietuvos krikščionių darbi
ninkų sąjunga, Lietuvių 
darbo federacija, Lietuvių 
frontas, Lietuvių
sąjūdžių ; b. tautininkų gru
pė — Lietuvos tautininkų 
sąjunga, Lietuvos 
mo sąjungą,
ninku sąjunga: c. grupėms 
nepriklausančios — Vals
tiečiai liaudininkai ir So
cialdemokratai ; d. rezisten
cinės grupės — Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjunga ir 
Lietuvos rezistencinė san
tarvė; e. sritiniai rezisten
tai — Rytų Lietuvos rezis
tencinis sąjūdis ir Vakarų 
Lietuvos rez:stencinis sąjū
dis. Iš viso 15 partijų ir re
zistencinių grupių atstovai.

Prelegentas nuosekliai 
aiškino Lietuvos politinių 
partijų išsivystimą, jų tiks
lus ir vykusius pasikeitimus 
neprikl. Lietuvoje. Rezis
tencinės grupės atsirado iš
eivijoje, išskyrus Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjungą, 
kuri įkurta 1940 m. Ar rei
kia Vlikui 15 partijų ir gru
pių, kai JAV-bėse ir Kana
doje pasitenkinama tik 
dviems ir trimis partijo
mis. A. Rinktino nuomone, 
Kanadoje veikiančios kon
servatorių, liberalų ir NDP- 
socialdemokr a t ų partijos 
sudarytos iš keletos srovių. 
Konservatoriai turi "mėly

nalais, kurie padeda ne tik 
dabar tarptautinėse konfe
rencijose, bet jie bus nau
dingi ir ateityje, kai bus 
sprendžiamas Lietuvos liki
mas po sovietinės imperijos 
žlugimo.

VLIKo pirm. dr. K. Bo
belis savo sklandžioje kal
boje analizavo Helsinkio 
akto sudarytas sąlygas kel
ti viešumon pavergtose tau
tose žmogaus teisių pažei
dimą ir tai palietus buvo 
išryškintas Pabaltijo buvu
sių valstybių okupacija bei 
sovietinis teroras Madrido 
konferencijoje. V. Europos 
valstybių parlamente buvo 
priimta rezoliucija, reika
laujanti Pabaltijo valstybių 
okupaciją svarstyti Jung
tinėse tautose, kurios pri
ėmimą nulėmė vokiečių so
cialdemokratų atstovai, pa
veikti mūsų VLIKe veikian
čios socialdemokratų parti
jos. Pirmininkas aiškino 
VLIKą sudarančių partijų 
naudingumą ir reikšmę, nes 
per jas yra tęsiamas išlais
vinimo darbas, perkeltas iš

pavergtos Lietuvos į išeivi
ją. VLIKo vardas nuolat su 
pagieža kartojamas sovieti
nėje spaudoje, per kurią 
lietuviai tėvynėje .sužino, 
kad jie nėra vieni kovoje 
dėl savo teisių ir laisvės.

Po pertraukos abu kalbė
tojai atsakinėjo į dalyvių 
pateiktus klausimus. Minė
jimas, užtrukęs apie 3 vai., 
užbaigtas pirmininkaujan
čio dr. E. Birgiolo padėka 
ir Lietuvos himnu. Daly
viai išsiskirstė su įsitikini
mu, kad VLIKas yra svar
biausias lietuvių išeivių 
veiksnys kovoje dėl Lietu
vos laisvės.

PIRMOJI LIETUVIŠKŲ 
LIAUDIES PASAKŲ 

PLOKŠTELĖ

Montrealio lietuvių kul
tūriniai veikėjai patiekė pa
saulio lietuviškajai visuo
menei vėl vieną malonią 
staigmeną. Jie bene pirmie
ji išleido ypatingo žanro 
plokštelę — "PASAKOS”.

Plokštelės turinys suda
rytas iš grynai lietuviškų 
liaudies pasakų. Tai nuopel
nas mūsų Montrealio ener
gingosios veikėjos, lituanis
tės, "Nepriklausomos Lietu
vos” redaktorės — Birutės 
Vaitkūnaitės-Nagienės.

Tai darbas, kurį supras 
bei įvertins kiekvienas šios 
plokštelės klausytojas, di
delis ar mažas. Stebėtina, 
jog Birutė Vaitkūnaitė-Na-

gienė ne tik pasakas parin
ko, bet dargi pati gerą dalį 
jų įkalbėjo, režisavo kitus 
atlikėjus ir dalį garsų efek
tų atliko. Tai dar vienas ne
menkas kultūrinis atsieki- 
mas, tausojant bei propa
guojant lietuvių liaudies 
tautosaką.

Pasakos, — tai bene vie
nas iš pirminių kiekvieno 
mažylio psichologinių for
muotuoju, ko šiais laikais 
labai ir labai pasigendama. 
Jos nukels kiekvieną jaunu
tę vaizduotę j Lietuvos liau
dies fantazijos rūmus, ve
džios juos po Lietuvos miš
kus, laukus, upes, ežerus, 
Baltijos jūrą .. .

ši pasakų plokštelė bus 
tikra: mielas ir laukiamas 
svečias kiekvienoj lietuviš
koj pastogėj, ar vaikų dar
žely. Pagaliau, jinai gana 
įdomi ir kiekvienam lietu
viškojo l’olklioro mėgėjui.

Baigiant būtina pagarbiai 
paminėti visą būrelį Mon
trealio lietuvių jaunimo, 
parodžiusio daug talento bei 
entuziazmo šią plokštelę 
įrašant, ar pagaminant.

Galiausiai, — šios plokš
telės iniciatorius, muziki
nės dalies aranžuotojas, vy
riausias jos produktorius ir 
leidėjas, pagarsėjęs kalėdi
nės plokštelės (1982) leidė
jas Vilnius Records of Ca
nada — muzikas Aleksand
ras Stankevičius.

D. V. Baltrukonis

KASOS VALANDOS:

KASA Lietuvių Federalinė Kredito Unija
CHICAGO - NEW YORK - ST. PETERSBURG

MAROUETTE PARKE 
2615 West 71st St. 
Chicago, IL 60629 
312-737-2110

Savaitės dienomis: 
10:00-6:00

Ketvirtadieniais 
, y iki 7:00
Šeštadieniais:8:00-2:00
CICERO
1445 So. 50th Avė. 
Cicero, IL 60650 
312-656-2201

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

New York tel.: 
212-441-6799

St. Petersburg: 
813-367-6304

AKTYVAI 31,000,000 DOLERIU

TAUPYMO CERTIFIKATAI

SUMA TERMINAS KURSAS
3 mėn. 9.50%$500 6 mėn. 10.50%1 metų 10.60%-19,999 2 metų 10.70%3 metų 10.75%
3 mėn. 9.75%$20,000 6 mėn. 10.75%1 metų 10.90%-49,999 2 metų 10.95%3 metų 11.00%

$50,000 ir daugiau - pagal susitarimą
IRA - 11% [metinis pieaugis 11.462%]

TAUPOMOJI SASKAITA - 9.0% 
{metinis prieaugis 9.42%)

SKOLINA tik savo nariams žemesniais 
nuošimčiais ir geresnėmis sąlygomis

KIEKVIENA SASKAITA IKI $100,000
APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St.Anthony
Savings & Loan Association

1447 South 49th Court • Cicero lllinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd St.). 

Willowbrook, III. 60521

JOSEPH F. GRIBAUSKAS
EXECUTIVE SECRETARY

Phones: Chicago: (312) 242-4395
_ Cicero: (312) 656-6330

FSLK? Willowbrook: (312) 789-0777

♦ 
* »
*

Dennis N. Gribauskas
Senor Viee-President/
Willowbrook Manager

(>l»cn Mon.. 9-8: Tues.. Thur-.. Fri. 9-5; Sat.. 9-1; Closed Wed. J
*

SICU NURSES 
PARKLAND HOSPITAL IN DALLAS 

WANTS TO TALK TO YOU!
We are expanding and that means many new staff posi- 
tions. Requires 1 year of progressive experience in the 
SICU/Trauma environment.
If you would likę to work in a major teaching hospital 
and live in exciting Dalias. Call for detali and intervievv 
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
Equa! ooportunity.'affirmative action employer
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Hamiltono Lietuvių Pensininkų 
klubo dešimtmetis

STASYS DALIUS

LIETUVIŲ PENSININKŲ 
NAMAI ’RAMBYNAS”

, Didelį dėmesį Klubo val
dyba skyrė pensininkų na
mų statybai. Tuo tikslu 
1976 m. klubas sudarė at
skirą ”Rambyno” statybos 
komitetą, į kurį įėjo: L. 
Skripkutė, A. Patamsis, K. 
Meškauskas, o nuo 1981 m. 
R. Sakalas, B. Kronas, A. 
Šilinskis, A. Jankūnas, šiam 
komitetui teko pagrindinis 
rūpestis surasti tinkamą 
sklypą statybai, suorgani
zuoti finansus ir visus ki
tus su tuo susijusius rei
kalus vesti ir tvarkyti. Pir
masis statybos bandymas 
buvo padarytas tuojau, kai 
Komitetas išsirūpino char- 
terį ir užpirko sklypą York- 
Locke gatvių kampe ir pa
darė kitus pasirengimus. 
Tačiau pasikeitus apysto- 
vom negauta iš valdžios 
statybai lėšų ir projektas 
liko neįvykdytas.

Nepasisekus pirmajam 
bandymui rankų nenuleista, 
toliau planuojama, daromi 
kontaktai valdiškoje mor- 
gičių korporacijoje, ieško
ma tinkamo dydžio ir priei
nama kaina sklypo, daromi 
pasikalbėjimai su įvairiais 
pareigūnais, k 1 a b inamos 
įstaigų durys. Po ilgų ieš
kojimų surandamas sklypas 
Hamiltono vakaruose 1880 
Main Street West, sutaria
ma su morgičių korporaci
ja dėl finansavimo. Lietu
vis architektas A. švedas 
išplanuoja 50 butų namą su 
kitais reikalingais pagelbi- 
niais kambariais.

1983 metais dalyvaujant 
miesto ir valdžios pareigū
nams iškilmingai prakasa
nčia žemė statybos pradžiai. 
Greit ir pastebimai kyla 
aukštyn sienos ir ryškėja 
namo kontūrai.

”Rambyno” pastatas lie
tuvio architekto A. švedo 

Per "Rambyno” atidarymo ir šventinimo iškilmes parla
mento narys P. Patterson įteikė Kanados vėliavą ir čeki. Iš 
kairės: L. Skripkutė Statybos komiteto pirm., P. Patterson Įtei
kęs vėliavą, D, Taylor Valdžios Canada Mortgage and Housing 
Corporation atstovė, K. Mikšys klubo pirm., M. Kiss Hamiltono 
miesto valdybos atstovė, R. Allen buvęs parlamentaras, uoliai 
rėmęs šio projekto įgyvendinimą.

gražiai suprojektuotas. Ap
linkui — gėlynai, krūmai ir 
medeliai teikia malonų ir 
estetišką vaizdą. Pats pa
statas kainavo virš 2 mili
jonų dol. ir papuoštas Ge
dimino stulpais ir dideliu 
užrašų "Rambynas”. Įėji
mas į vidų, pašaliniams as
menims, kaip ir visuose to
kiuose butuose, negalimas, 
— juos gali įleisti tik gy
ventojai. Prie įėjimo atski
ras kambariukas laiškane
šiui, kuris atnešęs kores
pondenciją, išskirsto į nuo
mininkų dėžutes, šalia to 
kambario gana didelė saliu- 
kė kilimais išklota, turinti 
virtuvę su elektra krosni
mi, šaldytuvu, spintelėm ir 
vandens čiaupais. Pensinin
kų klubas galės ja pasinau
doti didesniam pobūviui ar 
susirinkimui, nes telpa iki 
100 žmonių.

Taipgi yra didelė patalpa 
užsiėmimams ar darbe
liams. Dar kitas didelis 
kambarys paverstas sandė
liu, kur sukrauti gyventojų 
daiktai, netilpę butuose. No
rintiems pasikaitinti yra 
įrengta garo pirtis (sauna) 
su dušais moterims ir vy
rams. Ten pat ir skalbyklos 
kambarys su skalbimo ir 
džiovinimo mašinom. Prau
syklose ir visur kitur spe
cialūs turėklai įsitverti silp
nesniems. Rūsyje į vakarų 
pusę kita saliukė su išėji
mu į kiemo žalią veją dabar 
naudojama skaityklai. Visi 
koridoriai ir bendro naudo
jimo patalpos išklota kili
mais, gerai apšviesti.

Viduryje yra keltuvas, 
kuris aptarnauja visus 
aukštus. Pasikėlus į kitus 
aukštus ir užėjus į vieną iš 
butų, matysime priekamba- 
rį su spinta drabužiams pa
sikabinti, jauki virtuvėlė su 
elektrine krosnimi, šaldytu
vu, spintele indams, šiltas

”Rambyno” pensininkų namų Statybos Komitetas. Sėdi iš 
kairės: A. Patamsis vicep., L. Skripkutė pirm., A. Jankūnas 
sekr. Stovi B. Kronas finansinis patarėjas, A. Šilinskis statybos 
patarėjas. Trūksta R. Sakalo ižd.

ir šaltas vanduo. Kiekvie
nas kambarys turi termos
tatą temperatūros nustaty
mui. Didesnis kambarys — 
valgomasis ir salionas, ma
žesnis — miegamasis kam
barys. Didelės ir patogios 
spintos drabužiams ir ki
tiems dalykams susidėti. 
Pastatas turi penkis aukš
tus ir talpina 50 butų, iš 
kurių 45 butai su vienu 
miegamuoju ir tik 5 butai 
su dviem miegamaisiais, 
kurie pirmiausia buvo iš
nuomoti. šiuo metu belikę 
tik du butai su vienu mie
gamu neišnuomoti. Butų 
kainos nustatytos valdžios, 
šiuo metu kainuoja vieno 
miegamo 340-350 dol. ir 
dviejų miegamų 420 dol. 
mėnesiui. Pensininkų klu
bas dabar irgi įsikūrė 
”Rambyno” patalpose. Įvyk
džius ”Rambyno” statybos 
darbus Statybos komitetas 
užbaigė savo darbą. Na
mams valdyti 1984 m. pra
džioje yra sudarytas admi
nistracijos komitetas iš A. 
Jankūno, A. Garkūno, K. 
Mikšio ir B. Pakalniškio.

”Rambyno” namų 
atidarymas ir šventinimas

Spalio mėn. 21 d. sekma
dienio popietę susirinko per 
šimtą pensininkų ir kvies
tų svečių dalyvauti atida
rymo ir pašventinimo iškil
mėse.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

Atidarymo iškilmes pra
dėjo pensininkų klubo pir
mininkas K. Mikšys pa
sveikindamas atvykusius ir 
pakvietė prie mikrofono 
"Rambyno” statybos komi
teto pirmininkę L. Skripku- 
tę, kuri plač'au nušvietė 
pačios statybos eigą. Bai
gus kalbėti pakvietė parla
mento narį P. Patterson ir 
administratorių A. Jankū
ną perkirpti kaspiną.

Kun. J. Liauba, OFM at
liko religinį pastato pa
šventinimą. Sekė sveikini
mai kanadiečių svečių mies
to valdybos bei provincijos 
valdžios atstovų, kurie 
džiaugėsi lietuvių nauju at- 
siekimu.

Po to visi buvo pakvies
ti į ”Rabmyno” vidų, kur 
sol. V. Verikaitis akompa
nuojant muz. J. Govėdai su
giedojo Kanados ir Lietuvos 
himnus. Pašventinto ”Ram- 
byno” garbei buvo išgerta 
po taurę šampano ir susi
rinkusieji pavaišinti užkan
džiais

PENSININKŲ KLUBO 
DEŠIMTMEČIO 

MINĖJIMAS

Po "Rambyno” atidarymo 
ir pašventinimo visi rinko
mės į Jaunimo Centrą, kur 
toliau buvo tęsiamas Pen
sininkų Klubo 10 metų veik
los sukakties minėjimas, 
čia irgi susirinko apie šim

Savininkas J. Mažeika 

tas daugiausia pensininkų, 
kuriuos pasveikino klubo 
pirmininkas K. Mikšys ir 
pakvietė programai praves
ti L. StungeviČienę.

Tuojau po programos vi
si buvome pavaišinti gera 
vakariene šu vynu, kava ir 
pyragais. Pasistiprinus bu
vo tęsiamos kalbos.

.Bendrai paėmus ”Ram- 
byno” pensininkų namų pa
šventinimas ir klubo de
šimtmečio minėjimas buvo 
puikiai suorganizuotas ir 
gražiai pravestas. Linkėti
na, kad klubo valdyba ir to
liau jungdama pensininkus 
taip darbuotųsi nepailsdama 
ir antrajame dešimtmetyje.

Stasys Dalius

Chemlstrv

INK CHEMISTS
Porelon, Ine. a subsldlary of 
Johnson Wax Assoclates, ls 
seekins qualifled appllcants to 
loln a research lab of ten. An 
industry leader In pre-lnked hand 
stamps and other Ink roll appllca- 
tlons in the office produets and 
markino Industry offers the rioht 
candidate a challenoino opportu
nity to make a mark in the future 
of America. Requirements In- 
dude a Bachelor Deoree in chem- 
istry, 3 - 5 years experlence In 
new product development foeus- 
Ino on speclalty Inkš (pen & 
marker, stamp pad or .dye-based 
inkš) and/or PVC plastisols.

Submit resume with sala
ry history for confiden- 
tial consideration to Jon 
’j. Eiche, Pcrsonnel Ma- 

nager,
PORELON. INC. 

1480 Gould Drive 
Cookeville. Ind. 38501 

(43-46)

PRESSMAN
WEB OFFSET

As o progressive midwestern 
commericol Wet printer we are 
lookmg for a qualified first 
pressman on a Roval Zenith 300 
for 2nd shift. Experience on a 
RZ 300 is reauired. If you are 
aualified contact, Rolf O. E bert, 
at Doty Lithoaraph, 1515 Maa- 
navox Woy. Port Wavne, In. 
46804, 219-43Ž-5528.___________

OFFSET 
PRESSMAN/WOMAN

1 color, Miehle 29 exp. rcq’d., clean. 
well organized, vinyl printing fac. 
Call Stuart Wucher at 215-699-7041 
collect. Rate coinmensurate w/exp. 
level.

KEL-ART PLASTIC INC.
207 PROGRESS DR.

MONTGOMERYVILLE, PA. 18936 
(44-3)

PRINTING

COLOR CAMERA 
OPERATOR 

Progressive, high quality commercial 
lithographer in Ann Arbor, Mich., 
wilh 50 years of continuous service 
is acccpting appclication for color 
camera operatore. Applicant mušt 
possess 5 years experience in all as- 
pects of direct screen separation, and 
have clean', reliable, organized work 
habits. We offer an excellent com- 
pensation package plūs all new state- 
of-the-art equipment for direct screen 
approach to 4/C separation. Call 
V. P. PRODUCT1ON 313-973-9414, 
or send resume to
UNIVERSITY LITHOPRINTERS. INC. 

4569 Washtenaw.
Ann Arbor, Mich. 48104 

(44-46)

WANTED 1ST CLASS
PLASTIC PATTERN & 

MOLD MAKER
Mušt have blister pak experience. 
Steady full time vvork. Liberal fringe 
benefits & hourly rate.

Apply cal or send resume

SCHAAVK INC.
169S RIVER RD.

DĖS PLAINES. ILL. 60018
312-694-9080

(44-46)

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

Kilnot žemos — Pririnkiyn«« dideiia
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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NEW YORK
NEW YORKO LIETUVIŲ 

GYDYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

New Yorko Lietuvių Gy- 
tojų suvažiavimas įvyko š. 
m. spalio 28 dieną, Kultūros 
židinyje, Brooklyne. Suva
žiavimą atidarė New Yorko 
LGD-jos pirm. Vytautas 
Avižonis ir į prezidiumą pa
kvietė dr. K. Paprockaitę- 
Šimaitienę, dr. R. šnipą, dr. 
L. Giedraitienę ir dr. B. 
Jankauską. Pagrindiniu kal
bėtoju buvo jaunas dr. R. 
šnipas. Po praeitos valdy
bos pranešimų bei ateities 
veiklos diskusijų buvo iš
rinkta nauja valdyba, kurią 
sudaro:

Dr. V. Avižonis pirminin
kas, dr. R. Šnipas vicepir
mininkas, dr. K. Paprockai- 
tė-šimaitienė sekretorė, dr. 
L. Giedraitienė iždininkė ir 
dr. B. Jankauskas narys.

į Revizijos komisiją: dr. 
A. Geldnerienė ir dr. M. Že
maitienė.

Po oficialios suvažiavimo 
programos visi dalyviai ir 
svečiai buvo pakviesti j kitą 
salę prie iškilmingai pa
ruoštų vaišių ir čia įvyko 
didelė staigmena, kai dr. 
Avižonio šeimai įžengus per 
duris suskambėjo "Ilgiau
sių metų”. O tai buvo staig
mena, nes iš 40 dalyvaujan
čių asmenų tiktai šeima ir 
gal keli artimieji žinojo tą 
paslaptį, kuri visiems tik 
dabar paaiškėjo, jog toji 
diena dr. V. Avižonio šei
mai yra istorinė — 50 me
tų vedybų sukakties diena. 
Prasidėjo sveikinimai ir lin
kėjimai, kurių tarpe buvo 
ilgais plojimais palydėtas 
perskaičius iš Baltųjų Rū
mų gautą su parašu: Nan
cy ir Ronald Reagan.

Taip draugiškai ir malo
niai pasibaigė šis lietuvių 
gydytojų suvažiavimas su 
ateities veiklos nutarimais 
ir nuoširdžiais sveikinimais 
buvusiam ir vėl išrinktam 
pirmininkui dr. Vytautui 
Avižoniui. (eč)

WANTF.D JOURNEYMEN 
or 1 st CLASS SKILLF.D 
TOOL AND DIE MAKERS 

FIXTURE MACHINE BUILDERS 
. ...STEFL RULE DIEMAKERS. ... 

MACHINIST/BORING MILL 
Excellent opportunity, competitive 
wages, paid holidays, tnedica), dental, 
pension, & profit sharing, respond to: 

SPEARHEAD AUTOMATED 
SYSTEMS 

41211 Vincenti Ct. 
Novi, Mich. 48050

(43-49)

BOSTON
B ARŪNAI IŠVYKO Į 

FLORIDĄ

Spalio 14 dieną paliko 
Massachusettą inž. Kazys 
ir Jadvyga Barūnai ir apsi
gyveno Floridoje. Kazys 
Barūnas yra elektros inži
nierius ir C. T. Main bend
rovėje Bostone buvo apie 
20 metų, dirbdamas prie di
džiųjų elektrinių, kaip tai 
Niagaros, Gilbane ir kitų. 
Paskutinis jo darbas buvo 
Hydro-elektro stotis Nige
rijoje, Afrikoje. Tai Shiro- 
ro projektas ant Kaduna 
upės. Tai buvo didelis dar
bas, kurio elektros darbus 
suprojektavo ir beveik vie
nas atliko inž. Barūnas. To
ji stotis jau veikia prie 
94', produkcijos.

Be savo profesinio darbo 
buvo linkęs į meną: dainas, 
muziką ir sceną. Gyvenda
mas Bostone, buvo įsijun
gęs į Dramos sambūrį, va
dovaujamą aktorės Alek
sandros Gustaitienės. Čia 
jam teko atlikti pagrindi
nius vaidmenis: Inžinierių 
Keraitį — K. Binkio "At
žalyne”, Edvardą — Indra- 
nuose, tėvą Daubą — P. 
Vaičiūno "Tuščiose pastan
gose”, Marliejaus dvasią — 
Ch. Dickenso "Kalėdų gies
mėj”, jūrininką Harį — 
"Raudonajam vyne” ir kit. 
šis dramos sambūris buvo 
gana aukšto lygio, nes ga
lutini "apdailinimą” atlik
davo mūsų teatro veteranas 
Henrikas Kačinskas, kuris 
pats ir vaidindavo. Kiek vė
liau, vaidino pagrindinius 
vaidmenis Beatričės Vasa
ris vadovaujamam "Moder
niajam teatre”, čia irgi vai
dino Dr. Gibson — Oscar 
Wilde "Mūsų miestelis”, 
Karalių Dovydą — Alg. 
Landsbergio "Sudiev mano 
Karaliau” ir kit.

Beveik kiekviename, inži- 
merių-architektų Bostono 
skyriaus Vasario 16 d. mi
nėjime Barūnas sudaryda
vo menines programas ir 
jas atlikdavo. Daug paruo
šė ir atliko programų radi
jo "Laisvės Varpui”. Jis 
niekuomet neatsisakydavo. 
Kai kiti kolegos dirbdavo 
viršvalandžius — Kazys 
skubėdavo į repeticijas. 
Anot jo — "Vaidint pradė
jau dar pradžios mokyklo
je, o vėliau perėjau į kluo-

nų teatrus, po gražiomis 
marškų uždangomis”.

Kazys Barūnas parašė 
dainą "Jaunystės maršas”, 
kurią suharmonizavo komp. 
Julius Gaidelis ir ji buvo 
dainuojama Chicagoje — 
lietuvių dainų šventėje.

Su Barūnų išvykimus 
Bostonas nustojo didelės 
kultūrinės pajėgos, liko di
delė spraga.

Teko nugirsti, kad Day- 
'.tnpa Beach Floridoje Ba
rūnai daro "sąmokslą” su 
režisiere Dalia Mackialiene, 
muziku Skriduliu ir kitais 
bandydami ką nors sukurti 
’’Dramblių kapinyne”.

Bostonas labai gailisi, bet 
linki Barūnams geriausios 
sėkmės.

V. Senūta

A. A.

JADVYGAI CHMIELIAUSKIENEI 
iškeliavus Amžinybėn, reiškiame nuoširdžią 

užuojautą Velionės dukrai ir žentui IRENAI 

ir RAMŪNUI BUžĖNAMS, anūkams ir ki

tiems artimiesiems

ALT S-gos Los Angeles
Skyrius

MACHINIST
N/C PROFILE MILL1NG 

OPERATOR
IST A 2yBrCsLMiSA 

DAY & nich r shift
•»% 7- 

nlpany benefits. 
shift premium Paid hospi-
talization, Paid major medical, 
Family deniai, Eyeglasses. Two 
life insurance policies, siek days 
& vacation 12 paid holidays. At- 
lendance bonus, elc.

GENERAL
MECHATRONICS

60 Milbar Blvd., 
Farmingdale, N. Y. 

(516) 249-7900 
Equal Opportunity Employer 

(41-47)

PRINTING

PLANT MANAGER
Progressive, high quality coinmercinl 

lithographer in Ann Arbor, Mich., 

with 50 years of continuous service 

is accepting applications for plaut 

manager- Candidate mušt be experi- 

enced and knovvledge able m all as- 

pects of 4/C offset lithography. F.x 

perience will inciude a minimum of 5 
years supervisory and* colleclivelv 10 

years in 4/C pressvvork. Only can- 

didates with well-developed commu- 

nications skills combined with effec- 

tive diplomą tie management skills 

need apply. We offer an excellent 

compensation package. Call V. P. 

PRODUCTION at 313-973-9414 or 
send resume to

UNIVERSITY LITHOPRINTERS, INC. 
4569 Washtenaw.

ANN Arbor, Mich. 48104
(44-46)

\VANTED JOURNEYMEN

IST CLASS SKILLED 
FIXTURE BUILDERS AND 

TOOL MAKERS
Exper. on Checking Fixtures of all 
types. Stee), plastic and wood. Grow- 
ing company, good vvorking cond. 
Good benefit package. Competitive 
pay. Apply SM1TH EROS. TOOL, 
35430 Beattie, Sterling Hts., Mich. 
48077. 313-978-0800. (3-945)

MEDICAL
PSYCHIATRIC NURSING POSITION, 

avail. on 3-11, 11-7 shifts, for schizo- 
phrenic research, management, and 
chidren’s programa. Dynamic multi 
disciplinary approach encourages pro- 
fessional growth. Orientation and 
in-service provided EOE Employer. 

Contacl DIRECTOR OF NURSING.

McFARLAND MENTAL 
HEALTH CENTER, 

901 SOUTHVVIND ROAD. 
SPRINGFIELD ILL. 62703. 

217-786-6994
(41-47)

Mūsų mielam bičiuliui

INŽ. JONUI JURKŪNUI 

ir šeimai, mirus Lietuvoje jo mylimai sese

riai ZOFIJAI TAMOŠEVIČIENEI, reiškiame 

nuoširdžią užuojautą

INSPECTION
So. Jersey nianufacturer seeks ex- 
perienced inspector or manufactured 
& purchased parts. Familiarity w/a!l 
shop practices (I. E.) foundry, ma
chining, grinding, finishing, gearing, 
heat ireating 6c molding a necessily. 
Knovvledge of federal. t ech. society. & 
military specifications & standards 
hclpful. Full time position vvith bene
fits.

609-456-2511.
(45-51)

MACHINIST
Engine Lathe and/or milling machine. 
Small lot, elose tolerance production 
vvork. Mušt be able to vvork alone or 
vvith minimai assistance. Mušt have 
own tools including I. D., O. D. mi- 
crometers. 5 years minimum experi- 
ence, references will be checked. Stale 
salary requirements and send resume 
to:

BEARING BRONZE CO.
351S EAST 82 STREET 

CLEVELAND. OHIO 44105
(45-51)

Kazimiera ir Aleksas 
L a i k ū n a i Skaitykit ir platinkit 

DIRVĄ

A. A.

JADVYGAI CHMIELIAUSKIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame Ve

lionės dukrai IRENAI ir žentui RAMŪNUI 

BUžFNAMS, anūkams ir kitiems artimie

siems

Los Angeles Tautinių Namu 
valdyba ir nariai

Motinai, Uošvei ir Senelei
A. A.

JADVYGAI CHMIELIAUSKIENEI 
pabaigus žemišką kelionę, nuoširdžiai užjau
čiame mielus IRENĄ ir RAMŪNĄ BUŽĖ- 

NUS ir jų šeimą

Julija ir Jonas Petroniai 

Ona ir Pranas Dovydaičiai 

Rūta ir Petras Sakai

INŽ. JONUI JURKŪNUI 

ir jo šeimai, Lietuvoje mirus jo mylimai se

seriai ZOFIJAI TAMOŠEVIČIENEI, reiškia

me nuoširdžią užuojautą

Stella ir Augustas 
P a š k o n i a i

Mielam bičiuliui

JONUI JURKŪNUI

ir jo šeimai, Lietuvoje mirus jo mylimai se

seriai ZOFIJAI, reiškiame nuoširdžią užuo

jautą

Stefa ir Vytautas 
Gedgaudai
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Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos
28-ji kultūrinė premija

Metinio lietuvių gydytojų susirinkimo dalyviai. V. Bacevičiaus nuotr.

Jaunimo 
ir JAV 
sąjunga, 
paskiria

Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos valdyba. Sėdi iš kairės: 
dr. J. Stankaitis, dr. R. Degėsienė, dr. V. Puškorius. Stovi: dr. 
A. Aželis ir dr. V. Maurutis.

Kiekvienų metų rudenį, 
lapkričio mėnesį, Ohio Lie
tuvių Gydytojų draugija 
ruošia metinį susirinkimą, 
kurio metu įteikia draugi
jos metinę kultūrinę premi
ją tų metų draugijos narių 
nuomone daugiausiai pasi
reiškusiam asmeniui lietu
vių kultūriniame gyvenime, 

štai ir šiais metais, lap
kričio 10 d., Člevelando Lie
tuvių Namuose buvo su
rengtas toks susirinkimas.

J susirinkimą-pobūvj bu
vo kviečiami ne tik draugi
jos nariai, bet ir plačioji vi
suomenė. Kaip ir daugelis 
paskutinuoju laiku įvyks
tančių susirinkimų ir šis 
metinis suvažiavimas nebu
vo gausus. Oficialiai drau-

gijos susirinkimo daliai pir
mininkavo dr. Viktoras 
Puškorius, sekretoriavo dr. 
Giedrė Matienė. Aptarti ei- 
J 

Posėdžio metu: dr. Roma ir Dainius Degėsiai, dr. H. Bra
zaitis, dr. P. Stungys, dr. S. Sviderskas.

namieji reikalai. Draugijos 
valdyba pasiliko ta pati, o 
į moterų pagelbinį vienetą 
išrinktos D. Puškorienė ir 
A. Maurutienė. Vėliau visi 
rinkosi viršutinėje Lietuvių 
Namų salėje vakarienei, 
koncertui bei svarbiausiam 
šio pobūvio įvykiui — tai 
1984-tų metų O. L. G. drau
gijos kultūrinės premijos 
įteikimui.

ši jau 28-ji premija buvo 
paskirta žurnalistui Baliui 
Gaidžiūnui. Dr. R. Jasinevi- 
čiūtė-Degėsienė, draugijos 
sekretorė, perskaitė valdy
bos posėdžio protokolą nu
sakantį kam paskirta pre
mija. Dr. J. Stankaitis, val
dybos pirmininkas, pristatė 
laimėtoją ir iškvietė drau
gijos iždininką, dr. V. Mau
rutį įteikti čekį. Balys Gai- 
džiūnas trumpu ir jausmin
gu žodžiu padėkojo už jo 
įvertinimą.

Sekė meninė dalis-koncer- 
tas. Išgirdome jaunas meni
ni nkes-muzikes Kristiną ir 
Iloną Kupreviūtes, kurios 
puikiai išpildė pianinui ir 
trompetei sukurtus veika
lus Guy Ropartz "Andante 
ir Allegro”, Saint-Seans 
"Fantazija” ir "Hora Le
gato” Fernando Gonez. Me
nininkės buvo šiltai sutik
tos klausytojų.

Kaip ir įprasta po koncer
to sekė vakarienė, tostai, 
pokalbiai ir šokiai smagiai 
grojant Strimaičio orkes
trui. (rd)

Pasaulio lietuvių 
sąjungos valdyba 
Lietuvių Jaunimo 
o du atstovus
Kriaučeliūnų šeima;

4. Jury komisija, aptaru
si asmens ar vieneto tinka
mumą premijai, ją skiria 
balsų dauguma iki sekan
čių metų vasario 15 d. ir 
susitaria su Kriaučeliūnų 
šeima dėl premijos įteiki
mo laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar 
vienetai siūlomi raštu, nu
rodant tiksliai premijai tin
kamumo motyvus, ir siun
čiami: Eugenijaus Kriauče- 
liūno Premijos Komisijai, 
12500 Pavvnee Road, Palos 
Park, Illinois 60464.

IMMEDIATE OPEN1NGS FOR 
REGISTERED NURSES 

1CU & STAFF POSIT1ONS 
For 3-11 and 11-7 Shift 

To work and live in a small conge- 
nial community & a 57 bed Kokpitai. 
Salary commensurate with cxperience 
Cc ability. Plūs shift differential.

Apply call or wrilc to 
DIRECTOR OF NURSES 
GRIMES MEMORIAL

HOSPITAL
210 S. JUDSON 

NAVASOTA. TEXAS 77868 
409-825-6585

• (45-51)

Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos susirinkime įteikiama kultūrinė premija B. Gaidžiūnui. 
Iš kairės: dr. J. Stankaitis, dr. R. Dcgėsienė, dr. V. Maurutis ir B. Gaidžiūnas.

V. Bacevičiaus nuotr.

PREMIJA JAUNIMUI

AMBER 
STUDIOS, inc.

Didelis pasirinkimas dovanoms 
įvairių meno darbų.
Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius

505 East 185 Street 
CLEVELAND, Ohio 44119

Tel. (216) 531-3500

Dr. Leono ir Irenos Kriau- 
čeliūnų šeima savo miru
siam sūnui ii- broliui prisi
minti skiria kasmetinę 

EUGENIJAUS
KRIAUCELIŪNO 

PREMIJĄ
Premijai skirti sąlygos 

yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliū- 

no 1000 dolerių premija 
skiriama lietuviui jaunuo
liui, geriausiai pasireišku
siam raštais (lietuvių, ang
lų, ar kita kalba), veikla, 
organizaciniu veiklumu, ar 
jaunimo vienetui (sambū
riui, tautinių šokių grupei, 
jaunimo chorui, sporto bū
reliui), geriausiai reprezen
tavusiam lietuvių ir Lietu
vą vienerių metų bėgyje;

2. Premijai gauti asmenis 
ar vienetus raštu pasiūlo 
jaunimo organizacijų vado
vybės, jaunimo grupės or
ganizacijos ar paskiri as
menys iki kiekvienerių me
tų gruodžio 31 d. (pašto 
antspaudas):

3. Premijuotino asmens 
ar jaunimo vieneto tinka
mumui įvertinti sudaroma 
Jury komisija, kurion po 
vieną atstovą skiria Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo reikalams vadovas,

WANTED 
JOURNEYMEN PRESSMEN

Medium size, high quality sheet fcd 
printing company han immedialr 
openings for journeymen prensmen. 
5-10 years experience required pre- 
ferably on a Komori presą.
PROGRESSIVE PRINTING CO. 

4505 LEXINGTON AVĖ. 
JACKSONVILLE, FLA. 32210 

904-388-0746
(45-511

WANTED 
EXPERIENCED PRESSMAN

Medium sized commercial printing 
company in Denver seeking a qu«lt- 
fied pressman for chief 17-2 color 
an Harris 25 single color. Steady 
work & benefits.
For more information call or writc: 

303-344-9995
CHAMBERS PRINTING INC. 

15270 E. 6TH AVĖ.
AURORA, COLORADO 80011

(45-515

ENGINEER
TUBE MILL ROLLS 
ROLL FORM ROLLS 

Mušt have solid backtiround in roll 
deaign and manufacluring pradine.- 
Key position in a growin« company 
in east Cleveland suburbi*.

JOHNSTON MANUFACTURING 
CO. INC. 

2854 Som Center Rd. 
Willoughby, Ohio 44094 

216-585-1420, 2-6 p. m., weekday»^

GRANT GEAR INC.
921 Pr®vicdenc8 Hiahway

Norvoot MA 02062 
MACHINE SHOP INSPECTOH 
Experienced 1st. class rou- 
tine Inspector vvanted for 
day shift opening Mušt 
have a machine shop back- 
ground inspectlng a wlde 
range of machine parts. 
Wlir also be doing 1st. 
plece inspectlon.

MACHINIST
VVanted for set-up and op- 
eration of Pratt & VVhltney 
thread milhng machlnes. 
2nd shift opening avallable 

MACHINIST 
Wanted for set-up and op- 
eration on Heald Bore- 
mathic machlnes. 2nd shift 
ooenings available.

Please contact Ed Sopp 
at 6I7-769-7200 for an 
appointment. (43-45)
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AURELIJA BALAŠAITIENĖ

L >>

V. Veselkos išdrožinėta lėkštė.

Ilgametė Lietuvių Dienų 
tradicija Clevelande, nuo 
1953 metų tapusi pastovia ru- • 
dens pramoga prasidėjusi spor 
to ir gegužinės pobūdžio pasi
linksminimu, per eilę metų iš
sivystė į orią kultūrinę šventę. 
Grandioziniai didelių muziki
nių vienetų pastatymai ir me
no parodos tapo tos šventės 
pastovia dalimi. Į ją suplau
kia ne vien Clevelando miesto 
ir apylinkių lietuviai, bet taip 
pat iš tolimesnių Ohio valstijos 
vietovių.

Stebėjus Clevelando Lietu
vių Dienas nuo jų pirmųjų me
tų. negalima nepadaryti išva
dos, kad tai didelės reikšmės 
renginys, kurio uždavinys ne
siriboja vien pramogos teiki
mu, bet savyje slepia lietuviš
kos vienybės ir šeimyniškų ry
šių sustiprinimo elementus. 
Grandioziniai renginiai, kaip 
šokių ar dainų šventės, sutrau
kia lietuvius iš tolimų pasaulio 
kraštų. Gi rengėjų kolonija, 
ant savo pečių užsidėjusi orga
nizavimo ir vaišingumo naštą, 
paskęsta darbų ir organiza
vimo jūroje, neturėdama pro
gos intensyviai ir be įtampos 
ieškoti asmeninių kontaktų ar 
jausti tų renginių esmines nuo
taikas ir jas išgyventi, kaip tai 
išgyvena svečiai. Lietuvių 
Dienos, mažesnės skalės ren
ginys, sutelkia vietinę lietuvių 
šeimą, suartina, suteikia pro
gos pasijausti pakiliai, links-

mai, ir leidžia bujoti asmeniš
ko gyvenimo lietuviškų ryšių 
versmei. Tradicinis koncer
tas, po jo vakarienė su meni
ninkais ir svečiais, yra visų 
mielai laukiami. Sekmadie
niais meno paroda sulaukia 
daugelio lankytojų, o mūsų 
menininkams duoda progą 
išeiti j lietuviškos menų mylė
tojų masės viešumą.

• | kultūrinių institucijų 
pasitarimą Chicagoje š. m. 
lapkričio 24 d. iš Clevelando 
vyksta V. Akelaitis, I. Bub
lienė, dr. A. Idzelis ir J. 
Stempužis, kuris pasitarime 
bus moderatoriumi.
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Šiais metais Lietuvių Die
nos Clevelande vyks lapkričio 
24-25 dienomis, Clevelando 
LB Apylinkės, vadovaujamos 
Vlado Cvvo, iniciatyva. Me
ninę dalį atliks iš netolimo To
ronto pakviestas ‘Volungės’ 
mišrus jaunimo choras. Jam 
vadovauja muz. Dalia Skrinks- 
kaitė-Viskontienė, su kurios su
maniu, profesiniu ir subtiliu 
dirigavimu Clevelando lietu
viai turėjo progos susipažinti 
šių metų vasaros metu įvyku
sioje tautinių šokių šventėje. 
Volungės choras įsisteigė 1976 
metais Toronte ir per tuos aš- 
tuoneris metus sėkmingai kon
certavo ne vien Kanadoje ir 
JAV, bet taip pat Europoje 
(Vokietijoje ir Anglijoje). Cho
ro repertuarą sudaro daugu
moje lietuvių kompozitorių 
dainos ir religinės muzikos kū
riniai. Chorui akompanuoja 
jaunas pianistas, torontietis 
Paulius Vytas. Iš spaudoje 
pasirodžiusių recenzijų ir re
portažų galima spręsti, kad

statyti amerikiečių parodose ir 
apdovanoti aukščiausiais at- 
žymėjimais.

Viktoras Veselka, lankęs 
dailininko Kulviečio meno stu 
diją, pasirinkęs tapybos ir 
skulptūros sritis, yra mums pa 
žįstamas savo vienu iš gražiau
sių medžio drožinių: tai Dai
navos stovyklav:etės kryžkelė
je kun. Dabušio šeimos atmi
nimui pastatytas lietuviškas 
koplystulpis. Jo kūryboje do-

koncertas bus įdomus ir gerai 
paruoštas.

Antroji Lietuvių Dienų 
dalis - meninė programa - 
šiais metais mus supažindins 
su Clevelando lietuviams dar 
nežinomais menininkais. Juo
zas Jasiūnas ir Viktoras Vesel
ka iš Detroito yra tautodailės 
meno atstovai, kurie savo ta
lentus nukreipė išimtinai į lie
tuviškos tematikos plotus. Juo 
zas Jasiūnas, Nepriklausomos 
Lietuvos Meno Mokyklos absol- minuoja medžio drožiniai: lie 
ventas, pasirinko vyrams ne
charakteringą sritį - savo me
nininko dvasią išreiškia audi
niais. Tai tautiniais motyvais 
išaustos juostos, ornamentai, 
rankšluoščiai, staltiesės ir, ša
lia jų, reto grožio velykiniai 
margučiai. Jo darbai buvo iš-

MM /uperior /oving/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS: 
■ namams pirkti, 

rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

■ namu remontams, 
■ kvalifikuotų studentų mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /oving/
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 
Telefonas: 481-3008

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, 
penktadieniais 9:00 iki 6:00; 
šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

MEMBER

FSLIC
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• PATRIA prekybos na
muose. 794 E. 185 Street. 
Clevelande. yra didelis pa
sirinkimas vietiniu ir im
portuotų maisto produktu, 
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.

j CLEVELANDO 
L PARENGIMAI

tuviški kryžiai, koplytėlės, 
lėkštės, bareljefinės žmonių 
figūros.

Reikia tikėtis, kad toji paro
da, nepanaši į visas iki šiol ma 
tytas, sutrauks didelį meno 
mylėtojų būrį.

Džiugu, kad Lietuvių Die
nų tradicija yra ne vien tęsia
ma, bet taip pat rengėjų ieš
koma rasti ko nors naujo, pa
trauklaus, nematyto ir negir
dėto.

Rengėjai kviečia įsigyti bi
lietus į koncertą ir į vakarie
nę, kuri ruošiama visiems.

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

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

• GRUODŽIO 9 D. Tėvy
nės Garsų radijo programos 35 
metų sukakties minėjimas.

• GRUODŽIO 16 D. Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
Kalėdų eglutė.

• GRUODŽIO 24 D., pirma
dieni. 9:30 vai. vak. šv. Jurgio 
parapijos bendros Kūčios pa
rapijos salėje.

• GRUODŽIO 31 D. Naujų 
Metų sutikimas Lietuvių namų 
salėje. Rengia Lietuvių klubas 
ir Čiurlionio ansamblis drau
ge. Geras šokių orkestras.

FORGE DIE SINKERS

A large & fast growlng tool 
i die |ob shop, Irt the South 
East, has an opening for a 
person that Is experlenced 
In the repair and maklng of 
forge dies for small hand 
tools. Top wages for top 
quallfled person. Also a 
good beneflt program.

UNITED TOOL & DIE, INC.
P.O. BOX 5227 

West Columbla. SC 29171 
803-796-Š850

Equaf Opportunity Employer
(45-50)

WANTED 1ST CLASS
PLASTIC PATTERN & 

MOLD MAKER
Mušt have bliuter pa k experience. 
Steady full time work. Liberal fringe 
benefits & hourly rate.

Apply cal or send resume

SCHAWK INC.
1695 RIVER RD.

DĖS PLAINES, ILL. 60018

312-694-9080
(44-461

PLASTIC ENGINEER
CRAND RAPIDS INJECTION MOLO- 
ING COMPANY hfts an opening for 
an experienced plautie engineer. Can- 
didute will be involved in tooling. 
paris design, progresu improvemenl. 
automation, trouble shooling, and 
quality control Send resume to 
RIVIERA PLASTICS INC.. 795 36th 
St. S. E.. Grand Rapids. Mich. 49508.

(41-42)

PLASTIC INJECTION
MOLDING SUPERVISOR 

nceded by omil groWing molding com
pany. Candidate mu»l be ’hands-on 
and strong in mechanical ubilily. We 
are an aggreMjiive quality injection 
molding company. Send renume or 
contact, jim Minix. Riviera Plaslics 
Ine.. 795 36th St. SI.. Grand Rapids, 
Mich. 49508. 616 243-4716. (41-42)

STEEL SHOP HELP
Steel shoo lookins for Indivlduals 
with exp in jtwl work. Mu$t M 
exo'd wilh good altitude and wming 
lo learn. Ooenlngj for Shoo Fore- 
man/w, Geni Mechanic, Weiders & 
Burners (wllh tools) and Helpea. 
Exc oay L beneflu. For appolnl- 
ment 201-752-4414.

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

Delio E., William J. Sr., 
William J. Jakubs Jr. ir 
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Olio 44119 
Tel. |216) 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje.- Didelė aikštė automobi

liams pastatyti.
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ŽUVO VYTAUTAS 
ŽAGARSKAS

Vykdamas j tarnybą, pra
eitą savaitę dėl blogo oro 
automobilio katastrofoje žu
vo Vytautas žagarskas, 32 
metų amžiaus, nuliūdime 
palikęs žmoną ir mažametį 
sūnų, tėvą Joną žagarską, 
seseris Ritą ir Romą.

Velionis buvo baigęs uni
versitetą ir dirbo Clevelan
do miesto policijos departa
mente. Buvo Grandinėlės 
narys, skautas ir aktyvus 
jaunimo organizacijų vei
kėjas.

Palaidotas lapkričio 14 d. 
Visų Sielų kapinėse. Atsi
sveikinime ir laidotuvėse 
dalyvavo labai daug jauno
sios kartos bičiulių, o kars
tą nešė policijos dalinys, o 
taip pat 50 policininkų su
darė garbės sargybą, kuri 
lydėjo velionį į kapines.

Mišiose, kurios buvo at
našaujamos Dievo Motinos 
parapijos bažnyčioje už ve- 
lionies sielą, giedojo Nora 
Braziulienė.

Dirva reiškia šeimai ir 
artimiesiems n u o š irdžią 
užuojautą.

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

Skautų vyčiui

A. A.

VYTAUTUIŽAGARSKUI

mirus, jo šeimai ir artimiesiems reiškia gi

lią ir nuoširdžią užuojautą

Clevelando Pilėnų Tunto
Skautai Vyčiai

Mylimam sūnui
■

A. A.

VYTAUTUI JONUI ŽAGARSKUI

eismo nelaimėje žuvus, tėvui, "Žalgirio” šau

lių kuopos nariui ir artimiesiems gilią užuo

jautą reinškiame ir kartu liūdime

"Žalgirio” šaulių kuopa

• Aleksas Apanius nuo 
spalio 1 d. paskirtas The 
Garden Center of Greater 
Cleveland direktoriumi, kur 
jis pradėjo darbą 1970 m., 
ir 1983 m. buvo paskirtas 
direktoriaus asistentu.

A. Apanius gimė Kaune 
ir 1949 m. kartu su tėvais 
atvyko į JAV. Jo tėvas Vin
cas Apanius, diplomuotas 
horticulturist, įsikūręs Clę- 
velande buvo Better Lawns 
and Gardens, Ine. superin
tendentu.

Jaunasis Aleksas baigęs 
universitetą irgi įsijungė į 
"landscape” profesiją. 1968 
m. jis atliko karinę tarnybą 
US Navy Air Corp. Demo
bilizuotas įsijungė į Garden 
Center štabą, eidamas įvai
rias pareigas Clevelando 
univertitete.

Linkime Aleksui Apaniui 
sėkmės.

I Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

DIRVA

CLEVELANDO LIETUVIŲ DIENOS
DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJOJE

KONCERTAS
ŠEŠTADIENI, LAPKRIČIO 24 D., 7 VAL. VAK.

”VOLUNGĖ“ TORONTO MIŠRUS CHORAS
Vadovauja DALIA SKRIN SKAITĖ-VISKONTIENĖ.

Bilietus į koncertą ir vakarienę su Volungiečiais užsisakyti pas Vincą čečį, 
tel. 391-6819 ar Vladą Bacevičių, tel. 481-1016, arba po pamaldų abejose para
pijose. (Kainos: 8, 6 ir 4 dol.). Lituanistinės mokyklos mokiniams — veltui.

Visos vietos numeruotos.

DETROITO DAILININKŲ PARODA
SEKMADIENI, LAPKRIČIO 25 D. NUO 11 VAL. RYTO

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJOJE
Tautodailės menininkai

VIKTORAS VESELKA ir JUOZAS JASIŪNAS.
Įėjimas j parodą — auka.

PARAPIJOS SVETAINĖJE PIETUS LITUANISTINEI MOKYKLAI PA- 
REMTI.

Visi Clevelando ir apylinkės lietuviai kviečiami Lietuvių Dieno
se dalyvauti.

LB CLEVELANDO APYLINKĖS 
VALDYBA

DIRVAI PARAMA
Atsiliepdami j mūsų pra

šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
D. Orantaitė, Cleveland 5.00
V. Mariūnas,

Richmond Hts................ 10.00
J. Bajorienė, Waterbury 10.00
J. Balbatas, Cleveland .. 50.00
P. Petrušaitis, Racine ... .15.00
VI. Šniolis, St. Petersburg 16.00
V. Burokas, Los Angeles 10.00
J. Liorentas. Hollyvvood 25.00
V. G. Plečkaičiai,

Richmond Hts............... 25.00
V. Staskevičienė, Redford 5.00
J. Preibys, Detroit .........10.00
A. Liutkus, Shaker Hts. 13.00
R. Žiedonis, Willoughby 5.00
D. Kavaliūnaitė,

East Haven .................20.00
E. Dovydaitis,

Los Angeles ................10.00
V. P. Mitalas,

Jacksonville ................10.00
EI. Jocius. Cleveland ....10.00
A. Jonynienė, Detroit . . 10.00 
Pr. ir G. Karaliai,

St. Croix........................ 50.00
B. Smetonienė, Cleveland 5.00 
G. Galinauskas,

Dorchester.....................10.00
A. Mackuvienė, Euclid .. 10.00
V- Vaičaitis, Seven Hills 10.00
E. Bartkus, Chicago .... 20.00

• Išnuomojamas mūrinis 
namas Dievo Motinos para
pijos rajone, 1 šeimos, 3 
miegamieji, įrengtas rūsys, 
garažas ir t.t. Arba galima 
jį pirkti lengvomis sąlygom 
mis. Tel. 481-8950.

[0NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat«onwicle is on y<xr MKJe

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIS apdraudos 
įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI (216) 442-6810.

Ed. Cibas, Milton ......... 10.00
VI. Petukauskas,

Cleveland ....................10.00
J. Valiukonis, Boston .... 5.00
Dr. V. Kudirkos šaulių

kuopa Worcester......... 25.00
G. Leonienė, Bradford ..25.00

TAUPA 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. 
ADV. A. ŠIRVAIČIO ĮSTAIGOJ (LIETUVIŲ NAMUOSE) 
trečiadieniais ir šeštadieniais nuo 10 v. iki 1 v. p. p.

PATARNAVIMAI

MOKAME:
6% už indelius

($100 ar daugiau) 
9% už ’Super’ sbare 

sąskaitą 
($2,500 ar daugiau)

Nr. 45 — 11

R. Alminauskas, Chicago 8.00
P. Steikūnas, Chicago .. 10.00
H. Gontar, St. Louis .... 8.00
M. Eimontas, Cherry Hill 25.00
V. Sirgėdas, Charlotte .. 3.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

DUODAME PASKOLAS:
Asmenines ir prekybines, 
nuošimčiai mažesni kaip 

kitose finansinėse 
institucijose.

teikiamos TAUPOS 
su National

Smulkesnės informacijos 
raštinėje. Visos santaupos apdraustos 
Deposit Guarantee Corporation.

SAVI — PAS SAVUS! VIENYBĖJE — GALYBĖ!

HIMMimMBMHMIMlMMamnimiCMIIIIIIItMIlIlIlIlUIIIIIIIIIIIIIIIIINIIliKIIIIIIIIIIMIItlI

MATAS & TURNER 
REALTY

501 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 
486-2530

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.
(CERTIFIED RESIDENTIAL APPRAISER)

rI
I

i
E

I
i
1

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
ANTANAS KALVAITIS 
PATRICIA SAJOVEC 
JONAS DUNDURAS
HOWARD TURNER — Attorney
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas



DIRVA
• Dr. Leono Kriaučeliū

no. Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos pirmininko, 
naujas adresas yra: 13400 
Parker Rd., Lockport, III. 
60441, Tel. (312) 460-2123.

• Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga praneša, kad 
yra sudaryta jury komisi
ja, atrinkti geriausius ra
šinius, ALT Sąjungos Jau
nimo Rašinių konkursui, 
kuris tęsiasi iki sausio mėn. 
15 d. Jury komisiją sudaro: 
kun. Pranas Garšva, Vy
tautas Gedgaudas, Nijolė 
Užubalienė, Antanas Juod
valkis ir Vida Jonušienė.

• Kultūriniu institucijų 
leidyklų ir fondų pirminin
kų pasitarimas jvyks Chi
cagoje Jaunimo Centre, po
sėdžių kambaryje, lapkričio 
24 d. nuo 10 vai. ryto iki 4 
vai. po p. p.

Pasitarimo gairės: kūry
binio darbo skatinimas ir 
rėmimas; kūrybinių verty
bių platinimas; kūrybos 
darbų apsauga — archyvai 
ir kultūrinių Lietuvos ver
tybių naudojimas.

Pasitarimą rengia JAV 
LR Kultūros taryba.

ATITAISYMAS

Po Amerikos Lietuvių 
Kongreso rezoliucija (Dirva 
Nr. 44, 3 psl.), renkant bu
vo praleista rezoliucijų ko
misijos sąstate Teodoro 
Blinstrubo pavardė.

Dėl šios klaidos ALT 
pirm. T. Blinstrubo atsipra
šome.

PAD E KA

A. A.

ONA PULKAUNINKIENĖ
Mūsų brangi ir mylima Mama, močiutė ir uošvienė 

netikėtai mirė spalio mėn. 1 d. 1984 m. Palaidota spalio 
4 d. Lietuvių Tautinėse kapinėse Chicagoje.

Mes nuoširdžiai dėkojame klebonui Dr. I. Urbonui 
už maldas koplyčioje, už gedulingas pamaldas ir apeigų 
atlikimą kapinėse. Dėkojame kunigams už jų maldas.

Nuoširdi mūsų padėka J. Jurkūnui už tartą žodi ir 
atsisveikinimo pravedimą. Dėkojame kalbėtojams: Bal
fo Centro Valdybos vardu — Vysk. A. Trakiui, Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sąjungos vardu — Dr. L. Kriau- 
čeliūnui, Lietuvos Dukterų vardu — p. O. Bakaitienei, 
Karių Moterų Kunigaikštienės Birutės vardu — p. M. 
Tumėnei, Beverly Shores Balfo skyriaus vardu — p. 
K. Pociui. Beverly Shores Lietuvių Klubo vardu — p. 
Z. Galinienei.

Dėkojame solistui J. Vazneliui už giedojimą baž
nyčioje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems atsilankiusiems kop
lyčioje, bažnyčioje ir palydėjusiems mūsų a. a. Mamą 
į jos poilsio vietą.

Dėkojame gausiai aukojusiems Balfui. šv. Mišioms. 
Lietuvos Dukterims, Tautos Fondui ir Dirvai. Nuošir
dus ačiū už gėles ir mums išreikštas užuojautas žodžiu, 
laiškais ii' per spaudą. Dėkojame grabnešiams ir laido
tuvių dirckt. Donald Petkui už nuoširdų patarnavimą.

Giliame liūdesyje:
Dukros,

DANGUOLĖ BARTKUVIENĖ 
IR LAIMA WHEELER 
SU ŠEIMOMIS

JONO VELIČKOS 
ĮPĖDINIŲ DĖMESIUI

Prieš trylika metų Los 
Angeles, California, mirė 
Jonas VELIČKA palikda
mas Globai Associates ži
nioje nedidelę sumą san
taupų. Bendrovės vadovai 
kreipėsi j lietuvių organiza
cijas prašydami surasti jo 
artimuosius.

Giminės arba apie juos 
žinantieji malonėkite rašy
ti Lietuvos generaliniam 
konsulatui New Yorke: 
Consulate General of Lithu
ania, 41 West 82 Street, 
New York, N. Y. 10024.

DVI NAUJOS KNYGOS

Vilties leidykla išleido dvi 
naujas knygas: Vytauto 
Alanto novelių rinkinį "Gel
mių balsai", 240 psl. kietais 
viršeliais, kaina 10 dol. ir 
Vladės Butkienės apysakų 
rinkinį "Molinis arkliukas", 
212 psl. kietais viršeliais, 
kaina 8 dol.

Abi knygos gaunamos 
Dirvoje ir pas knygų pla
tintojus.

Vilties draugijos nariai 
nuo kiekvienos Vilties lei
dyklos išleistos knygos gau
na 25 G nuolaidos.

PRINTING
Strippers needed for rapidly grovving 
commerciąl and publica t ions printer 
in Midland, Mich. 4 color iourneyman 
preferred būt will also fili posilions 
with talented 2 year apprentices and 
2-3 color strippers.

JIM HOUVENER, 517-496-3333 

PENDALL PRINTING INC.
1700 JAMES SAVAGE RD. 
MIDLAND, MICH. 48640 

(40-49)

Kr. Donelaičio lit. mokyklų suruoštoje madų parodoje rugsėjo 30 d. Jaunimo centre 
modeliuotojos: D. Petkienė. M. Bernotąvičienė, M. Utz, V. Gilvydienė, V. Kušiliauskaitė, R. Sėli, 
R. Kučienė — komentatorė, V. Kučaitė, L. Martinkienė, R. Dumbrys, L. Kosmonaitė, Z. Šir- 
kienė, R. Gierštikas, D. Bartkienė. A. Mažeikienė ir R. Krutulytė. J. Tamulaičio nuotr.

kias dainas klausosi ir dai
nuoja mūsų giminės ir 
draugai Lietuvoje.

TAU MAMA galima įsi
gyti pas spaudos platinto
jus arba rašant VILNIUS 
RECORDS, 2127 Rue Guy, 
Montreal, Quebec, H3H 2L9. 
Plokštelės kaina $12.50 
įskaitant persiuntimą.

• Algirdo Leono istorinė
apysaka "GIEDRĖ”, skirta 
vyresniojo amžiaus jauni
mui, 166 psl., kietais virše
liais, kaina 6 dol. Išleido ve-, 
lionies našlė Galina Leonie
nė, pas kurią galima
įsigyti šią knygą, šiuo adre
su : Sunset Hill Rd., Brad- 
ford, N. H. 03221.

Autorius, rašydamas šią 
knygą turėjo tikslą duoti 
jaunimui trumpą nuotykių 
apysaką Lietuvos istorijos 
giliosios senovės rėmuose.

• Mykolas ir Lijolė žido- 
niai, gyv. New Haven, Ct., 
reikšdami nuoširdžią užuo
jautą inž. Jonui Jurkūnui 
ir jo šeimai dėl sesers mir
ties, atsiuntė Dirvai parem
ti auką 25 dol. Ačiū.

AR ATMINSI

Lapkričio 3 d. Chicagoje 
įvyko AR ATMINSI plokš
telės sutiktuvės, šį puikų 
įrašą padarė iškilioji operos 
sol. Dana Stankaitytė, for
tepijonini palydint muz. Al
vydui Vasaičiui.

Gausiai susirinkusius mu
zikus ir meno gerbėjus, 
plokštelės leidėjų vardu pa žodžiu sveikino gerai žino-

Pasitinkant naują plokštelę: sol. A. Grigas, sol. D. Stankai
tytė ir muz. A. Vasaitis. V. A. Račkausko nuotr.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 
SĄJUNGOS LOS ANGELES SKYRIUS 
šių metų gruodžio 2 d., sekmadienį, 

TAUTINIŲ NAMŲ VIRŠUTINĖJE SALĖJE 

RENGIA SKYRIAUS TRISDEŠIMT PENKERIŲ 

METŲ VEIKLOS MINĖJIMĄ

AKADEMIJĄ-PIETUS.

ŠVENTĖS PRADŽIA 12:30 VAL. P. P.

— Po susipažinimo valandėlės —

Akademijos atidarymas.
Pirmosios skyriaus valdybos sekretoriaus ir 

ilgamečio veikėjo Broniaus Gedimino kalba.
Sveikinimai žodžiu: gen. garbės konsulas Vy

tautas Čekanauskas, viešnia iš Chicagos, ALT 
S-gos vicepirmininkė jaunimo reikalams Vida 
Kriaučeliūnaitė-Jonušienė ir ALTo L. A. skyriaus 
pirmininkas Antanas Mažeika.

Iškilmingi pietūs su geriausiu Kalifornijos vy
nu, kavutė, saldumynais ir šampanas.

Maloniai kviečiami skyriaus nariai, draugai ir 
rėmėjai šioje mūsų šventėje gausiai dalyvauti. Įėji
mo auka $12.50 asmeniui

Bilietus prašome įsigyti ir stalus užsisakyti iš 
anksto, nes prie įėjimo bilietai nebus pardavinėja
mi, pas Joną Petronj, telefonas 664-0791, Praną 
Dovydaitį — 667-2680 ir Rūtą Šakienę— 681-4920.

Iki pasimatymo sukaktuvėse!
Rengėjai

sveikino operos sol. Algis 
Grigas. Toliau, labai įdo
miai kalbėjo prof. dr. Leo
nardas šimutis. Angliškai 
sveikino De Paul Universi
teto muzikas fakulteto prof. 
Norma Williams. Trumpu 

mas pianistas dirigentas Al
vydas Vasaitis.

AR ATMINSI plokštelė 
jau pasiekė spaudos platin
tojus lietuvių kolonijose. 
Plokštelės kaina 10 dol.

• Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopa Worcestery, 
per kuopos sekretorę Jani
ną Miliauskienę, Dirvai pa
remti atsiuntė’ auką 25 dol. 
Ačiū.

MAC1UNISTS

SET-UP PERSON & OPERATOR: 
min. 3-5 yrs. exp, on hand milling 
machines.
OPERATOR: min. 3-5 yrs. cxp. on 
Vertical & Horizontai Machining 
Cenlers.
SET-UP PERSON & OPERATOR: 
3-5 yrs. exp. Hardinge HC/AHC 
Machines.
SET-UP PERSON & OPERATOR: 
min. 3-5 yrs.* exp. on NC Turning 
Machines.
Leading contract mfgr. seeks con- 
scientious individuals. Ultra mo- 
dern, clean, A/C.shop. full bene- 
fits.

TRJANGLE MFG., CO. INC.

Upper Saddle River, N. J.

201-825-1212 ext. 26
(44-46)
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