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Diena po to ir prieš tai
Psichologinio karo Įsisiūbavimas

Vytautas Meškauskas

Jei patikėti kolumnistui M. 
Novak, Baltieji Rūmai buvola. 
vai susirūpinę įspūdžiu, kuri 
padarys Amerikos visuomenei 
ABC filmas ‘Day After’, nors 
pats prezidentas pavojaus ne
jautęs. Mat, filmas 70-čiai 
milijonų žmonių - tiek buvo ti
kimasi žiūrovų - parodytų ato
minio karo ir tuo pačiu atomi
nio apsiginklavimo beprasmiš
kumą. Tai sukeltų abejonių 
Reagano administracijos poli
tikos tuo reikalu teisingumu. 
Už tat administracija pareika
lavo ir gavo po filmo žodį Vals
tybės Sekretoriui Shultzui. Be 
to vėliau buvo žinomų asme
nybių diskusijos, kuriose turė
jo progos pasisakyti ne tik ad
ministracijos kritikai, bet ir 
gynėjai, kaip Kissingeris. To
kiu būdu filmas nebuvo palik
tas tik opozicijos išnaudojimui.

Pats filmas labai ištęstas ir 
nuobodus. Prieš kelias dienas 
PublicTV rodytas BBC filmas 
apie eventualų Londono sunai
kinimą daug trumpiau papa 
sakojo tą patį. Iš viso karo be
prasmiškumas yra jau sena te
ma literatūroje, dailėje ir jau 
50 ar daugiau metų filmuose. 
Atsiminkime tik ‘Vakarų Fron
te Nieko Naujo’. Žinoma, 
Dienos po to' filmo kūrėjams 
nebuvo lengva tą dieną pa
vaizduoti, nes faktinai po jos 
tam tikrame atstume niekas 
negalėtų likti gyvas. Tokiu 
būdu, kad atvaizduoti pergy
venimus tų, kurie neva tai vis- 
dėlto išgyveno, reikėjo prileis
ti, kad atominių sprogimų 
efektas nėra toks baisus, kaip 
moksliniai apskaičiavimai by
loja.

Filmas buvo aktualus tik to
dėl, kad jis sutapo su JAV-so 
vietų derybomis dėl vidutinės 
distancijos atominių raketų 
Europoje ir toms deryboms ne 
darant progreso - prasidėjusia 
amerikiečių raketų dislokacija
D.Britanijoje ir V. Vokietijoje 
Todėl filmą galima laikyti są
moninga ar nesąmoninga prie
mone paveikti plačiąją visuo
menę, kad toji priverstų vy
riausybę nusileisti, nes geriau 
likti raudonu negu lavonu.

Rašant šias eilutes sekančią 
dieną, dar nebuvo galima tiks
liai įvertinti filmo padaryto įs
pūdį, iš patyrimo tačiau žino
me, kad šiame krašte ilgam 
įspūdžio nepadarysi. Reikia 
tačiau atsiminti, kad visuome
ninės nuotaikos jau privertė 
dabartinę administraciją atsi
sakyti nuo savo - iš esmės svei
ko - sumanymo pirmiau atsi- 
ginkluoti ir tik po to kalbėtis 
su sovietais dėl nusiginklavi
mo ir jo kontrolės. Nuotaikos 
privertė administraciją atsi- 
ginkluojant kartu derėtis. Tai 
davė sovietams akstino visom 
prieinamom priemonėm pa
veikti nuotaikas taip, kad ad

ministracija jaustų spaudimą 
pasiekti susitarimo nusileidi
mo kaina. Taip buvo iki šiol, 
taip, deja, yra ir dabar.

Filmo proga administraci
jos reprezentantai aiškino, 
kad jie prie tokio sunaikinimo 
realiam gyvenime neprileis, 
nes - jei sovietai žinos, kad ir 
jiems taip pat atsitiks - jie ne
pradės. Tačiau, ar iš viso ga
limas sovietais pasitikėti? Tas 
klausimas, klausant adminis
tracijos pareiškimų, nebuvo 
pakankamai išryškintas. Jei 
negalima - reiktų daugiau 
dėmesio skirti apsigynimui 
nuo jų raketų, o ne tik pasiti
kėti "abipusio užtikrinto su
naikinimo' doktrina. Techniš
kai apsigynimas nuo raketų 
gali būti įmanomas, nors pa
reikalautų labai daug pastan
gų ir, žinoma, lėšų. Prieš tokį 
sprendimą jau dabar piestu 
stojasi daug liberalų komenta
torių ir politikų. Pagal juos, 
tam priešinasi visa ligšiolinė 
istorijos eiga.

Girdi, prezidentas 'Kenne
dy iš dalies laimėjo rinkimus 
kaltindamas Eisenhowerio ad
ministraciją palikus spragą 
atominiame apsiginklavime, 
nors faktinai tai neatitiko tie
sai. Prasidėjęs JAV ginklavi
mas paskatino tą patį daryti ir 
sovietus, kurie jau nesustojo iš 
tikro pradėję lenkti amerikie
čius. Panašiai buvo ir su rake
tom keliais atominiais užtai-

(Nukelta į 2 psl.)

Naujoji Korp! Neo-Lithuania vyriausioji valdyba. Sėdi: Da
lė Gotceitienė — pirm. Stovi iš kairės: Darius Balzaras — sekr., 
Marius Kasniūnas — vicepirm. ir Vytautas Girnius — ižd. 
Trūksta Arvydo Ignatonio — valdybos nario.

V. A. Račkausko nuotr.

Suvažiavimo garbės prezidiumas. Iš kairės: Rimas Gulbinas —• arbiter elegantiarum, Va
lentina Mažeikienė — ižd., kalba pirm. Antanas Juodvalkis, Vida Jonušienė — sekretorė ir Dalė 
Gotceiticnė nauja pirmininkė. Prie vėliavos Jonas Savickas, Vitas Plioplys ir Arvydas Ig- 
natonis. V. A. Račkausko nuotr.

Paminėta Korp! Neo-Lithuania
61 metų veikios sukaktis

1983 Aušros metų lapkri
čio 12 d. Korp!! Neo-Lithu
ania buvo svarbi diena. Iš 
ryto pasimelsta tėvų jėzui
tų koplyčioje už mirusius 
korporantus-es, o po pamal
dų, pagerbti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę, padedant 
gyvų gėlių vainiką prie 
Laisvės paminklo, žodi tarė 
Chicagos padalinio pirm. 
Audronė Karalienė ir sugie
dotas tautos himnas. Dalis 
korporantų nuvyko Į kapi

nes ir aplankė neolituanų 
bei filijų amžino poilsio vie
tas, prisimindami trumpa 
maldele ir padėdami gyvą 
gėlę.

Iškilminga sueiga

Pirmą valandą po pietų 
Lietuvių tautiniuose na
muose, Chicagoje įvyko su
važiavimas — didžioji su
eiga. Iškilmingą sueigą pra
dėjo vyr. valdybos pirm. A. 
Juodvalkis. įnešta Korpora
cijos vėliava, sugiedotas 
Lietuvos himnas, pagerbti 
mirusieji Korp! Neo-Lithu
ania nariai, išklausyti svei
kinimai ir paskaita, žodžiu 
sveikino Amerikos lietuvių 
tautinės sąjungos pirm. 
Vaclovas Mažeika, o raštu
— visa eilė filisterių iš įvai
rių vietovių. Paskaitą skai
tė arbiter elegantiarum Ri
mas Gulbinas (dedama at
skirai). Iškilmingas posėdis 
baigtas studentų himnų 
Gaudeamus.

Darbo posėdis

Po trumpos pertraukos, 
darbo posėdį atidarė vyr. 
valdybos pirm. A. Juodval
kis ir į prezidiumą pakvie
tė pirmininkauti filisterius
— Vaclovą Mažeiką ir Da
lią Gotceitienę, o sekreto
riauti Audronę Gulbinienę.

Pirmininkavimą pradėjo 
Vaclovas Mažeika, perskai
tęs pateiktą darbotvarkę, 
kuri buvo be pakeitimų 
priimta. Patvirtintos val
dybos pasiūlytos šios komi
sijos:

a. registracijos-mandatų 

— Vytas Plioplys, Kazė 
Brazdžionytė ir Violeta Bu- 
rokaitė;

b. nominacijų — Vita 
Girdvainienė, Valentina Ma
žeikienė ir Stasys Virpša;

c. nutarimų ir spaudos — 
Vytautas Račkauskas, Juo
zas Jurevičius, Eglė Juod
valkė ir Vytautas Kasniū
nas, Sr.

Priimtas praėjusio (1981. 
XI. 7 d.) suvažiavimo pro
tokolas, kurį perskaitė se
kretoriavusi Vita Girdvai
nienė.

Ilgesnį pranešimą apie 
Korporacijos dviejų metų 
veiklą padarė vyr. val
dybos pirm. A. Juodvalkis. 
Iš pirmininko pranešime iš
ryškėjo keli svarbesni įvy
kiai, atlikti vyr. valdybos 
1981-83 m. kadencijoje. Pa
minėtini: išvyka 1982 m. 
rugsėjo 4-6 d. d. Tabor 
Farm (Adamkų) vasarvie- 
tėje, kurios metu paminė
ta Korp! Neo-Lithuania 60 
metų veiklos sukaktis, iš
leistas speciali Dirvos lai
da (Nr. 42, 1982. XI. 4 d.), 
kartu su Chicagos padali
niu ar ALT S-ga paminėtos 
svarbios sukaktys: Korp! 
garbės narių — prel. Jono 
Mačiulio-Maironio (1982) ir 
kan. Juozo Tumo-Vaižganto 
(1983. X. 9) 50 metų nuo jų 
mirties pirmojo lietuviško 
laikraščio AUŠROS 100 me
tų sukaktis nuo jo pasiro
dymo (1983. III. 20). šioms 
sukaktims organizuoti bu
vo pakviestas fil. dr. Leonas 
Kriaučeliūnas.

(Nukelta į 7 psl.)



Nr. 46 — 2 DIRVA 1983 m. gruodžio 1 d.

snvniTinĖ poiįt^^

Sovietai pasitraukia iš derybų Ženevoje. - Karo tarp Irako ir 
Irano nauda ir galima žala kaimynams. - Situacija Lenkijoje.

■ Iš kitos pusės
Vienas šios skilties skaitytojas atsiuntė lapkričio 10 

d. DRAUGO vedamojo, apie OSI nacių koloborantų me
džioklę ištrauką. Joje tarp kitko sakoma:

”Ir mes ieškosime su užsidegimu bolševikinių 
nusikaltėlių, kai, jų imperijai griuvus, tam atsiras 
progos ir jėgų.”

Iškarpos siuntėjas klausia:
Vak. Vokietijos seimui pri

tarus naujų amerikiečių vid. 
distancijos raketų dislokacijai 
Vokietijoje, sovietai demons
tratyviai nutraukė derybas 
dėl tos ginklų rūšies apriboji
mo. Tai padaryti jie seniai 
grasino ir to žygio buvo laukia
ma. Reikia kartu tačiau atsi
minti, kad Ženevoje dar tęsia
si, jei ne tikros derybos, tai 
bent pašnekesiai dėl tolimos 
distancijos raketų, o Vienoje - 
dėl konvencionalinių jėgų 
apribojimo, o sausio mėn. 
Stockholme turėtų prasidėti 
dar viena konferencija pana
šiais klausimais, dėl kurios bu
vo sutarta paskutinėmis Mad
rido konferencijos dienomis. 
Be to, aišku, susitarti nebūti
nai reikalingos konferencijos, 
tai galima padaryti ir ‘norma
liais’ diplomatiniais kanalais. 
Reikia tik turėti tam intereso.

• ••
Demonstracijos prieš ameri

kiečių raketas Vak. Europoje 
sovietams atneša ir praktiškos 
naudos. Mat, visos tos naujos 
raketos yra kilnojamos. Tai 
dėl to, kad sovietams būtų sun
kiau nustatyti jų pozicijas, ruo
šiantis staigiam puolimui. Jei 
demonstrantai, kaip jie žada, 
visur pasitiks ir lydės atveža
mas raketas, sovietams bus 
lengviau išsiaiškinti jų disloka 
ciją ir kilnojimo planą.

• ••
Vid. Rytai toliau verda. 

Arafato vadovybės likvidacija 
ir kovos tam reikalui labai su
jaudino visą arabų pasaulį ir 
nuo jo izoliavo Siriją. Nepasi
tenkinimo pareiškė ir sovietai, 
nuo kurių ginklų tiekimo pri
klauso Sirijos karinė galia.
______________ ________ '

Diena 
po to... 
(Atkelta iš 1 psl.) 

sais. Iš pradžių jos buvo ame
rikiečių monopolis, bet po 
kiek laiko sovietai pasivijo ir 
aplenkė. Dabar amerikiečiai 
galvoja apie mažesnes, bet 
tikslesnes - ir tuo būdu dau
giau tinkančias kariniams tiks
lams - vieno užtaiso bombas, 
bet tai, aišku, sovietų nepaska
tina atsisakyti jau turimų savo 
dešimties užtaisų raketų! Jei 
amerikiečiai dabar koncen
truotųsi priešraketinei gyny
bai, sovietai darytų tą patį; o 
jei negalėtų - būtų paskatinti 
pulti tuojau, kol turi tikrą, ar 
tik amerikiečių įsivaizduoja
mą, persvarą. Už tat geriau 
esą susitarti abiem pusėm at
sisakyti nuo tokios gynybos 
erdvėse. Gaila, jog iki šiol ne
padaroma logiška išvada, kad 
problema yra ne atominiai 
ginklai, bet - sovietai.

Palestiniečių tarpe eina 
gandai, kad Sirija slaptai su
sitarė su Izraeliu ir JAV likvi
duoti ar perimti savo žinion 
PLO, už ką amerikiečiai paža 
dėjo paspausti Izraelį atiduoti 
bent dalį iš Sirijos atimtos Go- 
lano aukštumos. Tuo pačiu 
laiku JAV ir Izraelis sustiprins 
žodinius Sirijos puolimus, kad 
Sirija galėtų pasiteisinti arabų 
ir sovietų akyse.

Iš tikro, Gynybos Sekreto
rius Weinberger viešai Sirijai 
primetė atsakomybę už mari
nų Beirute bombardavimą, 
bet Izraelio lėktuvai, atsiker- 
šydami už paskutinę panašią 
ataką, vengė Sirijos kariuome
nės pozicijų. Žinia, visa tai 
gali būti gandai...

įvairiausiom spekuliacijom, 
apskaičiavimams ir gandam 
dar daugiau medžiagos duoda 
jau 20 mėnesių besitęsiąs Ira- 
ko-Irano karas. Abi pusės ne
pajėgia toliau pasistumti nuo 
savo sienų. Nuostoliai žmonė
mis abejose pusėse pasiekė 
apie trijų-penkių šimtų tūks
tančių, bet tas mažiau jaudi
na pasaulį, o ypač kaimynus, 
kurie remdami Iraką patys tu- 
ri dviejų milijonų statinių di
desnį pareikalavimą savo naf
tai, nes karas sutrukdė naftos 
tiekimą iš kariaujančių. Da
bar tačiau atrodo, kad tokia 
‘laiminga’ situacija kaimy
nams sudaro vis didėjančią 
grėsmę, negalėdamas ilgiau 
kovoti, Irakas griebėsi su iš 
Prancūzijos gautom raketom 

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IB UKEBIĘ KRAUTUVĘ —

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

skandinti į Iraną ir iŠ jo išplau
kiančius laivus. Pereitos savai
tės pradžioje buvo pranešta 
net apie 7 laivų nuskandini- 
mą, vienas iš jų buvo graikų. 
Irako laimėjimo perspektyvos 
nedžiugina nei jo rėmėjų iš 
arabų valstybės tarpo, nei 
Vakarų. Nors Irakas 1979 m. 
uždarė savo komunistų partiją 
ir jo santykiai su sovietais - 
svarbiausiu ginklų tiekėju - po 
to buvo pablogėję ir sovietai 
ginklų tiekimą buvo apstab- 
dę, dabar jie tą tiekimą vėl at
naujino. 70% karo vedimui 
reikalingų reikmenų Irakas 
vėl gaunąs iš Sovietuos. Gali
mas daiktas, kad Irakas su So
vietija bando susitarti dėl 
eventualaus pralaiminčio Ira
no pasidalinimo tarp savęs. 
Tuo atveju Sovietija gautų ry
tinę Irano dalį su priėjimu 
prie Persijos įlankos. Panašiai 
Sovietija jau buvo pasidalinu
si Iraną su D. Britanija po 
antrojo pasaulinio karo. Tiesa 
sovietai dar nesusitvarkė galu
tinai su Afganistanu, tačiau 
jie ten turi visas operacijai 
prieš Iraną reikalingas aviaci
jos bazes, kurioms afganų par
tizanai negali nieko padaryti.

Jei karo laimė pakryptų Ira 
no pusėn, perspektyvos kaimy 
nams nebūtų šviesios. Jie tu
rėtų rimtai skaičiuotes su Isla
mo fundamentalistų sukili
mais pas save namuose. To 
paties bijodama savo maho
metonų tarpe, Sovietija gali 
pasiskubinti įžengti į Iraną.

"Mes? Kodėl mes, o ne anie Lietuvoje?”
Teisingai. ’Anie’ galėtų geriau ir teisingiau išsiaiš

kinti ir nusikaltimus ir nusikaltėlius. Mes galėtumėm pa
liudyti tik pačius pirmuosius 1941 m. nusikaltimus. Grą- 
sinimas, kad ’mes ieškosime’, šiuo atveju tik pateisina 
panašias žydų pastangas, ką faktinai ir pats autorius 
pripažįsta, sakydamas:

..blogumas yra tas, kad (1) tų nusikaltėlių 
ieškoma klaikiai neteisingais būdais, kad (2) na
cistiniais nusikaltėliais pradedama laikyti visus, 
kas tik nacių okupacijos laikais turėjo kokią val
dinę tarnybą ... ir kad (3) tarp nusikaltėlių ieš
kotojų yra tokių, kurių ... rankos krauju sutep
tos.”

Na, trečią punktą gal ir būtų sunku prikišti mūsų 
ieškotojams, bet nusikalsti pirmu ir antru tik pakeitus 
nacius bolševikais, būtų tiek daug progos, kad ir tas pa
stangas galima būtų kvalifikuoti irgi KLAIKIOMIS.

Svarbiausia tačiau, kad tokiu grasinimu mažai pa
dedama konkrečiai kaltinamiems. Jų geriausias gynima
sis galėtų remtis tuo, kad kiekvienos to vardo vertos tei
singumo sistemos tikslas yra ne tik kaltuosius nubausti, 
bet ir .užtikrinti, kad nekaltieji nebūtų persekiojami. 
Abejonės atveju geriau kaltą išteisinti, negu nekaltą nu
bausti. Iš tikro, kaip šiandien galima nustatyti kaltę, jei 
nuo to laiko praėjo 40 su viršum metų, o nusikaltimo 
vieta yra negeresnių už nacius okupuota, kurie yra suin
teresuoti įrodymų fabrikacija? Faktinai tokių bylų ir 
JAV teismai nesiima iš esmės svarstyti, bet tik atimama 
pilietybė ir ištremiama, kas nėra logiška, nes negalint 
pasisakyti iš esmės, nėra ko kabinėtis ir prie formalumų. 
Atrodo, kad OSI, patyrusi keletą nepasisekimų, bent vie
noje ukrainiečio byloje susitarė su Izraeliu, kad tas tą 
kaltinamąjį pareikalautų jam išduoti. Tam jau reiktų 
rimtesnių įrodymų negu paprastam pilietybės atėmimui, 
bet vėl klausimas, jei taip gali daryti Izraelis, kodėl ne 
Sovietija?

Kiekvienu atveju, geriau laikytis šio krašto teisinės 
santvarkos ir sampratos negu grasinimų, ką padarytu- 
mėm, jei galėtumėm. (vm)

žinia, 83 m. Khomeinį gali 
kiekvieną dieną ištikti mirtis, 
nors jo brolis jau pasiekė 96 
m. amžiaus, kas liudytų, kad 
jie iš ilgaamžės šeimos. Taip 
pat ir Irako prezidentas Sad- 
dam Hussein gali būti nuvers
tas. Tuo atveju būtų lengviau 
susitarti. Kiekvienu atveju, į 
Vid. Rytus žiūrima su augan
čiu rūpesčiu. • ••

Iš Lenkijos pereitą savaitę 
atėjo žinia, kuri skamba kaip 
‘lenkiškas’ anekdotas. Gen. Je 
ruzelskis atsistatydino iš kraš
to apsaugos ministerio parei
gų, bet, žinoma, paliko minis- 
teriu pirmininku ir ... dėl viso 
ko sudarė ‘atsarginę’ karinę 
vyriausybę, jam pačiam va
dovaujant. Visa tai reikalin
ga, nes Lenkijos vyriausybė 
nutarė padidinti žemės ūkio 

produktų kainas, atimant vals
tybės primokėjimus. Didelė 
dalis Lenkijos žemės ūkio nėra 
suvalstybinta ir todėl žemės 
ūkio produktų kainos turėjo 
būti tokios, kad paskatintų 
gamybą. Skirtumą tarp ūki
ninkų gaunamų kainų ir var
totojų mokamų padengdavo 
vyriausybė. Žinoma, vartoto
jai bus labai nepatenkinti. 
Kad juos sudrausminti - reikė
jo griebtis priemonių, kurios 
leistų karo stovio įvedimą ga
limai greičiau.

5VANTED
MACHINIST-Davcnport Screw Ma- 
chines. Sėt up and operate. Minimum 
5 years exp. First and Second Shifts. 
Esccellent benefits, plūs profit shar- 
ing. Call collect JIM STUDEBAKER, 

STANDARD INSERT CO.
12280 MONTAGUE ST. 
PACOIMA CA. 91331 

213-890-9529
(39-2)

PATIKSLINIMAS
Praeitame numery V. 

Meškausko straipsnis ”Rea- 
gno perspektyvos” turėjo 
prasidėti šeštąja pastraipa 
”žiūrint j prezidentą Rea- 
ganą ...” Dėl šios klaidos 
atsiprašome.

SaviaiaUl: J. JANUSAITIS ir J. MAtEIKA

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

Kainos Ž o m o s — Pasirinkimu didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Lietuvių Fondo naujos pelno skirstymo gairės

Rimo Gulbino žodis 
pasakytas Korp! Neo- 
Lithuania d i d žiojoje 
sueigoje š. m. lapkričio 
12 d. Lietuviu Tauti- 
niuose Namuose Chica
goje.

Šiais "AUŠROS” metais 
švenčiame k o r p o r acijos 
Neo-Lithuania 61 metu įsi
kūrimo sukaktį. Džiugu bū
tų šią šventę paminėti Kor
poracijos gimtinėje, Kau
ne. Deja, šiandien ten vieš
patauja okupantai. Tėvy
nėje likę kolegos šią sukak
tį išgyvena skausmingai, 
bet vildamiesi ateityje iš- 
visti laisvą Lietuvą, ir vėl 
žydinčią Korp! Neo-Lithu
ania.

Istorija kartojasi. Prieš 
100 metų mažos saujelės 
lietuvių intelektualų pa
stangomis, išėjo lietuviš
kas laikraštis "Aušra”. Į šį 
plunksnos darbą įsijungė 
Rusijoje mokslus baigę ir 
dar besimokantieji lietu
viai. žinom, kad "Aušra” 
kėlė senosios Lietuvos di
dingą praeitį ir skatino lie
tuvius pabusti iš snaudulio. 
Ano meto studentija nebo
dama persekiojimų, ryžtin
gai ir drąsiai jungėsi į slap
tą lietuviško žodžio platini
mą. Už žmogaus teisių rei
kalavimus ir lietuvišką 
spaudą, daug lietuvių ken
tėjo kalėjimuose ar ištrė
mimą, bet jie iškovojo ne 
vien žmogaus teises, bet ir 
Lietuvai nepriklausomybę.

1922 metais, Vytauto Di
džiojo Universitete, įsikūrė 
lietuvių studentų tautinin
kų korporacija Neo-Lithu
ania. Jos tikslas: lietuvių 
tautos laisvė, garbė ir gero
vė. Parinktas šūkis Pro Pa- 
tria įpareigojo neolituanus 
atlikti pareigą tėvynei. 
Korp! Neo-Lithuania nepri
klausomybės laikais augo ir 
žydėjo. Filiąe Lithuania 
veikė atskirai. Stipri atžala 
buvo Jaunoji Lietuva, Her
kus Monte ir 1939 m. Vil
niaus Universitete — Gele
žinis Vilkas. Korporantų 
tarpe buvo nemažas skai
čius žymių mokslo, meno, 

politikos, visuomenės ir ki
tų sričių veikėjų. Jie nema
žą įtaką darė į studijuojan
čio jaunimo tautinį subren
dimą. Todėl netenka ste
bėtis, kad bolševikai ir na
ciai, okupacijų metais, nai
kino neolituanus, tremda- 
mi i Sibirą, kišdami į kalė
jimus, koncentracijos sto
vyklas. Abiejų priešų oku
pacijų metais neolituanai 
dalyvavo pogrindžio veik
loje ir dalis jų žuvo parti
zaninėse kovose. Nežiūrint 
okupantų žiaurumo, karo, 
išsiblaškymo po įvairius 
kraštus ir kontinentus, tau
tinė idėja liko gyva. Pasi
tvirtino poeto Maironio žo
džiai: "Didžios idėjos ne
miršta kaip žmonės”.

1955 metais atsikūrė kor
poracija Neo-Lithuania iš
eivijoje. Medis, kuris išdy
go, augo ir žydėjo nepri
klausomoj Lietuvoj, atgijo 
išeivijoje.

Šių dienų, laisvuose kraš
tuose gyvenantis jaunimas, 
turi visas galimybes lais
vai be persekiojimo ir bai
mės, dirbti Lietuvos laisvės 
atstatymui, šūkis Pro Pa- 
tria įpareigoja kiekvieną iš 
mūsų įsijungti į Lietuvos 
laisvinimo darbą ir visur 
visiems skelbti mums pada
rytą skriaudą ... Kažkodėl 
plačiai nesi jungiam į bend
rus darbus. Daugelis užsi
ėmę savo šeimos ir asme
niškais rūpesčiais.

Pabuskime! Laikas vėl 
jaunimui išvysti naują 
"Aušrą”. Reikia jaunos 
energijos ir didelio pasiry
žimo. Esame garbingos tau
tos vaikai, tad ir neleiski
me tai garbei išnykti.

Dalyvaukime, pagal su- 
bėjimus, lietuviškoje ir gy
venamojo krašto spaudoje, 
remkime tuos, kurie turi 
galimybę supažindinti sve
timtaučius su lietuvių tau
tos padėtim. Ieškokime ge
rų draugų kovai prieš be
siplečiantį sovietinį impe
rializmą, kuris neša tau
toms pražūtį ir neišvengia
mą vergiją. Išeivijos lietu
viai turi domėtis ne vien

Lietuvių Fondui peržen
gus du su puse milijono do
lerių pagrindinio nejudomo 
kapitalo ribą ir iš jo inves
tavimo gavus nuo pat pra
džios viso daugiau negu vie
ną ir pusę milijono dolerių 
pajamų, pasidarė amžinai 
nesi baigiantis finansinis 
aruodas lietuvybės darbų 
ugdymui Lietuvybės švie
timui, kultūrai, mokslui, 
jaunimui ir kitiems reika
lams iki dabar viso buvo 
padalinta daugiau negu vie
nas milijonas ir šimtas 
tūkstančių dolerių. Vien 
šiais metais bus išdalinta 
įvairiems lietuvybės projek
tams daugiau negu 150 
tūkstančių dol. Tai mūsų 
visų lietuvių išeivių (miru
sių ir gyvenančių) pasidi-

Lietuvos laisve, bet ir gy
venamo krašto likimu bei 
gerove. Neolituanai turi bū
ti ypatingai budrūs ir pa
žinti užnuodytą aplinką, ne
žiūrint kas tą aplinką su
darytų .mokslo institucijų 
profesoriai ar eiliniai libe
ralių minčių studentai. Ko
munistų paruošti agentai 
įvairiais būdais skleidžia 
suklastotas laisvės idėjas ir 
savo pasitenkinimui ieško 
nekaltų aukų. Būkime ap
dairūs, kad nepatekti į jų 
pinkles. Drąsiai ginkime 
tiesą.

Sekimė šių dienų politi
ką, pastokime kelią klaidi
nimams. Būkime drąsūs ir 
pasipriešinkime tiems, ku
rie remia mūsų priešus. Bū
dami susipratę lietuviai, 
susilauksime pagarbos ir 
įvertinimo.

Lietuvos laisvė priklau
so nuo visų lietuvių vienin
go ir ryžtingo darbo. Jei 
mes laisvės nereikalausime, 
seses ir brolius paliksime 
komunistinės vergijos pan
čiuose. Mes turim jais rū
pintis. Prieš stojant į kovą 
už lietuvių tautos laisvę, 
privalome patys būti susi
pratę, stiprios valios lietu
viai. Lietuvių kalba, kul
tūra, ir istorija yra laisvės 
kovos ginklai. Neolituanai 
privalo puoselėti lietuvišką 
kultūrą ir praktikuoti visas 
tradicijas. Neolituanų na
mai tebūna lietuviškos 
tvirtovės, kurių jokia jėga 
nepajėgtų sugriauti. Nesu
griaunama tvirtovė yra lie
tuviška šeima kurioje var
tojama lietuvių kalba ir 
vaikams skepijama tėvynės 
meilė. Neolituanai turi ar
timai tarpusavy bendrauti 
ir palaikyti ryšius su visom 
lietuviškom organizacijom. 
Raskime laiko atlikti tau
tinius įsipareigojimus!

Išgirskime Maironį šau- 
kintį į kovą už tėvynę ir 
brangią žemę Lietuvos, gar
bė tėvams, kurie ją gynė ir 
kas už ateitį kovos!

Vivat, Crescat, Floreat 
Korp! Neo-Lithuania.

Rimas Gulbinas.

DR. A. RAZMA

džiuvimas ir garbė, kad drį- 
some tą Lietuvių Fondą 
pradėti organizuoti ir pa
siekti šias neįtikėtinas su
mas.

Kasmetinis LF pelno 
skirstymo dalbas yra labai 
atsakingas ir atliekamas LF 
3 atstovų ir JAV LB 3 at
stovų. šiuo metu LF skirs
tymo komisiją sudaro LF 
atstovai: dr. A. Razma 
(pirm.), dr. K. Ambrozai
tis, dr. J. Valaitis, antrinin
kas dr. J. Račkauskas ir 
JAV LB atstovai: 1. Pem- 
kienė, Br. Juodelis, dr. T. 
Remeikis bei antrininkas 
rašyt, č. Grincevičius. šalia 
LF skirstymo komisijos 
taip pat veikia pakomisija 
studentams stipendijų skir
stymui, JAV LB švietimo 
taryba, kultūros taryba, Li
tuanistikos institutas, ir ki
tos lietuvių organizacijos 
patiekia apsvarstytus tavo 
planus LF pelno skirstymo 
komisijai. LF skirstymo su
mos nėra lengvabūdiškai 
duodamos, bet visi prašy
mai yra analizuojami gana 
detaliai ir įvertinami žino
mų atitinkamų lietuvybės 
veiklos profesionalų.

šiais metais buvo nusta
tytos naujos skirstymo gai
rės, norint lietuvybės veik
lą padaryti planingesnę, 
efektyvesnę ir į ateitį besi- 
orentuojančią. Tas pats 
principas yra taikomas ir 
studentų stipendijoms. Di
džiosios LF pelno sumos 
bus padalintos pavasarį, 
kad tokiu būdu lietuvybės 
darbų planuotojai ir stu
dentai žinotų iš anks
to, kokią LF paramą 
jie gali susilaukti. Maža 
LF pelno suma bus palikta 
atsargoj, ypatingiems, ne- 
numatyt i e m s lietuvybės 
darbams laike kiekvienų 
metų.

Lietuvių visuomenės ži
niai žemiau išvardinamos 
sutrauktai LF pelno skirs
tymo gairės:

1. Kiekvienas prašymo 
autorius turi užpildyti LF 
pelno skirstymo komisijos 
formą, kurioje bus pažymė
tas projekto dydis, prašo
ma suma, rekomendacijos ir 
kitos reikalingos žinios. 
Tos formos gaunamos LF 
būstinėje.

2. Kalendorius:
a. Visi prašymai patei

kiami iki balandžio 15 d.
b. Prašymų svarstymai ir 

apklausinėjimai pravedami 
iki gegužės 31 d.

c. LF pelno skirstymo ko
misijos sprendimai atlieka
mi iki birželio 15 d.

d. Sprendimų pranešimai, 
pinigų išmokėjimai ir pro
jektų vykdymo patikrini
mai yra LF tarybos ir vai-, 
dybos žinioje.

3. Visi prašymai ir pro
jektai klasifikuojami se
kančiai :

I. švietimas (pradinis-vi- 
dorinis, aukštasis mokslas, 
tautinis auklėjimas, bendri
niai reikalai).

II. Menai (literatūra, dai
lė, muzika, teatras, šokis, 
filmas, bendriniai reikalai).

III. Mokslas (mokslinės 
institucijos, moksliniai pro
jektai, moksliniai veikalai, 
bendriniai reikalai).

IV. Visuomeniniai reika
lai (institucijos, susižinoji
mo priemonės, bendriniai 
masiniai renginiai, tautinė 
reprezentacija).

V. Įvairenybės.
4. LF stipendijos skirsto

mos pagal Amerikos uni
versitetų standartą (under- 
graduate, graduate, post 
graduate, fellovvship, re- 
search). Pirmenybė yra 
įvairioms lituanistikos stu
dijoms .Studentės, studen
tai įsitraukę į bet kokį lie
tuvišką darbą taip pat tu
ri pirmenybę. LF misija 
yra kuo daugiau paruošti 
inteligentų iš įvairių pro
fesijų, kurie tiesioginiai ar 
netiesioginiai aktyviai įsi
jungtų į lietuvybės darbus 
ateityje. Įvairių LF stipen
dijų dydis gali būti nuo ke
lių šimtų iki 5,000 dol. Jos 
gali būti vienkartinės, dau- 
giakartinės, visiems me
tams ar atostogų metu spe
cialiems seminarams. Spe
ciali LF pakomisija palaiko 
ryšius su prašančiais stu
dentais ir paruošia planą 
LF pelno skirstymo komisi
jai.

LF1 tikslas yra remti di
delius, ilgai išliekančius lie
tuvybės projektus, ypatin
gai tuos, kurie negalimi 
įgyvendinti dabartinėje Lie
tuvoje. Mažesnius projek
tus dar gali įgyvendinti at
skiri asmenys, asmenų gru
pės ar kitos visuomeninės 
organizacijos. Taip pat, yra 
raginama naudoti "chal- 
lenge grants”, kur LF da
linė parama įgalina priva
čia iniciatyva užbaigti pro
jektą surenkant aukas iš 
kitų šaltinių. LF skiria pre
mijas susitarus su LB in
stitucijomis ar kitomis or
ganizacijomis. Norima iš
vengti premijų dvilypišku- 
mo, infilacijos ar neveiks
mingumo. Premijos privalė
tų skatinti kūrybingumą, 
kokybę lietuvybės labui. 
Parama neskiriama admi- 
n i s traciniams institucijų 
reikalams.

LF pelno skirstymo ko- 
mijos gairės nėra dogma
tiškos, jos prisiderina prie 
lietuvybės darbų kaitų, rei
kalavimų ir svarbumo išei
vijoje bei tautoje dabar ir 
ateityje.

ATITAISYMAS

Po Vaidilos teatro akto
rių nuotrauka (Nr. 45, 13 
psl.) per klaidą buvo pri
jungtas parašas V. A. Rač
kausko darytos nuotraukos 
iš neolituanų sueigos (11 
psl.).
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TRAUKINIU Į POLIARINĘ VASARĄ- (6) Henrikas Stasas

Ir vėl Švedijoje...
Apie Norvegiją ir norvegus 

vieną vakarą ilgai kalbėjome 
su mūsų jau pažįstamu norve
gu Knut Sreden. Jis taip pat 
pastebėjo, kad norvego cha
rakteris daug kuo skiriasi nuo 
Ibseno dramoje išryškinto nor
vego tipo. Norvego charakteri 
suformavusi šio krašto gamta, 
kuri, žinoma, šalta, šiurkšti, 
bet kartu ir žavi. Prie gamtos 
norvegas nepaprastai prisiri
šęs, tiesiog joje pasinėręs. Ir 
ne vien tik kaimo, bet ir mies
to gyventojai labai daug laiko 
praleidžia gamtoje: keliauda
mi, žvejodami ir slidinėdami. 
Ypač daug slidinėja. Pasak 
Knut Sreden, jei norvegams 
vaikas gimsta pavasarį, tai žie
mą jis jau stovi ant slidžių.

Būdamas gamtos žmogus, 
norvegas nemėgsta sėdėti ir po
sėdžiauti. Štai kartą susirinkę 
švedai, danai, suomiai ir nor
vegai spręsti ūkines problemas. 
Kiekvienas jų pasiūlė savo pro
jektą, kaip išeiti iš susidariu
sios ūkinės krizės. Galiausia 
buvo atsiklausta norvego, kokį 
projektą jis siūlo. Kiek pagal
vojęs norvegas pareiškė: ‘Jūs 
diskutuokite ir nuspręskite, o 
aš tuo tarpu eisiu lašišų meš
kerioti’. Taigi, norvegas ne
mėgsta ginčų ir plačių disku
sijų, nes jie labai taikingo cha
rakterio. Neveltui Alfred No- 
bel taikos premijai skirti parin
ko norvegus ir tą garbingą pa
reigą pavedė Norvegijos sei
mui - Sorting.

Norvegas taip pat ir toleran 
tas, visad palankiai atsiliepia 
apie kitus kraštus, tačiau savo 
kraštą labai myli ir jį visada 
laiko nemenkesnių už kitus. 
Štai kartą norvegų rašytojas, 
Nobelio laureatas Bjornson su 
paskaitomis lankėse JAV ir čia 
pokalbyje kolegos amerikie
čiai pastebėjo, jog jis turėtų 
labai gerai jaustis šiame Dievo 
palaimintame (in Gods own 
country) krašte. Norvegas to
kia pastaba šiek tiek užsigavo 
ir atsakė: ‘Jei jūs manote, kad 
Amerika yra Dievo kraštas, 
tai Norvegija turėtų būti jau 
bent sukurta Šventosios Dva
sios’.

Tad tokie norvegai, kuriuos 
arčiau pažinom trumpai bend
raudami su labai įdomiu ir 
simpatišku Knut Sreden.

Su tokiais įspūdžiais vyko
me iš pietinės Norvegijos į S ve 
dijos sostinę Stokholmą. 8 vai. 
ryto sėdėjome vėl traukinyje. 
Iš centrinės Oslo stoties išva
žiavę, atsidūrėme vėl žaliame 
gamtos prieglobstyje. Mat, į 
Oslo miestą yra giliai įsiskver
bęs kaimas. Nors miestas ir 
išaugęs iki 400,000 gyventojų, 
tačiau miesto ribose dar egzis
tuoja ūkiai, dirbami laukai, 
pievos ir miškai. Čia sunku 
net atskirti kur Oslo prasideda 
ir kur baigiasi.

Po valandos kelio visai neju
čia pasiekėm Švediją - jokios 
griežtos sienos tarp šių valsty
bių nėra, niekas nekontroliavo 
mūsų pasų ir niekas nesirūpi
no muitinės formalumais. Tik 
iš stoties užrašo buvo galima 
spręsti, jog jau esame Švedijo
je. Pro traukinio langus da
bar skrido žali Vaermland’o 
laukai ir tipiški raudonai da
žyti švedų pastatai, kuriuos 
dengė šviesus vasariškas dan
gus. Atrodė, kad čia vasara 
tikrai šviesesnė, nes aukšti Nor
vegijos kalnai matyt sulaiko 
tamsius Atlanto debesis.

Vaermland yra gal labiau
siai išgarsinta Švedijos provin
cija, nes ją legendomis ir ro
mantine kūryba pasauliui pri
stačiusi visiems žinoma šio 
krašto mokytoja-rašytoja Sei
mą Lagerloef. Ir kas gi neskai
tė jos Kristaus legendos, pada
vimą apie Goestą Berlingą ar 
Nils Helgerson nuostabią kelio
nę.

Vaermland provincija ir tu
ristų labai mėgiama. Gražus 
Venero ežeras ir miškingos 
apylinkės čia sutraukia daugy
bę vasarotojų ir turistų. Siau
riniame ežero krante išaugo 
nemažas pramonės centras ir 
gražus miestas Karlstad. Ta
čiau Karlstad abejom šiom 
Skandinavijos tautom turi ir 
istorinių priminimų. Juk čia 
1905 metais švedų ir norvegų 
tautos atstovai nusprendė pa
naikinti 100 metų trukusią

‘Ąrpber Holidays”
Paskutinė šių metų ekskursija į 

LIETUVĄ išvyksta:
GRUODŽIO 26 d. — $1175.00 su NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMU VILNIUJE (Maskvą 2, Vilnius 5, Ry
ga 3, Leningradas 2, Helsinkis 1).

1984 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ pra
sideda BALANDŽIO 18 d. REGISTRUOJAME 
JAU DABAR, šiuo reikalu skambinkite: 1-800- 
722-1200 (TOLL FREE), iš Massachusetts ir Ka
nados: 1-617-268-8764.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

MEM8ER

Įstaigai vadovauja: 
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

NORINTIEMS ATSIKVIESTI CIM1NES ATOSTOGOMS SUTVARKOME
DOKUMENTUS. REGISTERED TRAVEL AGENT #TAO324
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tautų uniją ir tais metais Nor
vegija tapo laisva, nepriklau
soma valstybė.

Netoli Karlstad yra ir garsi 
Marabacka - dvaras, kuriame 
gimė ir mirė rašytoja Seimą 
Lagerloef. Šią vietą, lygiai 
kaip ir Hans Christian Ander- 
sen gimtuosius namus, kasmet 
aplanko virš 100,000 turistų.

Toliau už Karlstad dar vis 
tęsėsi ryškiom vasaros spalvom 
pasipuošę Vaermland’o laukai- 
Javų laukai bangavo žaliam 
virpėjime. Kur ne kur dideli 
lopai geltonai žydinčių garsty
čių atrodė kaip šilti bičių ko
riai tarp dominuojančios žalu
mos. Į šią žalumą dažnai įsi
terpdavo idiliški vienkiemiai, 
papildydami aplinką naujo
mis spalvomis.

Artėjant prie Eskilstunos 
atsivėrė platūs Vetero ir Mala 
rų ežerų vandenys, kurių pa
sakiškomis pakrantėmis skubė
jo mūsų traukinys į Stokholmą. 
I šias sritis savaitgaliais vyksta 
daugelis Stokholmo gyventojų 
poilsiui ir pasigėrėti nepapras
ta šių ežerų aplinka.

Netrukus pravažiavome Es- 
kilstuną ir už jos jau praside
da Stokholmo sritis. Čia apie 
30 km. į žemyną įsiskverbusi 
Baltijos įlanka pasitinka Ma- 
larų ežerą. Atrodo, kad Balti
ja ir Malarai ištiesę čia savo 
rankas norėtų pasisveikinti. 
Baltijos įlanka ir M ai arų eže
ras išsišakoja čia tarp daugy
bės salų. Aukšti uolėti šių salų 
krantai dažniausia apaugę 
spygliuočiais, tarp kurių mato
si daugybė raudonų, kaip gry
bų, vasarnamių.

Dar toliau iškyla ir pirmieji 
stambūs Stokholmo pastatai, 
kurių atspindys šių vandenų 
veidrodyje suteikia šiam mies
tui jo identiškumą. Neveltui 
Stokholmas anksčiau buvo lai
komas vandenų karaliene, Ma- 
larų gražuole bei šiaurės Ve
necija.

Tačiau jo karališkas grožis 
šiandien, sakyčiau, jau demas
kuotas, nes tūkstančiai archi
tektūriniai brangių pastatų, 
miestui plečiantis, kasmet nu
griaunama ir modernizmas 
taip sumaišomas su istorine 
statyba, jog didelę dalį savo 
grožio Stokholmas jau yra nūs 
tojęs.

Prisimenu, kai 1939 m. čia 
atvykę žavėjomės miesto gro
žiu, švara, lengvu Baltijos oru 
ir saugumu. Šiandien Stok
holmas šio žavesio jau nebete
ko. Nepaprastai išplitus turiz
mui, per metus milijonai ke
liautojų lankosi šiame mieste. 
Ypač daug jaunimo, kurie čia 
sunkiom kuprinėm apsikrovę 
poilsiauja stotyse ant grindų, 
tuneliuose, ant laiptų ir net 
šaligatviuose. Tokiam judėji
mo sukūry sunku palaikyti ir 
miesto švarą bei saugumą. Be 
to, Stokholmas šiandien yra 
išaugęs į modernų didmiestį - 
visur daugiaaukščiai pastatai, 
milžįniški prekybos centrai, 
net požemyje ištisi miesto kvar
talai skirti prekybai.

(Bus daugiau) 
OWNER/OPERATORS

OF FLAT BED TRUCKS 
to haul steel to north^est and Calt- 
fornia with return lumber Ioads to 
Great Lakęs area. Mušt have fuil 
tarps and nylon straps to proLecL’ 
lumber.

For dėtais, phone 800-541*4213, 
Dennis William* SYSTEM TRANS- 
PORT. Spnlcane. WA. 90220.. (45-48)

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? £ 3001 West 59th Street

CHICAGO, ILLINOIS 60629 
PHONE: 312 925-6897 

U.S.A.

unnitfliiMi Buikom ioomoii
1983 m. rugsėjo mėn.

Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio
— įamžintoįas, įm. — įmokėjo, atst. atstovauja, asm. — asmuo, įgal.

— įgaliotinis, suma po pavardės — įnašų iš viso.
lx
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1
1

1

1
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1
1

$10.00 : Strungio Juozo atm. įn.: Pupelis Jadvyga, $10. 
$25.00 Mikūnienės Izabelės atm. įn.: 2 asm., $25;

Stangenbergo Edvardo savanorio kūrėjo atm. įn.: 
Stangenbergienė Bronė, $260.

$100.00 Paužuoliai Antanas ir Emilija, $100; Petrauskai 
Juozas ir Salomėja, $1,000; Prunskiai Jonas ir Vanda, 
$800; X, $100.

$250.00 Jazukevičius Edvardas, $250.
$335.00 Katilius Juozas ir Stefa (mirusi), įm. Dūda Vytenis ir 

Daiva $50, Cinga Jonas ir Aldona $50, Tumas 
Alfonsas ir Inga $25, Daukas Ričardas ir Lina $25, 
Bacevičius Vytautas ir Sofija $50, Korius Zeslovas ir 
Stasė $30, Ruigys Albinas ir Laima $25, Tonkūnas 
Mykolas $50 ir kiti.

$324.00 Slabokas Stasys (miręs) atm. įm. Aušrotai V. ir B. $25, 
Senkunienė Elena $50, LB Palm Beach valdyba $25 ir 
19 kitų, $524.

$345.00 Pažėros Stasio atm. įn. atst. Pažerienė Apolonia, įm. 
LB Palm Beach valdyba $25, Aušrotai V. ir B. $25, 
Pažerienė A. $40, Damijonaitienė Bronė $25 ir 14 kitų, 
$345.

$500.00 Litvinas Jonas, $1,000; Skrupskelienė Alina, $700; 
Slabokas Stasys testamentinis palikimas, $1,024.

$694.00 X, $50,694.
$1,000.00 Žukauskas Edgardas, $1.000

Iš viso $4,908.00

1983 m. spalio mėn.
1 $25.00
1 $50.00

12 $100.00

7 $200.00

1 $600.00

1 $779.00

1 $800.00
1 $15,313.58

Kojelis Daina E., $370.
Puzino dail. Povilo atm. įn.: Puzinienė Austrą jo mir
ties 16 m. sukakties proga, $450.
Galeckaitė Audronė, $100; JAV LB Palm Beach Co. 
apylinkė, atst. Aušrotienė Veronika $500; Jurjonas 
Stasys, $200; Jurjonienė Aleksandra, $200; Kindurys 
Alfonsas ir Ona $2,600; Liorentas Jonas, $500; P.L.P. 
Karo Mokyklos XV-os Laidos Karininkai atst. Les- 
niauskas Viktoras, $100; Švėkšnos Gimnazija atst. 
Rūgytė Alicija, $3,000; Tamkutonis Gerald C., $500; 
Točilauskas Edvardas ir Valerija, $100; Viliušis 
Adomas, $100; Vytauto Didžiojo Saulių Rinktinė, 
$342.
Ambrizas John, $600; Galeckienė Bronė, $200; Klova 
Vincas, $1,700; Mažrimas Pranas ir Konstancija, 
$700; Pabrėža Aleksas ir Aleksandra, $900; 
Paliulienės Marijos atm. įn.: Margaitis Gediminas 
$50, Bcevičius Antanas $25, Paliuliai Cesė ir Bronius 
$25 ir 99citi, $200; Stelmokaitis Benediktas, $700.
VAvižienis Julius atm. įn. atst. Peterienė Ilona, įm. 
Užemiai Bronius ir Emma $500, Kazlauskas G. $100, 
$600.
Šimkus Jonas maj. savanoris kūrėjas atm. įn.: 
Šimkienė Marijona jo mirtieB 15 m. sukakties proga, 
$1,000.
Materas Eduardas atm. įn.: Materas Juozą.-- $1,000. 
X, $66,007.58.

Iš viso $20,167.58

Lietuvių Fondas įžengė į trečią milijoną ir pagrindinis kapitalas 
1983.X.31 pasiekė 2,609,747 dol. Gautomis palūkanomis parėmė 
meną, lietuvišką švietimą, kultūrą ir jaunimą 1,121,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo kapitalo dalį. Iki 
1983.X.31 palikimais gauta 734,700 dol.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

„LITHUANIAN FOUNDATION, A NOT-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, 

3001 WEST 59th STREET, CHICAGO, IL 60629“

Visi statykime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remia
mas lietuvybės išlaikymas.
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai. 

JŠJL St.Anthony 
■■■r Savings & Loan Association

1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd 

Willowbrook, III. 60521

FŠL1C

Phones: Chicago: (312) 242-4395 
Cicero: (312) 656-6330 
Willowbrook: (312) 789-0777

St.).

Joseph F. Gi ibauskas
Ęxccutive-Se<?retary

Dennis N. Gribauskas 
Senior Vice-President/ 
Wilioivbrook Manager
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PRO MĖLYNUS

REDAGUOJA OKULISTU KOLEGŲ A

TRUMPIAUSIAS 
KELIAS Į 
PASISEKIMĄ c

Jau iš mažens esame gir
dėję savo tėvų ir mokytojų 
Įvairiausių pamokslų, kaip 
reikia žmogui naudingiau
siu būdu ir trumpiausiu ke
liu veržtis Į laimingą atei
tį. Visi jie stengėsi mus su
žavėti mokslo troškimo, 
drąsos, darbštumo, taupu
mo ir artimo meilės pavyz
džiais. Na, gal šitie pamo
kymai kai kam ir buvo ge
ri kelrodžiai nuo lopšio Į

PAGALBOS BEIEŠKANT

Daktaras: Gerbiamas tautieti, aš manau, kad tiktai 
netikęs gyvenimo būdas galėjo šitaip baisiai sužaloti 
tamstos asmenybę ir lietuvio žmogaus išvaizdą. Tad sa
kyk: ar skaitydavai kokias nors lietuviškas knygas?

Pacientas: — Niekados ir nė vienos, nes jos visos 
neįdomios.

Daktaras: — O lietuviškus laikraščius?
Pacientas: — Aš ir be jų viską žinau, nes tavernoje 

naujienas papasakoja draugai.
Daktaras: — Ar aukodavai nors dolerį kokiam lie

tuviškam reikalui, gal bent Balfui?
Pacientas: — Aš ne toks durnas!
Daktaras: — O aplamai ar dalyvavai kokioj nors 

lietuviškoje veikloje?
Pacientas: — Pasamdytas daužydavau akmenimis 

susipykusių organizacijų langus.
Daktaras: — Hm. .. Ar esi, o gal buvai vedęs?
Pacientas: — šiais laikais boba per brangiai kaš

tuoja.
Daktaras: — O ką vienas valgai ir geri pusryčiams, 

pietums ir vakarienei ?
Pacientas: — Tą patį šolderį, užgerdamas ”Four 

Roses” šnapsu.
Daktaras: — Labai gaila, niekuo negaliu tamstai 

pagelbėti. Nors, gerbiamasis, dabar ir įsigijai Floridoje 
brangiausią rezidenciją, bet paskutines amželio dienas 
jau vis tiek reikės užbaigti zoologijos sode ...

karstą, bet žymiai gausesni 
faktai rodo, kad pasisekimą 
gyvenime mums daug tvir
čiau ir greičiau garantuo
davo tik sugebėjimas tinka
mu laiku ir gudriai savo 
konkurentą ar šiaip tautie

tį įskųsti jo viršininkams 
ar valdžiai ir taip prasiskir
ti sau kelią į priekį.

Juk dar vaikai būdami, 
jau skųsdavome tėvui ar 
motinai savo išdykesnius 
brolius, kad, tie slaptai 
išlaižė iš puodynės uogas, į 
kruopų lėkštę įmaišė saują 
musių ar pripylė į kelnes 
vandens ,ir už tai gimdyto
jai ramindami tik glostyda
vo ir bučiuodavo. Mokiniai 
skųsdavo savo klasės drau
gus mokytojams, kad anie 
už kampo rūko, kirkina 
mergaites ar iš "špargal- 
kės” nusirašinėja uždavinių 
sprendimus, ir dėl to infor
matoriai gaudavo geresnį 
pažymį. Tarnautojai skųs
davo savo bendradarbius, o 
tokie buvo labiau mylimi 
valdžios ir greičiau susi
laukdavo algos pakėlimo. 
Bet dar akivaizdžiau skun
dimų nauda paaiškėjo įvai
rių perversmų ir okupaci
jų laikais, ką dabar liudija 
nespėtuose sunaikinti ar
chyvuose išlikę dokumentai. 
Neminėdami čia nei skun
dikų ir nei apskųstųjų pa
vardžių, galime jums pri
minti tik tokius tikrus įvy
kius, kurie dar neprarado 
pamokomosios vertės.

Štai tautietis A krikš
čionių demokratų laikais 
įskundė klebonui kairiųjų 
pažiūrų savo kolegą pra
džios mokyklos mokytoją, 
kuris tuoj buvo atleistas iš 
tarnybos. Liaudininkų ir 
s o c ialdemokratų valdžios 
metu tas pats skundikas 
apkaltino kleboną ir iškilo į 
mokyklų inspektorius, o pa
ėmus valdžią tautininkams, 
apskųstas buvusio liaudi
ninko, tapo ateitininku ir 
gavo šios organizacijos sti
pendiją.

Tautietis B pirmojo bol- 
ševik mečio entuziazme 
įskundė NKVD savo buvu
sios tarnybos viršininką, 
kuris su šeima dingo Sibiro 
tremtyje; vokiečių okupa
cijos pradžioje liežuviu pa
darė protekciją patekti į 
kacetą tarybinėje įstaigoje 
dirbusiam savo uošviui, su
laukęs antrojo bolševikinei 
čio, įskundė stribams savų 
žmoną ir šiuo metu, sukū
ręs naują šeimą, nedreban- 
čiom kojom stovi ant aukš
to tarybinės karjeros laipto.

O net neįmanoma būtų 
čia išpasakoti sėkmę tų C, 
D. Ė, F ir daugelio kitų tau
tiečių, kurie DP lagerių ge
rovėje įskundė UNRRAi 
maisto sandėlių vedėjus ir 
patys perėmė tas pelningas

A.

AVINĖLIO
SAPNAS
PASAKA SUAUGUSIEMS

Už tvartu staugė vėjai rūstūs. 
Drebėjo Viešpaties gryčia, 
Lyg velnius, pragaran sugrūstus, 
Paleistume nakčia.

Jau rodės, didvyriai bijotus, 
Nors ji] šauniais darbais žavies, 
O avinėlis — idiotas
Sapnavo prie avies.

Regėjo vilką aukso soste,
Apstotą sodžiaus avint], 
Kursai juos liežuviu teglostė 
Ir vaišino kmynu.

Ir šaukė, letenas ištiesęs:
— Tiktai laisvoj vilki] šaly 
Tikruoju avinu jautiesi. 
Nei alksti, nei šąli!

žmogaus namuos — vargai ir ligos, 
Vergiją bliaudamas vilkai, 
O girioje visi bus lygūs: 
Ir avys, ir vilkai!

Kalbėjo, drebant] ėryti 
Priglaudęs prie širdies šaltos, 
Jog niekam nebeleis praryti 
Avelės nekaltos.

Jas tvarte pardavė ir pirko,
čia — laisvos su laisvais medžios ...
Ir choru avinai pravirko
Iš laimės, taip didžios.

Pabiro ašaros karoliais, 
Riedėjo miško grioveliu.
Vieni kitus vadino broliais,
O vilką — tėveliu ...

žavėtu tai ir mūs pajautą 
Galbūt visai kitu mastu, 
Tik radom aviną papjautą 
Prie tvarto pamatu ...

pareigas, patys spekuliuo
dami, įskundė žandarmeri
jai konkurentinius speku
liantus, skundais sutrukdė 
neapdairesniųjų emigraciją 
ir jų vietoje patys pirmieji 
atskrido į Ameriką. Nemi
nėsime čia ir tokiu pat bū
du sukiršinusių išeivijos 
organizacijų vadovybes ir 
išskridusių į jų viršūnę, nes 
skundimų nauda jau ir taip 
nekelia jokių abejonių.

Galima spėlioti, kad tur 

TAIP DABAR ATRODO LIETUVOS 
"PROLETARIATAS”

Kaip šioje tarybinio fotografo A. Gylio nuotraukoje 
regime, okup. Lietuvoje jau visiškai įgyvendinta Inter
nacionalo giesmės pranašystė: ”Kas buvo nieks, tas bus 
viskuo ...” Taip dabar gyvena Lietuvos darbo liaudis — 
kalviai, siuvėjai, mūrininkai, gatvių šlavėjos ir kiaulių 
šėrėjos. O mes, buržuaziniai nacionalistai, neturime nė 
ožkos, kurią, reikalui esant, galėtume apsižergti...

būt ir biblinis žaltys patsai 
įskundė Dievui savo sugun
dytuosius Adomą ir Ievą, ir 
dėl to naivūs meilužiai buvo 
išvyti iš rojaus, o gudrus 
skundikas senosios lietuvių 
religijos yra laikomas šven
tuoju.

(Nukelta į 6 psl.)

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4
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Pro mėlynus akinius... ■ BOSTONO LIETUVIAI Draugijos 2-ro aukšto sa
lėje.

(Atkelta iš 5 psl.)

MUMS RAŠO

Ar dėi tokios veiklos reikėjo 
dar suvažiuoti?

"Gerbiamieji,
Aš gyvenu vakaru Ame- 

. rikos krūmuose ir apie lie
tuviu politinę ir kultūrinę 
veiklą susirankioju žinių 
tik iš laikraščiu. Bet kar
tais jos man taip sudrums
čia galvą, kad noriu jus be- 
tai-piškai klausti: o ką gi 
jūs ten iš tikrųjų veikiate? 
Juk štai, persliugęs akimis 
paskutiniojo ALTo suva
žiavimo sunumeruotas rezo
liucijas, sužinojau tik tiek:
1. Suvažiavimas sveikina...
2. Suvažiavimas sveikina...
3. Suvažiavimas reiškia pa
dėką ... 4. Suvažiavimas 
reiškia padėką ... 5. Suva
žiavimas kviečia ... 6. Su
važiavimas užgiriu... 7.
Suvažiavimas reiškia pasi
tenkinimą ... 8. Suvažiavi
mas reiškia padėką ...

Tai ir viskas. Na, jeigu 
tenai būtų dar nors vienas 
punktas, kad suvažiavimo 
dalyviai išgeria į vie
nas kito sveikatą ir už ko
munistų pražūtį, tai vis dar 
būtų šiokios tokios naudin
gos veiklos ženklas, pateisi
nantis išlaidas, o čia nė to
kio įvykio nepaminėta. O, 
varge, varge!..

Gilioj desperacijoj Jūsų
Apolinaras Krutulis’’

Redakcija: Mes manome, 
kad tokie suvažiavimai yra 

ne AMBER STUDIOS, m<
505 East 185 Street,

CLEVELAND, Ohio 44119

labai reikalingi, 
nes susipykę veikėjai šia 
proga gali susitaikyti, o se
niau susitaikę vėl susipyk
ti, ir tuo nepaprastai pagy
vinama mūsų veikla.

KARTAIS III 
PROFESIONALAI 
GALI SUKLYSTI

Isolda 1. Požėlaitė-Davis, 
"Akiračiuose” apžvelgdama 
Lietuvių dienų metu Čiur
lionio galerijoje vykusią 
Pasaulio lietuvių dailininkų 
parodą, tarpe kitų taria ir 
tokį priekaištą:

”.. . čia nekalbame apie 
atvirkščiai atspausdintus 
paveikslus kataloge ar apie 
kalbines klaidas melsvame 
ir baltame eksponatų ir me
nininkų sąraše, o jų buvo 
apie 20. čia norėtume tik 
iškelti esmines klaidas, pa
sitaikiusias kūrinių pava
dinimuose, pvz., B. Gaputy- 
tės mišri skulptūra nr. 23 
buvo pavadinta "Takos ži
burėliai”. Taikos ar Tako 
žiburėliai ? Skulptorės I. Po
cienės skulptūra nr. 58 "Iš
siveržimas” kažkodėl pava
dinta "Koja”. Alfonso Dar-

KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Lietuvių Karių Veteranų 

S-gos Ramovės Bostono 
skyriaus rengtas Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo 65 
metų sukakties minėjimas 
vyko trimis skirtingomis 
dalimis. Jis pradėtas spe
cialia programa per Lais
vės. Varpą, kurią paruošė 
Petras Viščinis, niekuomet 
nebuvęs uniformuotas ka
reivis, bet visą savo gyve
nimą skyręs kovai dėl Lie
tuvos laisvės jos etnografi
nėse srityse.

Po šios programos 10:15 
vai. ryte buvo atnašauja
mos šv. mišios už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažny
čioje. Ramovėnai, šauliai ir 
skautai dalyvavo su vėlia
vomis. Per mišias labai gra
žiai giedojo Montrealio lie
tuvių vyrų oktetas, vado
vaujamas jauno muziko A. 
Stankevičiaus.

Trečioji dalis vyko So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos auditorijoj. Ją 
atidarė ramovėnų skyriaus 

gio triptikas "šeima” cha
rakterizuotas kaip "medžio 
nuospauda”.

Ir apžvalgininkė klausia: 
”Ar rengėjai pakankamai 
Įsijautė j kūrinius?”

Rengėjams pateisinti mes 
galime priminti tikrą pa
vyzdį, kur Įžymus mūsų 
dailininkas, a i š k indamas 
mums savo kolegos nutapy
tą avangardinį nudą, taip 
suklydo, jog, rodydamas 
bambą, įtikinėjo, kad tai 
esanti akis, o akies vietoje 
— kita panaši kūno dalis. 
Ir mes nuoširdžiai įsijautė- 
me ne ten, kur doram paro
dos lankytojui reikėtų. O 
kalbos klaidos — ne naujie
na, nes kai kuriems mūsų 
dailininkams vištą nupiešti 
visada būdavo lengviau ne
gu parašyti jos pavadini
mą. 

pirm. Jonas Starinskas. To
limesnį programos vedimą 
perdavė inž. Broniui Gali- 
niui. Buvo įneštos vėliavos, 
komp. Jeronimui Kačinskui 
skambinant, buvo sugiedo
ta ■ Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Invokaciją sukalbė
jo kun. A. Kontautas. Su
sikaupimo minute buvo pa
gerbti žuvę už Lietuvos 
laisvę. Salėje esantiems sa
vanoriams kūrėjams ir bu
vusiems nacių ir sovietų 
kalėjimų politiniams kali
niams p. Irena Galinienė 
prisegė po gėlytę.

Pagrindinis kalbėtojas 
dr. A. Valiuškis iš Barring- 
ton, R. I. kalbėjo apie Lie
tuvos kariuomenės reikšmę, 
jos kovas ir darbus.

Meninę programą atliko 
Berklee muzikos kolegijos 
trio vedamas muz. Jeroni
mo Kačinsko ir Montrealia 
vyrų oktetas, kurį sudarė: 
R. Bulotas, A. Urbonas, A. 
Rusinąs, H. Geltonus, A. 
Gudas, V. Murauskas, P. 
Mališka, V. Kačergis ir va
dovas muzikas A. Stanke
vičius.

Visi programos atlikėjai 
buvo labai šiltai sutikti, o 
ypatingai oktetas.

Po visos programos vy
ko loteriją ir vaišės.

MOTERYS PAMINĖJO 
DARIŲ IR GIRĖNĄ

Lietuvių Moterų Federa
cijos Bostono klubas, ku
riam pirmininkauja Elena 
Vasyliūnienė, lapkričio 19
d. savo susirinkime minėjo 
Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno 50 metų tragiškos 
mirties sukaktį. Paskaitą 
skaitė Eina Vasyliauskienė

Po paskaitos moterys ap
tarė Kūčių-kalėdinės vaka
ronės reikalus, kuri įvyks 
gruodžio 18 d. 4 vai. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių

Instant Lottery Ever!
$50,000 Match 3 yra naujausias Ohio 
Instant Lottery lošimas duoda jums
galimybę laimėti net $50,000 vien tik
turint laimingą bilietą. Tai yra Ohio
didžiausias "instant” 
lošimo prizas iki šiol! 
Ir dar yra net
$1 milijono 
didysis prizas!
Vienas iš septynių 
bilietų laimi grynais 
tuoj pat!
Laimėję bilietai 
turi būti 
patvirtinti

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugija rengia tra
dicinį Naujų Metų sutiki- 
m-balių gruodžio 31 d. Pra
džia 8 vai. vakaro. Klubo 
valdyba daro visas pastan
gas, kad šis vakaras pra
eitų gražioj ir nuotaikin
goj formoj. Vakaro šeimi
ninkės paruoš skanią vaka
rienę, kuri bus su vynu ir 
šampanu, šokiams gros Joa
nos Tamošiūnaitės-Marshall 
vedamas orkestras. Baliui 
stalus galima užsisakyti pas 
klubo valdybos narius: Vy
tautas Jurgėla — telef. 
628-1108, Arnoldą Plevoką 
— tel. 331-2777 ir Lionginą 
Izbicką — tel. 327-8076, pas 
klubo vedėją Algį Šmitą tel. 
268-9058 bei pas kitus val- 
dybo snarius. Visi maloniai 
kviečiami sutikti Naujus 
Metus Lietuvių Klube ir lie
tuviškoje aplinkoje. (pž)

PARENGIMAI

♦ Gruodžio 8 d. 7:30 vai. 
vakare įvyks Kultūrinis Su- 
batvakaris. Kalbės rašyto
jas Stasys Santvaras apie 
Jono Rūtenio poezijos kny
gą šventieji dūmai. Pats 
autorius paskaitys iš tos 
knygos.

• Gruodžio 18 d. 4 vai. 
LMF Bostono klubo rengia
mos Kūčios — kalėdinė va
karonė So. Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijos 2-ro 
aukšto salėje.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA6

PLASTIC 1NJECTION 
MOLD FOREMAN 

Dalias area shop has inirrediate opcn- 
inys for plastics foreman. You will 
work in a new faciiilj' localed in 
Bedford, Texas. We offer top w<tges, 
vacation and hospitalization.

ARROW CUSTOM PLASTIC INC. 
3717 Commerce Piace 
Bedford, Texas 76021 

1-817-283-1081
(46-48)

Tel. (216) 531-3500
Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius
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Korp! Neo-Lithuania 
sukaktis...

(Atkelta iš 1 psl.)
II PL Dienų proga (1983.

VI. 30) įvyko LT namuose 
neolituanų ir tautininkų pa
bendravimas, kuriame daly
vavo arti poros šimtų kole- 
gų-ių. Į PL Dienų organi
zavimą įsijungę ir atskiri 
neolituanai, iš jų paminėti
ni: Algis Modestas, Dainų 
šventės metu dirigavęs 
jungtiniam orkestrui, Vy
tas Ploplys, JAV L. jauni
mo sąjungos pirmininkas, 
Viktorija Kašubaitė-Mat- 
ranga, vedusi informaciją 
anglų kalba. Dalis filisterių 
yra įsijungę į patriotinių 
lietuvių institucijų veiklą 
— VLIK , ALTą, L. B-nę, 
ALT S-gą ir kitur.

Lietuvių Fonde įamžinti 
Korporacijos garbės nariai, 
pasiųstas siuntinukas iš Si
biro tremties grįžusiam fi
listeriui, atsiliepta Į Lietu
vių Enciklopedijos leidėjų 
balsą, aplankyti veikiantie
ji skyriai Los Angeles ir 
New Yorke, bendralaiškiais 
palaikyti ryšiai su visais 
korp orantais. Reikšmin
giausiu šios valdybos darbu 
tenka laikyti perspausdini
mą Korporacijos pirmo de
šimtmečio veiklos metraš
čio ”Neo-Lithuania 1922- 
1932”, išleisto Kaune, o 
svarbiausiu įvykiu reikia 
laikyti Simo Kašelionio tes
tamento sudarymą, kuriuo 
visą savo turtą po mirties 
paveda Korp! Neo-Lithua
nia. Simas Kašelionis nėra 
neolituanus, bet nuo jaunys
tės pamėgęs Korporaciją ir 
su jos nariais bendravęs. 
Geras pavyzdys visiems 
neolituanams. Simas Kaše
lionis yra lietuvių visuome
nei žinomas, kaip ilgametis 
(22 m.) Dirvos novelių kon
kursų mecenatas, o šiais 
Aušros metais ir romano 
konkursui paskyręs 2,500 
dol. premiją.

Pirmininkas džiaugėsi ir 
Korp! Neo-Lithuania prie
augliu, kurio, per dvejus 

Naujos senjoros prisiekia. Iš kairės: Zuzana Kybartaitė, Onutė Barakauskaitė. Loreta De
veikytė, Indrė Toliušytė ir Dana Gauriliūtė. Priesaika skaito padalino pirm. Audronė Kara
lienė. V. A. Račkausko nuotr.

kadencijos metus, priaugo 
— Chicagoje 9 ir Los An
geles 6 nariai. Dėkojo re
daktoriams: Dirvos — Vy
tautui Gedgaudui ir Naujo
sios Vilties — Aleksui Lai- 
kūnui, kurie negailėjo vie
tos Korporacijos veiklai ap
rašyti. Taip pat dėkojo ir 
visiems kolegoms, talkinu
siems valdybai atlikti pa
vestas pareigas: Edv. Bal- 
ceriui, dr. A. Budreckiui, 
A. Diržiui, J. Jurevičiui, J. 
Jurkūnui, Br. Kasakaičiui, 
dr. L. Kriaučeliūnui, A. Lai- 
kūnui, J. Lenktaičiui, V. 
Mažeikai, A. Modestui, V. 
Račkauskui, M. Šimkui, M. 
Valiukėnui.

Pirmininkas savo prane
šimą baigė ypatinga padė
ka valdybos nariams: V. Jo
nušienei, V. Mažeikienei, š. 
Gotceitui ir R. Gulbinui už 
jo 70 m. amžiaus sukakties 
paminėjimo suorganizavimą 
bei sklandų bendradarbia
vimą ir pareiškė visos val
dybos atsistatydinimą.

Garbės teismo pirm. V. 
Račkauskas p a s i džiaugė, 
kad šioje kadencijoje bylų 
neturėjo, visi taikiai gyve
no. Kontrolės komisijos ak
tą perskaitė Jonas Grigai
tis (kiti nariai — Vita Gird
vainienė ir Marius Kasniū- 
nas). Kasa yra tvarkoje, 
pinigai laikomi bankuose, 
pateisinami dokumentai by
lose. Po trumpų diskusijų 
ir pasiaiškinimų, praneši
mai buvo priimti ir išreikš
ta padėka.

Iš skyrių pranešimus pa
darė: Chicagos — pirm. 
Andronė Karalienė ir Los 
Angeles — valdybos atsto
vas Bronius Dūda. Abu sky
riai yra gyvi, rengia minė
jimus, sukaktuves ir rūpi
nasi prieaugliu.

Vykdomųjų organu 
rinkimai

Nominacijos komisijos 
vardu Vita Girdvainienė 
prausė, kad i vyr. valdybą

Suvažiavimą sveikina ALTS pirm. inž. Vaclovas Mažeika. Kiti iš kairės: Jonas Savic
kas — padalinio arbiter elegantiarum, dr. Alvydas Arbas — Chicagos padalinio iždn., Violeta 
Burokaitė — padalinio sekretorė, Antanas Juodvalkis — korp! pirm., Audronė Karalienė — pa
dalinio pirm., Dalė Gotceitienė — pad. vicepirm., Algis Jurkūnas 
rickaitė-Zaczek — pad. magistrė ir Vitas Plioplys — tėvūnas.

Prie 
sius dėl

paminklo Jaunimo Centro darželyje, pagerbiant žuvu- 
Lietuvos laisvės. V. A. Račkausko nuotr.

V. A. Račkausko nuotr.
Prie korporanto dr; Jono Pavilionio kapo, Ada Neveraus- 

kienė ir Halina Bagdonienė.

surado tik 4 kandidatus. 
Susirinkimo p a s i ūlytieji 
kandidatai savo kandidatū
ras atsiėmė ir padėtis liko

ta pati. Pirmininkaujantis 
V. Mažeika paskelbė per
trauką ir kvietė nominaci
jų komisiją bei visus kole
gas ieškoti daugiau kandi
datų. Pertraukos metu bu
vo surastas penktas kandi
datas ir visi plojimu išrink
ti į vyr. valdybą, vėliau pa
siskirstė pareigomis: pirm. 
Dalia Gotceitienė, vicepirm. 
Marius Kasniūnas, sekreto
rius Darius Balzaras, iždi
ninkas Vytautas Girnius ir 
arbeiter elegantiarum Ar
vydas Ignatonis.

Į kontrolės komisiją pa
siūlyti ir išrinkti: Vita 
Girdvainienė, Valentina Ma
žeikienė ir Jonas Grigaitis. 
Į Garbės teismą — Juozas 
Graužinis, Audronė Kara
lienė, Vytautas Račkauskas, 
Jurgis Stravinskas ir Me
čys Valiukėnas. Į tarybą iš
rinkti 10 narių: 
Balceris, Gražina 
Algis Jonušas,
Juodvalkis, Jonas Jurkūnas, 
Jurgis Lendraitis, Vaclovas

Edvinas 
Gražienė, 
Antanas

— pad. vald. narys, Rita Zub- 
V. A. Račkausko nuotr.

ir Mečys

organus, 
lengviau

Mažeika, Edas Modestas, 
Cezaris Modestas
Šimkus.

Sudarius vykd. 
pirmininkaujantis 
atsikvėpė ir pasveikino nau
juosius pareigūnus, ypač 
naująją vyr. valdybą, palin
kėdamas sėkmingo darbo.

Priėmus nutarimų komi
sijos pasiūlytus nutarimus, 
suvažiavimas baigtas vi
siems sugiedojus Gaudea- 
mus.

Karalienė tarė

Spalvų uždėjimas

šeštadienio programa su
važiavimu dar nepasibaigė, 
nes vakare Įvyko Korp! 
Neo-Lithuania Chicagos pa
dalino metinė šventė, ku
rios metu pakeltoms 5 sen- 
j orėms, spalvingų apeigų 
metu, uždėtos Korporacijos 
spalvos.

Įnešta Korp! vėliava, o 
paskui ją įėjo ir padalinio 
valdyba su vvr. valdybos 
pirmininku. Giedamas him
nas, gerbiami mirusieji kor- 
porantai ir pirmininkė A. 

sveikinimo 
žodį. Vicepirm. Dalia Got
ceitienė skelbia pakeltąsias 
senjores, kurios išsirikiuoja 
prieš prezidiumą: Onutė 
Barauskaitė, Loreta Devei
kytė, Danutė Gauriliūtė, 
ZĮuzana Kibartaitė ir Indrė 
Toliušytė. Magistrą Rita 
Zaczek atsisveikina su sa
vo auklėtinėmis ir kartu su 
tėvūnu Vitu Pliopliu nuima 
junjorių kepuraites. Spal
vų dainai — Lietuva bran
gi — aidint, skyriaus pirm. 
A. Karalienė ir vyr. valdy
bos pirm. A. Juodvalkis, 
asistuojant arbiter elegan
tiarum Jonui Savickui, už
deda senjorių kepuraites ir 
užriša juostas. Priėmus 
priesaiką ir pabučiavus vė
liavą, pirmininkė sveikina 
naująsias senjores, o pa
keltųjų vardu padėkos žo
di taria Indrė Toliušytė. Su
sirinkusiems plojant, visos 
grįžta j savo vietas. Sveiki
nimo žodi taria vyr. valdy
bos pirm. A. Juodvalkis lie
tuvių tautinės sąjungos 
pirm. V. Mažeika.

(Nukelta į 8 psl.)
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JAV LB KULTŪROS TARYBA IR KANADOS LB 
KULTŪROS KOMISIJA SKELBIAME, KAD 

1983 METŲ GRUODIS YRA

SPAUDOS MĖNUO
Jį įprasminant, skatiname atsiminti, kad be savosios 

spaudos nebus nei gyvo lietuvio, nei laisvos Lietuvos. 
Kasmet blogėjančios spaudos sąlygos ieško paramos mū
sų dosnume, išmintyje, patrijotizme.

Esame kviečiami atsiliepti;
1. Išlaikykime, ką turime. Neatsisakykime nei laik

raščių, nei žurnalų, kuriuos prenumeruojame.
2. švenčių dovanoms sau, šeimos nariams, bičiuliams 

teikime spaudos prenumeratas bei knygas.
3. Lietuviškos radijo programos — reikšmingos gy

vojo žodžio žinių ir tautinės dvasios šaltinis.
Vis gausiau remkime ir jas.

Visų pastangomis ir aukomis lietuvių išeivijos dar 
daug kartų gali išlikti tautiškai gyvos dvasia, kalba ir 
papročiais. Sava spauda, knyga, radijas — būtiniausi 
vadovai j savąjį rytojų.

Kariuomenės šventės minėjime New Yorke. Iš kairės.: p. Vakselienė, J. Klivečka, M. Kli- 
večkienė, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, Viktorija Grabauskaitė — šventės vadovė, A. 
Vakselis, J. Simutienė ir kun. A. Račkauskas. L. Tamošaičio nuotr.

NEOLITUANU
ŠVENTĖ...

(Atkelta iš 7 psl.)
Senoji valdyba pasitrau

kia ir prezidiume vietą už
ima naujoji valdyba: pirm. 
Rasa Plioplytė, vicepirm. 
Kazė Brazdžionytė, sekreto
rius Paulius Deveikis, iždi
ninkas Vytautas Liškūnas 
ir valdybos narys Jonas Sa
vickas. Pirmininkė taria 
trumpą žodį, nuskamba 

MM /uperior /avings
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS

Gaudeamus garsai, išneša
ma vėliava ir iškilminga su
eiga baigiama. Globėjai 
sveikina savo globotines ir 
įteikia prasmingą dovaną, 
Korp! Neo-Lithuania 1922- 
1932 metų leidinį.

Pasisotinus puikiai pa
ruošta vakariene, grojant 
Neo-Llithuania orkestrui, 
kurio vadovu yra Algis Mo
destas, gausūs svečiai (180) 
pasišoko ir pasilinksmino. 
Taip lapkričio 12 d., šešta
dienis praėjo minint Korp! 
Neo-Lithuania 61 metų su-

ČEKIŲ SASKAITA
Operacijos atliekamos be jokio mokesčio

Už įnašus mokame 5%% palūkanų
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI

• Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo šventė buvo pa
minėta New Yorke lapkri
čio 20 dieną, Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje pamaldo
mis kur pamokslą pasakė 

kaktį.
Reikia pastebėti, kad 

naująją skyriaus valdybą ir 
vyr. valdybą sudaro jauni 
kolegos, kuriems linkime 
įnešti daugiau gyvumo ir 
jaunatviško entuziazmo lie
tuviškoje ii’ Korporacijos 
veikloje. (kr) 

Tėv. L. Andriekus, OFM. 
Parapijos salėje įvyko mi
nėjimas, kuriame invokaci- 
ją sukalbėjo kun. A. Rač
kauskas. Trumpą žodį tarė 
Lietuvos generalinis konsu
las Anicetas Simutis ir pa
grindinę kalbą LB New 
Yorko Apyg. pirm. A. Vak
selis. Meninę dalį atliko 
Perkūno choras, vadovauja
mas V. Ralio.

• Mečys Razgaitis vi
siems žinomas New Yorke 
ir New Jersev lietuviams 
ir svetimiesiems, kaip ak
tyvus renginių dalyvis, o 
labiausiai kaip solistas ypač 
patriotinių dainų mėgėjas. 
Y’ra atlikęs eilę koncertų 
lietuviams ir daug italams 
net jų operų pastatymuose. 
Jis ne tik solo atlieka, bet 
pats ir žodžius bei melodi
jas sukuria. Jo pagrindinis 
mokytojas muz. Stankūnas 
gana daug tokių jo paties 
kūrinių suskaičiavo.

šiuo metu ypač paminėti

na ir giesmių šv. Kazimie
ro 500 metų sukakties pro
ga. Būtent: ”šv. Kazimiero 
giesmė”, "šventoji Mari
ja”, "Marija malonės valdo
vė”. Iš dainų šios: ”Oi Lie
tuva motinėle”, "Sapne re
gėjau tėvelio kraštą”, "Si
biro tremtinių malda” ir 
t.t. Tai jo paties žodžiai ir 
melodijos.

• Henrikas ir Genovaitė 
Bitėnai Lietuvos Nepriklau
somybės Fondui atsiuntė 
25 dol. auką Lietuvos Dip
lomatijos istorijos išleidi
mui, kaip garbės prenume
ratoriai.

Aukoję 100 dol. j knygą 
bus įrašomi, kaip garbės 
mecenatai, 50 dol. kaip gar
bės rėmėjai ir 25 garbės 
prenumeratoriai. Aukas sių
sti: Lithuanian Indepen- 
dence Fund, 87-80 96 St., 
Woodhaven, N. Y. 11421.

Home Work opportunity 
in Multi-Level Marketing. 
Unlimited earnings. No sel- 
ling. For details mail a self- 
addressed , stamped enve- 
lope to: Box 142, Durand, 
Mich. 48429.

WANTED 
PRESSMEN

Top quality printing firni vvith mulli- 
color presses Jooking for the best 
pressman in the miawest. Demanding 
nressure posilion. Top wages and 
benefits.

4 C-STRIPPERS
Caniera exper;enced preferred. Capable 
of handling v/ide range of uiulti color 
work including critical 4 C. Challeng- 
ing demanding position. Top salary 
and benefits.

ANDROMEDA PRINTING
120 W. WH1TE ST.

CHAMPAIGN. 1LL. 61820
217-359-0308

(42-48)

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uper ior /oving/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS:

'Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00, 
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.

PETKUS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2533 West 71 St., Chicago, III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, 1)1.

Tel.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
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Clevelande paminėta Korp! Fraternitas 

lithuaniea 75 metą sukaktis
Lapkričio 20 dieną Cleve

lande buvo paminėta Korp! 
Fraternitas Lituanica 75 
metu sukaktis. Minėjimą 
ruošė dabartinė korporaci
jos valdyba reziduojanti 
Clevelande, kurią sudaro 
daktarai H. Brazaitis, V. 
Puškorius ir J. Skrinska. 
Minėjimas prasidėjo 10 va
landą ryto mišiomis už mi
rusius korporantus. Jas at
našavo kun. Zaremba. Mi
šiose dalyvavo Clevelando 
visuomeninės organizacijos 
su vėliavomis. Po mišių, 
prie žuvusioms už laisvę pa
minklo buvo padėtas gėlių 
vainikas. Ten pat fraterni- 
tietis dr. H. Armanas, at
vykęs į minėjimą iš Balti
morės, tarė trumpa šiai su
kakčiai pritaikintą žodį. 
Vėliau fraternitiečiai aplan
kė mirusių korporantų, ge
nerolo dr. Vlado Nagevi
čiaus, dr. Alfonso Martaus, 
dr. Jono Sukarevičiaus ir 
dr. Antano Miliausko kapus 
ir juos papuošė gėlėm.

1 į • f S1

Dr. H. Armanas, buvęs kor
poracijos sekretorius minint 
25 m. sukaktį Kaune, dabar 
minint 75 metų sukakti buvo 
atvykęs iš Baltimorės ir prie 
žuvusioms dėl Lietuvos laisvės 
paminklo tarė žodį.

Dr. D. Degėsio nuotr.

Vyrų oktetas su sol. I. Grigaliūnaite, vadovaujamas R. Babicko, atliko minėjime me
ninę programą. Dr. D. Degėsio nuotr.

Po pietų, 4 valandą, Cle
velando Lietuvių Namuose 
įvyko oficialus korporacijos 
75 metų minėjimas. Minė
jimą pravedė korporacijos 
valdybos pirmininkas dr. H. 
Brazaitis, savo kalboje pla
čiai apibūdinęs Fraternitas 
Lituanica korporacijos au
gimą nuo jos įsikūrimo 1908 
metais ir jos veiklą iki šių 
dienų. Jis korporacijos gy
venimą suskirstė į keturius 
laikotarpius. Pirmas nuo 
1908 iki 1918 metų, šiame 
laikotarpyje korporacijos 
nariai veikė slaptai siekda
mi Lietuvos nepriklausomy
bės. Antras laikotarpis nuo 
1918 iki 1940 metų, tai ne
priklausomos Lietuvos lai
kotarpis, kuriame korpora
cijos augimas ir jos veikla 
buvo ypač ryškūs. Trečio 
laikotarpio, dviejų okupaci
jų metais, korporacijos vei
kla buvo sustabdyta, šiame 
laikotarpyje visa eilė kor
porantų dalyvavo pogrin
džio veikloje. Ketvirtas, tai 
dabartinių išeivijos laiko
tarpis, kuris dar nėra pasi
baigęs.

Savo kalboje dr. Brazaitis 
taip pat priminė, kad kor
poracija savo narių tarpe 
turėjo visą eilę ryškių ir 
mums žinomų asmenybių, 
kaip pavyzdžiui dr. J. Basa
navičių, dr. V. Nagevičių, 
dr. J. Šliupą, dr. K. Oželį, 
dr. V. Ingelevičių ir eilę 
kitų.

Po dr. Brazaičio kalbos 
buvo pademonstruota Bro
nio Railos įkalbėta juosta, 
kurioje Bronys Raila trum
pai apibūdino korporacijos 
veiklą tiek rusų okupacijos 
tiek nepriklausomos Lietu
vos gyvenime. B. Raila tą 
savo kalbą žadėjo radijo 
bangomis perduoti į Lietu
vą.

šio minėjimo proga kor» 
poracija gavo daug sveiki
nimų. Raštu sveikino Lietu
vos atstovas Washingtone 
dr. S. Bačkys, JAV LB KV 
pirmininkas dr. A. Butkus,

Korp. Fraternitas Lithuaniea minėjimo dalis dalyvių. Pirmoje eilėje sėdi: dr. E. Len
kauskas, M. Lenkauskienė, dr. H. Armanas, T. Brazaitienė, dr. A. Kšivickienė, p. Puškorienė. 

Dr. D. Degėsio nuotr.

ALTo pirmininkas K. Šid
lauskas, Gajos ir Plieno 
korporacijos, Čiurlionio an
samblis, Clevelando biru- 
tietės, LB Clevelando apy
linkė, dr. V. Ingelevičius, 
dr. A. Matukas, dr. L. Pet
rauskas iš Australijos ir 
daugelis kitų, žodžių svei
kino dr. K. Bobelio įgalio
tas VLIKo vicepirmininkas 
V. Jokūbaitis ir V. Kaman- 
to įgaliota PLB vicepirmi
ninkė M. Lenkauskienė.

Oficialios dalies metu 
daug iškilmingo orumo mi
nėjimui pridavė R. Babicko 
vadovaujamas oktetas gie
dodamas Lietuvos ir korpo
racijos himnus, bei tradici
nes giesmes įnešant ir iš
nešant korporacijos vėlia
vą. Po oficialios dalies buvo 
trumpa pertrauka koktei
liams, po to sekė vakarienė 
ir po vakarienės meninė 
programa-koncertas, kurią 
atliko R. Babicko vadovau
jamas oktetas su soliste 
Irena Grigaliūnaite. Okte
tas buvo šiltai sutiktas ir 
palydėtas. Koncertu ir bu
vo užbaigtas šis gražus kor
poracijos minėjimas, (rd)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

zd— ;-----------
Vietoj siuntineję paštu korteles, 

savo bičiulius sveikinkite Dirvoje su 

ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAIS 

METAIS.

Kaina 10 dol. Sveikinimo tekstą 

prašom atsiųsti iki š. m. gruodžio I 7 d.

PREMIJA JAUNIMUI

I)r. Leono ir Irenos Kriau
čeliūnų šeima savo miru
siam sūnui ir broliui prisi
minti skiria kasmetinę

EUGENIJAUS 
KRIAUCELIONO 

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 lietuvius ir Lie
tuvą vienerių metų bėgyje;

2. Premijai gauti asme
nis ar vienetus raštu pasiū
lo jaunimo organizacijų va
dovybės, jaunimo grupės, 
vyresniųjų organizacijos ar 
paskiri asmenys iki kiekvie-

KASA LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA
Susijungusi su Lietuvių Fondo 

Federalinio Kredito Kooperatyvu

AKTYVAI 16,000,000 dolerių

KASOS VALANDOS:
MARQUETTE PARKE 

2'?2W. Marąuette Rd. 
Chicago, IL 60629
Ibi. 737-2110

Pirm. 2:00—6:00 
Treč. 2:00- 6:00
Šešt. 10:00—12:00 

nerių metų 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, 
Pasaulio lietuviu Jaunimo 
sąjungos valdyba ir JAV 
Lietuvių Jaunimo sąjunga, 
o du atstovus paskiria 
Kriaučeliūnų šeima;

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

5. Premijai asmenys ai' 
vienetai siūlomi raštu, nu
rodant tiksliai premijai tin
kamumo motyvus, ir siun
čiami :

Eugenijaus Kriaučeliūno 
Premijos Komisijai

12500 Pavvnee Road 
Palos Park, III. 60464

CICERO

1445 So. 50th Avė. 
Cicero, IL 60650 
Tel. 656-2201

Antr. 3:00—6:00
Ketv. 3:00-6:00 
Šešt. 10:00—12:00

Moka už Einamųjų sąskaitų 9%. Paskolos nuo 12.5%. 
Turime įvairius certifikatus (procentai keičiasi kas savaitę).

Visos sąskaitos apdraustos iki $100,000.
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ALT S-gos ST. PETERSBURG 
SKYRIAUS VEIKLA

Nemažai yra St. Peters- 
burge įvairių organizacijų. 
Kai 1982. V. 2 d. Įsisteigė 
Tautinės Sąjungos skyrius, 
kai kas net suabejojo, ką 
jie veiks... Maloniam vi
sų nustebimui, skyrius pa
rodė daug iniciatyvos, gra
žiai įsijungė į vietos visuo
meninę veiklą ir išaugo 
skaičiumi (buvo 45 nariai, 
o dabar yra virš 60). Sky
rius jautriai atsiliepia į ak
tualius lietuviškus reikalus. 
Taip, sakysim, skyriaus va
dovybės ir narių rūpesčiu 
yra išsiųsta per 130 laiškų 
Amerikos pašto valdybai 
dėl išleidimo Dariaus-Girė
no ženklų. O vietos gyveni
me, kai Lietuvių Klubas 
dar neturėjo kas nuolatos 
virtų pietus, tai vieną tokį 
sekmadienį šias pareigas 
apsiėmė atlikti Tautinės 
oąjungos skyrius. Suorga
nizavo taip, kad tie pietūs 
virto net estradinės muzi
kos koncertu, kurio ilgai 
neužmirš St. Petersburgo 
lietuviai. Netikėtai scenoje 
su puikia programa pasi
rodė Neo-Lithuanų orkes
tras iš Chicagos, vadovaus 
jamas Algio Modesto. Or
kestrui publika sukėlė di
džiules ovacijas. (Algio tė
vai — Genė ir Cezaris Mo
destai — gyvena St. Peters- 
burge. Tai buvo sūnaus tau
ri dovana jo tėvams ir vi
siems St. Petersburgo lie
tuviams).

Vėliau St. Petersburgo 
skyrius suruošė Klubo sa
lėje Prezidento A. Smeto
nos filmo demonstravimą, 
sutraukusi daug publikos. 
Šį rudenį skyrius suorgani
zavo linksmą gegužinę, ku
rion atsilankė daug žmonių.

O dabar, lapkričio 16 d., 
skyrius suruošė labai pasi
sekusią kultūrinę vakaronę, 
skirtą Čiurlionio kūrybai. 
Vakaronę pradėjo sklandžiu 
žodžiu skyriaus pirminin
kas Juozas žvynys prista
tydamas gausiai publikai 
vakaronėje dalyvavusius 
garbingus svečius: Prezi
dento Smetonos šeimos na
rius — dukrą Mariją Valu- 
šienę su jos vyru gen. šta
bo pulk. Aloyzu Valušiu, 
įžymųjį mūsų prelatą Joną

COlD HEADING 
Experien<ed operofor on 
proore-.sive and two die 3 blow 
eolo hvodery Socket screw ex 
perience preferred. Relocate to 
Oronpe County, California. Top 
pav and benefits for the riaht 
person Coli Earl oi (312) 

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

To work and iive in a small congcnial 
cornmunily and in a 185 bed facility. 
Medium sized rural hospital is seek- 
ing R. N.'s interested in opportunities 
for professional growlh and recogni- 
tion in medical ' s u egi cal care, m- 
tensive critical care, obstetrical care. 
Exce)lent salary and benefit package 
including bospitalization, dentąl plan, 
weekend and shift differential, and 
other programa. Interesled persona 
should contact The Personnel Office 
of Pemi8col County Memorial Hosci- 
ta) where we are 'People Caring for 
People”.

PEMISCOT COUNTY 
MEMORIAL HOSPITAL 

Hwy 61 South & Lee St.
P. O. Box 489 Hayti, Mo. 63851 

or Call collect 314-359-1372 
An Equal Opportunity Employer

Balkūną, Tautinės Sąjungos 
Chicagos skyriaus pirm, 
dr. Leoną Kriaučeliūną ir 
vietos šv. Kazimiero misijos 
vadovą kun. Vytautą Za
karą.

Po to jis pristatė šios va
karonės paskaitininką dail. 
A. Rakštelę, kuris skaitė 
išsamią, labai gerai paruoš
tą, įdomią paskaitą apie 
Čiurlionį, iškeldamas Čiur
lionio, kaip dailininko ir 
muziko, didybę, nes Čiur
lionis buvo vienas toks ne 
tik Lietuvoje, bet visam 
pasauly. Tos paskaitos — 
sakė dail. Rakštelė — klau
sėsi universiteto rektorius, 
profesoriai ir pilnutėlė sa
lė studentų. Po to jam buvę 
sudarytos sąlygos su tokia 
paskaita aplankyti daug 
Lietuvos vietų. Taigi, turė
jome kompetetingą paskai
tininką ,kurio žodžius pub
lika išklausė su dideliu dė
mesiu. Po paskaitos Ona 
Galvydienė rodė ekrane 
Čiurlionio paveikslų skaid
res, kurias aiškino dail. 
Rūkštelė.

Visa ta kultūrinė vaka
ronė buvo tikrai įdomi ir 
St. Petersburgo Tautinės 
Sąjungos skyrius yra ver
tas pagirimo. Laimingas 
yra šis skyrius turėdamas 
tokiv puikią vadovybę. Pir
mininkas J. žvynys visą 
širdį sudeda skyriaus veik
lai išvystyti ir daro visą, 
kad šis organizacinis viene
tas būtų veiklus ir našus. 
Jam sekasi. (Jis spėja reik
štis ir kitur kolonijos gy
venime: yra St. Petersbur
go Lietuvių Klubo revizijos 
komisijos pirmininku ir šv. 
Kazimiero misijos komiteto 
iždininku). O Tautinės Są
jungos skyriaus veikloje 
jam gražiai talkininkauja 
valdyba šios sudėties: An
tanas Gudonis (vicepirm. 
ryšiams su kitom organiza
cijom), Aloyzas Jančys 
(vicepirm. kultūriniams rei
kalams), Bronė Miklienė 
(sekretorė) ir Aldona Kru- 
likienė (iždininkė). Malonu 
pasidžiaugti jų sėkminga 
veikla. H.

HARTFORD
MINĖSIME ŠV.

KAZIMIERO 500 METŲ 
SUKAKTĮ

Connecticut lietuvių or
ganizacijų sudarytas komi
tetas, pirmininkaujant Ig
nui Budriui, ruošiasi 1984 
m. kovo 3 ir 4 d. iškilmin
gai paminėti šv. Kazimiero, 
Lietuvos globėjo, 500 metų 
nuo jo mirties sukaktį. Ti
kimasi, kad nemažai lietu
vių atvyks iš visos Ameri- 
rikos šiaurinio pakraščio 
atšvęsti šią nepaprastą su
kaktį.

šeštadienį, kovo 3 d., 
įvyks koncertas Hartfordo 
”Bushnell” salėje. Koncer
to programoje: Toronto vy-

GIMTADIENIO PROGA 
AUKOJO TAUTOS 

FONDUI

Septyniasdešimt penkto
jo gimtadienio proga, p. 
Henriką Idzelį sveikino gi
minės, draugai ir pažįsta
mi, pagal jo valią aukodami 
Tautos Fondo Laisvės Iž
dui.

Po 10 dol.: Dr. Danguolė 
Tamulionytė ir Ant. Tarnu- 
lionis, B. ir Pr. Maineliai, 
Petras Tamulionis, B. ir V. 
Gedvilai, VI. Bacevičius, Ju
lija Chaleckienė, Osmanas 
Teiseris.

Po 15 dol.: Dr. Bronė Bal
čiūnienė, G. ir J. čyvai, Es
tera ir Stasys Alšėnai.

Po 20 dol.: Jonas Sakas, 
Alf. Karklius, D. Gatautie- 
nė, Stasė Laniauskienė, A. 
Styra, VI. ir Birutė čyvai, 
A. R. Bridžius ir Elena Bri- 
džiuvienė, B. ir E. Nainiai, 
O. ir P. Žilinskai, P. ir J.

rų choras "Aras”, kankli
ninkės Bankaitytės iš Cle
velando ir jungtinė tauti
nių šokių grupė. Tą patį va
karą, įvyks ir šaunus ban
ketas.

Sekmadienį, kovo 4 a., 
Hartfordo mieste lietuvių 
eisena su vėliavomis į ka
tedrą. Katedroje bus dau
gelio kunigu koncelebruo- 
tos šv. Mišios, vadovaujant 
arkivyskupui John F. 
Whealon, šio minėjimo gar
bės pirmininkui. Mišių me
tu, giedos jungtinis 6-ių lie
tuvių parapijų choras.

Per visą kovo mėnesį 
veiks lietuvių, kultūrinė pa
roda Conn. valstijos biblio
tekoje, irgi Hartforde. Ko
mitetas kviečia visus lietu
vius iš arti ir toli, jau da
bar numatyti kovo 3 ir 4 d. 
dalyvauti šiame iškilminga
me minėjime.

Lionginas Kapeckas

PLAUKYMO 
PIRMENYBĖS

š. Amerikios Pabaltiečių 
plaukymo pirmenybės, tu
rėjusios įvykti š. m. lapkri
čio 13 d., Garden City, Mi. 
buvo atidėtos. Nauja varžy
bų data ir vieta yra gruo
džio 4 d., sekmadienį, Rose- 
ville High School, Barkman 
St. & Martin Rd., Roseville, 
Mich. Vykdo — Detroito 
LSK Kovas ir Vid. Vakarų 
Sporto Apygarda.

Varžybų reikalais kreip
tis į varžybų vadovą, šiuo 
adresu: Mr. Antanas Gri- 
garas, 31403 Anita Drive, 
Warren, Mich. 48093. Tell 
(313) 268-0585.

(213) 829-4757 (213) 893-7584

VINCENT JUODVALKIS 
Certi/ied Public Accountant 

2802 Santa MonlaT Boolerard 
Santa Monica, CA 90404

14659 Limedaie Street

Panorama City, CA 91402 

Kliorių šeima — Živilė, 
Onytė ir Kęstutis, K. Vai- 
čeliūnienė, M. ir Pr. Polte- 
raičiai.

Po 25 dol.: Teresė ir Ig
nas Beržinskai, Marija ir 
Juozas Mikoniai, R. ir V. 
Klioriai, S. ir H. Stasai, 
Juozas ir Monika Damušiai, 
R. ir A. Idzeliai, J. ir O. ži- 
lioniai, P. ir N. Bieliniai, V. 
ir O. Rociūnai, M. ir V. Vi
liamai, E. ir J. Idzeliai, V. 
Akelaitis, prof. K. Jankaus
kas.

Po 30 dol.: P. ir O. Skar
džiai, Dr. P. ir K. Stungiai.

Po 50 dol.: Dr. Lionė ir 
Juozas Giedraičiai, Dr. Edv. 
ir B. Juodeliai, Dr, Elena 
Repšienė ir Dr. Rimantas 
Repšys su šeima, O. ir V. 
Jokūbaičiai.

Po 75 dol.: Pr. ir V. Raz- 
gaičiai, S. ir H. Idzeliai.

VOLKSWAGIN OF AMERICA^^^ 
STAMPING PLANT
in South Charleston, VVest Virginia 
has permanant openings for:

VV.E.M.R.
INSPECTOR L A YOUT 
TOOL & DIE MAKER

Applicants mušt have 8 years experience 
with letters of verification or be a graduate 
of a bonafide apprentice program.

Please call collect:
(304) 744-4601, Ext. 280

VOLKSVVAGEN
Personnel Department 
VOLKSVVAGEN OF AMERICA, INC.
3100 MacCorkle Avė.. S.W.

^>o Charleston, VVest Virginia 25303 fA V
Volki;wagen is an

Equa» Opportun.ty 
Employer

Puikiausius kailius rasite

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

Tel. ItratrtavM (312) 263-5826; (312) 677-8489.

Po 100 dol.: X. X., prof. 
Pr. Jucaitis.

Tautos Fondo valdyba 
sveikina p. Henriką Idzelį, 
Tautos Fondo įgaliotinį Cle
velande, dėkodama už nuo
širdų ir nenuilstantį ben
dradarbiavimą Tautos Fon
do reikaluose: taip pat dė
koja visiems aukotojams 
už aukas.'

Aldona Katinienė
T. F. Finan. sekret.

■t^il NATIONWIDE 
K iINSURANCE

| NabOOw.de 19 on yOu' »»<Je

A P D R A ŪDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si Į OBEI.ENIS apdraudos 
ištaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI (216) 461-3500.

NabOOw.de
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

PADĖKA
Stasys Santvaras telefo

nu prašė perduoti jo nuošir
džiausią padėką Clevelande 
gyvenantiems bičiuliams, 
kurie prisidėjo prie "Buvi
mo pėdsakai’’ išleidimo:

Liudai ir Vincui Apa- 
niams, dr. Antanui Butkui, 
Nastutei ir Baliui Gaidžiū- 
nams, Alfai Juodikiui, Al
donai ir d r. Vytautui Mau
ručiams, Joanai ir Jonui 
Račylams, Irenai ir Česlo
vui Satkams, Reginai ir 
Broniui Snarskiams, Ange
lei ir Vytautui Staškams, 
Janinai ir Baliui Stepo- 
niams, Marijai ir Vaclovui 
Valiams.

• Dr. Giedrė Matienė, ku
ri buvo išvykusi 3 savaičių 
kelionei j Tolimuosius ry
tus, j Clevelandą grįžta 
gruodžio 6 d. Ji dalyvavo 
tarptautinėje dantų gydyto
jų konferencijoje Japonijo
je, kurios tema buvo kaip 
ilgiau išlaikyti natūralius 
dantis.

Grįždama ji buvo susto
jusi Hongkonge, Bangkoke, 
Havajuose ir kitur.

MATAS & TURNER 
REALTY

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

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

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

JAKUBS ANO SON
Laidojimo Įstaiga 

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

IŠ CLEVELANDO JŪRŲ SKAUTU VEIKLOS
Clevelando Martyno Jan

kaus vardo jūrų budžių įgu
la š. m. lapkričio 20 d. buvo, 
susirinkę į vasaros sezono 
užbaigimo sueigą j. v. s. Pr. 
Petraičio namuose.

Sueigą pravedė įgulos 
vadas j. v. s. VI. Petukaus- 
kas ir sekretoriavo j. s. Al
gis Andrašiūnas. Sueigoje 
dalyvavo 11 jūrų budžių, 2 
negalėjo atvykti.

Darbotvarkėje buvo nu
matyta vietininko ir įgulos 
vado pranešimai. Diskusi
jos, klausimai ir sumany
mai. Įgulos vado rinkimai.

Sueiga pradėta punktua
liai. Vietininkas savo pra
nešime trumpai paminėjo 
apie šios vasaros sezono 
Klaipėdos vietininkijos vei
klą, pažymėdamas, kad bu
džių veikla buvo kaip ir vie
tininkijos veikla. Vietinin
kas pranešė, kad jo kaden
cija pasibaigė ir L. S. Bro
lijos Vyriausio skautininko 
š. m. įsakymu paskiriamas 
dviejų metų kadencijai j. b. 
v .v. Rimas Aukštuolis. V. 
v. Marius Juodišius atsi
sveikindamas visiems su 
juo dirbusiais tarė skautiš
ką ačiū, o naujam vietinin
kui j. b. v. v. Rimui Aukš
tuoliui paėmus vietininkijos 
vairą gero vėjo.

Toliau sekė jūrų budžių 
įgulos vado j. v. s. VI. Pe- 
tukausko pranešimas. Nuo 
1982 metų jo kadencijos 
pradžios kaip įgulos vado. 

Jūrų budžiai kartu su jūrų 
skautais aktyviai pasireiš
kė mugėms eksponatų pa
ruošime ir pačiose mugėse, 
laivų priežiūroje, jų remon
te ir transportacija į ežerą. 
Laivų remontams vadovavo 
vietininkas v. v. M. Juodi
šius, kuriam talkino jūrų 
b. vadas j. v. s. VI. Petu- 
kauskas.

Kadangi keičiasi vietinin
kijos vadovybė ir naujas 
vietininkas sudarys savo 
vadiją, tai j. v. s. VI. Petu
kauskas paprašė sueigos 
dalyvių išklausyti jo, kaip 
vietininkijos iždininko pra
nešimo.

”Tas pareigas einu nuo 
1953 metų iki šiam laikui 
su vienų metų pertrauką 
(1975 m.) tai viso 29 me
tai. Laikas perduoti kitam. 
Savanoriškai pastaruosius 3 
metus tvarkiau invento
riaus reikalus ir sąrašus. 
Finansai, buriavimo prie
monės ir stovyklinis inven
torius gerame stovyje, tin
kamoje priežiūroje ir glo
boje.

Inventorizacija ir nura
šymai padaryti paskutinį
1982 gruodžio mėn. Nario 
mokestis ir registracija
1983 metais pilnai ir laiku 
atlikta. Knygos B. Stundžio 
Burės ir Variklai 10 egz. 
duota L. S. B. Skautybės 
Fondui, o visa kita išpar
duota.”

Po pranešimo j. v. s. VI. 
Petukauskas pareiškė, kad 
jo kadencijai pasibaigus jis 
pasitraukia iš budžių įgulos 
vado ir vietininkijos iždi
ninko pareigų.

Pranešimams pasibaigus 
sekė įsakymai ir oficialus 
pareigų perdavimas. Vi
siems sueigos dalyviams sa
liutuojant perskaitytas L. 
S. B. vyr. skautininko įsa
kymas ir naujam Clevelan
do Jūrų skautų klaipėdos 
vietininkijos vietininkui j. 
b. v. v. Rimui Aukštuoliui, 
buvęs vietininkas j. b. v. v. 
M. Juodišius perdavė vieti
ninkijos vėliavą, kuri šio 
vieneto yra jau 30 metų 
priekyje. Jūrų budžių var
du j. v. s. VI. Petukauskas 
pasitraukusiam iš vietinin
ko pareigų j. b. v. v. M. Juo- 
dišiui atminimui už eitas 
pareigas įteikė simbolinę 
dovaną — laivo žibintą.

Trumpą žodį tarė naujas 
vietininkas j. b. v. v. Ri
mas Aukštuolis, pažymėda
mas, kad jis pradėjo skau- 
tauti 1961 m. šiame viene
te. Jam yra malonu matyti 
dar ir šiandien savo buvu
sius vadovus vietininkijos 
narių tarpe ir dabar tenka 
perimti šio vieneto vairą. 
Jis turįs daug sentimentų 
tam vienetui. Jo dabar yra 
pagrindinis tikslas vėl at
gaivinti bebrų vienetą, nuo 
kurio jis pats pradėjo skau
tą uti.

Pagal darbotvarke liko 
budžių vado rinkimai. J. v. 
s. Pr. Petraitis, paprašęs 

balso, pareikšdamas, kad 
šiuo metu jūrų budžiai vie- 
tininkijoje sudaro branduo
lį, keli jūrų skautai yra to
kio amžiaus, kad tinka būti 
j. b. kandidatais. Išvadoje 
jis siūlo, kad vietininkas j. 
b. v. v. Rimas Aukštuolis 
sutiktų būti renkamas bu
džių įgulos vadu. Dauguma 
sueigos dalyvių tam sujna- 
nimui pritarė kitam kandi
datui nesant, vietininkas j. 
b. v. v. Rimas Aukštuolis 
buvo, jam sutikus, rankų 
pakėlimu išrinktas jūrų bu
džių įgulos vadu.

Vėliau sekė pasisakymai, 
klausimai ir diskusijos vei
klos reikalais.

Sueigai pasibaigus, prie 
kavos ir pyragaičių, kuriuos 
paruošė A. Petraitienė ir A. 
Petukauskienė, sueigos da
lyviai dar ilgai dalinosi apie 
jūrų skautų veiklos pergy
venimus.

Turime vilčių, kad Rimui 
Aukštuoliui pavyks atkurti 
bebrų vienetą, nes jis pats 
augina savo pirmagimį sū
nų, kuris be abejo bus vie
neto narys.

Dabar visais rūpimais 
jūrų skautų Klaipėdos vie
tininkijos veiklos heikalais 
Rimas Aukštuolis pasiekia
mas telefonu 731-0906.

Sueigos dalyviai širdingai 
dėkingi šeimininkams Pet- 
raičiams už patalpas, o už 
vaišes A. Petraitienei ir A. 
Petukauskienei. (b)

PAVYKĘS PARAPIJOS 
FESTIVALIS

Tradicinis šv. Jurgio pa
rapijos rudens festivalis ir 
šiais metais sutraukė dide
lį būrį svečių. Lapkričio 13 
dieną po pamaldų parapijos 
salėje buvo pardavinėjami 
lietuviškų patiekalų pietūs, 
veikė baras, turtinga loteri
ja ir saldumynų bufetas. 
Loterijoje buvo galima lai
mėti kalakutų (piniginį 
maisto kuponą 10 dol. ver
tės), tortų ir įvairių ver
tingų fantų. Iš viso buvo 
laimėtas 41 kalakutas, o di
džioji piniginė loterija, vi
so 2000 dolerių ,turėjo ke
turis laimėtojus. 1000 dole
rių laimėjo Aurelija Bala
šaitienė, 500 laimėjo Fe
liksas Juras, 300 — Paulius 
žygas, ir po 100 dolerių lai
mėjo Ed Pankuch ir Gerar
das Juškėnas.

Tai turtinga ir sėkminga 
parapijos rudens šventė, 
pajamomis papildžiusi para
pijos kasą ir savo nuotaika 
įrodžiusi parapijos gyvas
tingumą bei jos tarybos pa
stangas ir darbus. Parapi
jos tarybai pirmininkauja 
Algis Kasulaitis, Paulius 
Alšėnas eina vicepirminin
ko pareigas, sekretoriauja 
Marytė Trainauskaitė, iždą 
tvarko Algis Matulionis. 
Valerija Spirikaitienė, Kęs
tutis Civinškas, Rimas Min- 
kūnas, Ališra Babickienė, 
Lionginą Nagevičienė ir Jo
nas Nasvytis yra tarybos 

nariai, sudarą komisijas 
specialiems reikalams, kaip 
šalpos, socialinės globos, li
turgijos ir t.t.

Maisto gaminimu ir pa
ruošimu rūpinasi L. Nage
vičienė, talkininkaujama ei
lės patyrusių ir pasišventu
sių parapijos ponių.

Parapija didžiuojasi savo 
choru, kuriam jau eilę me
tų vadovauja Rytas Babic
kas, o vargonais pritaria il
gametė vargonininkė Jūra 
Blyną itė.

• šv. Kazimiero lituanis
tinės mokyklos tėvų komi
tetas kreipiasi į lietuvių 
visuomenę prašydami pa
ramos. Lituanistinės mo
kyklos darbas nėra lengvas, 
nei mokiniams, nei mokyto
jams, nei tėvams. Tačiau, 
bendromis jėgomis ryžta
mės žengti pirmyn ir ugdy
ti lietuvišką ugnelę mūsų 
jauniausiuose žieduose.

Tikimasi, kad yra daug 
lietuvių, kurie mielai norėtų 
prisidėti prie lietuvybės iš
laikymo. Jų auka, nors ir 
mažiausia, bus labai įver
tinta ir panaudota lituanis
tinės mokyklos išlaikymui 
ir pagerinimui.

Auką prašome siųsti se
kančiu adresu: Janina Bi
liūnienė, 6180 Melshore Dr., 
Mentor, Ohio 44060, arba 
asmeniškai įteikti tėvų ko
miteto nariams.

• LKVS Ramovė Cleve
lando skyriaus valdyba, per 
ižd. Pr. Mainelj, Dirvai pa
remti atsiuntė 20 dol. Ačiū.

ALT CLEVELANDO 
SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS

Metinis skyriaus organi
zacijų atstovų susirinkimas 
įvyks sekmadienį, š. m. 
gruodžio mėn. 11 d., 12 vai. 
šv. Jurgio lietuvių parapi
jos salėje.

Visos skyriuje dalyvau
jančios organizacijos prašo
mos pranešti savo atstovus 
ir susimokėti nario moke- 
tį valdybos iždin. Br. Nai
niui, 18414 Landseer Road, 
Cleveland, Ohio 44119, tel. 
481-8472 iki gruodžio 7 d.

Darbotvarkėje: praneši
mai, valdybos ir revizijos 
komisijos rinkimai ir atei
ties veikla.

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

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



DIRVA
• Teatro festivalyje Chi- 

eagoje lapkričio 24-27 d. d., 
kuriame dalyvavo lietuvių 
teatrai iš Clevelando, St. 
Petersburgo, Hamiltono ir 
Los Angeles, iškiliausiu te
atru pripažintas Clevelando 
Vaidila, gavęs premijų už 
išradingą pastatymą, o rež. 
Petras Maželis už režisūrą, 
kostiumus ir dekoracijas.

Visas keturias dienas 
publikos buvo pilna salė ir 
festivalis laikomas pasise
kusiu.

Plačiau apie festivalį ir 
premijų Įteikimą bus kituo
se Dirvos numeriuose.

• ALT S-gos St. Peters
burgo skyriaus valdyba, 
suprasdama spaudos reikš
mę ir svarbą, o taip pat 
nuolat augančius kraštus, 
lapkričio 6 d. posėdy nutarė 
įstoti i Vilties draugiją su 
pradiniu įmokėjimu 100 
dol. ir tuo pačiu prisidėti 
prie Dirvos spausdinimo 
kaštų dengimo.

A. A.

ADELEI NORKIENEI

mirus, jos vyrui ČESLOVUI NORKUI, sū

nums su šeimomis ir tėvams, jų skaudžioje 

valandoje, netekus mylimos žmonos, moti

nos ir dukters, reiškiame nuoširdžią užuo

jautą

Los Angeles
Lietuvių Tautinių Namų 

valdyba ir nariai

L. S. T. KORP! NEO-LITHUANIA 
LOS ANGELES PADALINYS

1983 m. gruodžio mėn. 11 d. 12:30 v. p. p.
Los Angeles Tautinių Namų salėje, 3356 Glendale Blvd.

rengia
KORP! NEO-LITHUANIA GARBĖS NARIO 

KAN. TUMO-VAIŽGANTO 
50 METU MIRTIES MINĖJIMĄ.<■-

Programoje

1. Tumas-Vaižgantas visuomenininkas, valstybininkas, neolituanas — filiste
ris Dr. Vytautas DARGIS.

2. Rašytojas ir ištraukos iš jo raštų — Ramunė VITKUVIENĖ su kitais 
neolituanais.

3. Lietuviška daina — Los Angeles VYRŲ KVARTETAS.

Maloniai kviečiame plačiąją Los Angeles lietuvių visuomenę šio lietu
vių tautos ir literatūros milžino minėjime gausiai dalyvauti.

Įėjimas laisvas — be aukų.
LOS ANGELES NEOLITUANAI

PARAMA DIRVAI
Atsiliepdami Į mūsų pra

šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
J. Daunoras, Oak Lawn 30.00
V. Juodvalkis,

Panorama City............. 3.00
LKVS Ramovė

Clevelando skyrius ... .20.00
Dr. H. Armanas,

Baltimore .................... 3.00

V. Daugelavičienė,
Toronto ....................... 6.85

V. Kazlauskas, Toronto . .19.88 
Br. Skardžiuvienė,

Toronto ........................ 15.90

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

• Vincentas ir Aleksan
dra Gruzdžiai, tautininkų 
veikėjai Philadelphijoj, nuo 
š. m. gruodžio 1 d. išsikėlė 
nuolatiniam gyveenimui į 
Floridą: 6258 6th Avė. So„ 
St. Petersburg, Fla. 3307.

Pr. Lekutis, Fruitport ..10.00 
ALT S-gos

St. Petersburg skyrius 100.00
V. Bakūnas, Los Angeles 15.00

Mylimai žmonai ir motinai

A. A.

STEFANIJAI JUODIKIENEI
mirus, jos vyrą, mūsų mielą artimą draugą 

ir kolegą dr. JONĄ JUODIKĮ, sūnų ALGĮ, 

seseris EMILIJĄ, BRONĘ ir broli PRANĄ 

VILIMUS bei visus artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime

Leokadija ir Juozas 
ž v y n i a i

Vida ir Danielius
Marksai

X. Y., Detroit .................20.00
A. Kazis. Hot Springs ... .10.00
V. Mockus, Chicago .... 5.00
A. Deikis, Palm Beach .. 8.00
T. Bogušas, Boston.........10.00
A. Sandargienė,

Ormond Beach............. 10.00
K. Jankūnas. Lodi ..........10.00
M. Razgaitis. New York 10.00
J. Andrašūnas, Chicago 10.00
Pr. Zailskas, Cicero .... 25.00
L. Stasiūnienė, Chicago 15.00
M. Gečiauskas,

Manchester .................10.00
V. Stimburienė,

Willowick ................... 10.00
Alg. Gustaitis,

Los Angeles ................20.00
P. Steikūnas, Chicago ... 10.00
S. Vaškys, St. Petersburg 3.00
J. Preibys, Detroit ..........10.00

Gruodžio mėn. 2 d. sueina 10 metų kai 
mirė mano brangus vyras

VACLOVAS SIDZIKAUSKAS.
Gruodžio 24 d. sueina 22 metai kai mirė 

jo pirmoji žmona
REGINA SIDZIKAUSKIENĖ 

SENIAUSKAITĖ.
Jų brangiam atminimui Šv. Mišios bus 

aukojamos Aušros Vartų Marijos koplyčioj 
Vatikane, Romoj, Viešpaties Atsimainymo 
bažnyčioj Maspeth, N. Y., ir St. Coleman 
bažnyčioj, Pompano Beach, Fla.

Gimines, draugus ir visus, kurie juos 
pažinojo maloniai prašau juos prisimint savo 
maldose ir mintyse.

Birutė V. Sidzikauskienė
Florida

Neužmirštamam Čiurlionio Ansamblio

Vadovui,
A. A. 

KOMPOZITORIUI

ALFONSUI MIKULSKIUI 

mirus, giliai ir nuoširdžiai užjaučiame jo 

žmoną, muzikę ONĄ MIKULSKIENĘ ir ar

timuosius

Marina ir Zigmas Raulinaičiai
Aldona Raulinaitienė
Andrius Raulinaitis
Ingrida ir Stephan Forgac

V- Asminas, Delray Beach 5.00
Dr. J. Jurgilas,

Rancho Santa Fe ....10.00 
A. Jonaitis, Cleveland ..10.00 
P. Skardis, Euclid ..........10.00
Dr. V. Apynys, Clinton 50.00 
L. Raslevieius, Eik Grove 5.00 
A. Garka, Ormond Beach 3.00 
J. Peteris, Redding .... 5.00 
A. Pakalnis. Linden ....13.00 
H. Andruška, Woodhaven 25.00
Br. Marijošius, Toronto .. 3.00 
D. Kižys, Cleveland .... 3.00 
Dr. V. Maurutis,

Chesterlnnd .................20.00
J. Augustinavičius,

Cleveland ................... 15.00
A. ir A. Tamošaičiai,

Kingston.......................10.00
M. Packer, St. Petersburg 25.00
H. Bagdonienė, Chicago 20.00 
J. Saikus. Cleveland .... 10.00
A. Ožinskas, Willowick .. 8.00
B. Nainys, Cleveland .... 3.00
I. Verbyla, Cleveland ..10.00 
R. M. Jauniškis,

E. Northport.................10.00
F. Anariūnas, Wyncote 20.00
V. Miškinis, Toronto .... 8.00
K. Ramašauskas,

Livonia ........................ 13.00
J. Maurukas, Surfside ..10.00

Mylimam vyrui, tėveliui ii’ seneliui
A. t A.

ANTANUI ŠULAIČIUI 
mirus, žmoną ONĄ, sūnų mielą bičiulį JUO
ZĄ su žmona ALDONA, vaikaitę DALIĄ su 
vyru ir kitus gimines bei artimuosius, esan
čius giliame skausme, nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime

Leokadija ir Juozas žvyniai 
Ona šiaudikienė 
Kostas Gasparaitis

Mylimam tėvui

A. A.

MATHEW TRAINAUSKUI

mirus, dukterį, Žalgirio šaulių kuopos narę, 

MARIJĄ TRAINAUSKAITĘ liūdesio valan

doje užjaučiame ir kartu liūdime

Žalgirio šaulių Kuopa
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