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MASKVOS REAKCIJA
ĮNIXONO VIEŠNAGĘ RAUDONOJE KINIJOJE

Rašyti dar apie Nixono 
viešnagę Kinijoje jau tur 
būt nereikėtų: tiek apie ją 
buvo rašoma ir rodoma. Ro
doma iš tikro tiek daug, kad 
feljetonistas Art Buchvvald 
tai viešnagei pasibaigus už
statęs sau televiziją ir nie
kur nematydamas Nixono, 
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rimtai susirūpino. Jis pa
manęs, kad jo televizijos 
aparatas sugedęs! Iš kitos 
pusės tos kelionės pasėkos 
gali būti labai svarbios.

Tiesa, prezidentui labai 
rūpėjo pakelti savo prestižą 
šiais rinkiminiais metais. 
Už tat jis, savaime supran
tama, pageidavo galimai 
daugiau transliacijų, bet, 
atrodo, kad amerikiečių-ki- 
niečių draugystės pabrėži
mas ne mažiau rūpėjo ir ki
niečiams. Juk jie galėtų, jei 
norėtų, sutrukdyti tom 
transliacijom ilgokai užtru-

APAČIOJE: Clevelando 
Grandinėlė praėjusį sekmadie
nį pasirodė su nauja spektaklio 
programa, kuri bus pakartota 
Chicagoje, Detroite ir kitur. 
Plačiau apie šį koncertą, kuris 
sutraukė tūkstantinę publiką ir 
buvo gražiai įvertintas ameri
kiečių spaudos, bus parašyta 
kitame Dirvos numeryje.

J. Garlos nuotrauka

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
kusius paruošiamuosius dar 
bus. Pekinui labai rūpėjo, 
kad tą bičiuliavimąsi paste
bėtų Maskva. Kaip pastebė
jome anksčiau, Nixono vi
zito pasisekimas ar nepasi
sekimas priklauso nuo So- 

vietijos ir kitų valstybių 
reakcijos.

Iš tikro tas vizitas tik ap
vainikavo jau anksčiau at
liktus paruošiamus darbus, 
kurie prasidėjo su Nixono 
doktrinos paskelbimu. Tos 
doktrinos esmė: Amerika, 
nebenorinti kariauti ir mo
rališkai bei ūkiškai išsem
ta, atsisako nuo pasaulio 
policininko ir net super-val- 
stybės’ rolės. Tą atsisaky
mą padiktavo pati susida
riusi padėtis, šalia dvejų 
’super-valstybių’, kurios ga
rantavo pasaulio taiką tar
pusavio atominiu teroru, at
sirado naujų galybių kaip 
Kinija, Japonija ir iš dalies 
besijungianti Europa, ku
rias reikia įtraukti į didžių
jų valstybių 'koncertą’.

'Valstybių koncerto’ ter
minas nukelia į Vienos kon
greso metus. Tas kongresas 
"sureguliavo” Europą po 
Napoleono karų ir jame di

džiausią vaidmenį suvaidi
no Austrijos užsienio reika
lų ministeris Clemens Met- 
ternich (1777-1859), kuris 
labai vykusiai laviravo tarp 
kitų didžiųjų valstybių in
teresų ir susidariusią jėgos 
lygsvara užtikrino Austri
jos-Vengrijos imperijos eg
zistenciją visam šimtme
čiui. Ta jėgų lygsvara tarp 
kitko prailgino ir daugelio 
Europos tautų pavergimą, 
tačiau Metternicho laikais 
buvo daugiau galvojama 
valstybių ir karalijų kate
gorijomis, o ne tautų. Tau
tinio atgimimo laikotarpis 
tada tik buvo aušros stovy
je.

Mettemichas ir kancleris 
Bismarckas labai imponuo
ja prezidento patarėjui Kis- 
singeriui, kuris apybraižoje 
apie 'geležinį kanclerį' ra
šė: "Istoriškai žiūrint pa
stovumas įsigali su jėgų 
lygsvaros perijodu, kuris 
sunkina fizinį įsigalėjimą.” 

Pagal tą koncepciją amff- 
rikiečių-kiniečių draugystė 
dar toli gražu nesudaro 
grėsmės sovietams, jei jie 
nesiektų hegemonijos pa
saulyje. Aplamai imant ma
noma, kad sovietams taip 
pat reikalingas ilgesnis ra
mybės laikotarpis kaip ame
rikiečiams bei kiniečiams. 
Ir sovietams rūpi stabilizuc - 
ti savo sienas, ką rodo jų 
noras legalizuoti dabartinę 
padėtį Europoje. Iš kitos 
pusės, sovietų noras ir pa
stangos įsigalėti tose pozi
cijose, kurias apleido euro
piečiai kolonizacijos gady
nei pasibaigus, rodo, kad jie 
neatsisako ir agresyvios po
litikos, kurios grėsmė ir pri
vedė prie Nixono viešnagės 
Kinijoje.

Palikdami duris atviras 
Nixono gegužės mėn. vizi
tui Maskvoje, sovietai kol 
kas į jo viešnagę Kinijoje 
reagavo aiškiai susinerva
vę'. Jų televizija Nixono vi
zitui Kinijoje paskyrė tik 
25 sekundes, kurias palydė
jo citatą iš prancūzų kom
partijos organo L’Humani- 
te: ”Washingtono ir Pekino 
sąmokslas!” Izvestija pa
skelbė net trijų skilčių re
portažą apie sovietų kariuo
menės pasiruošimus Toli
muosiuose Rytuose. Bet 
toks oficialus reagavimas 
dar nepasako visos teisybės. 
Sena propaganda bandoma 
paslėpti savo sąmyšį. Tos 
linijos bus laikomasi iki po- 
litbiūras pagaliau apsispręs 
ką toliau daryti.

Vasario 16 proga Lietuvos pasiuntinybėje Washingtone buvo suruoštas priėmimas į kurį atsilankė daug 
amerikiečių aukštų pareigūnų. Nuotraukoje Lietuvos atstovas J. Rajeckas ir ponia kalbasi su JAV Valsty
bės Departamento pasekretoriaus politiniams reikalams Alexis U. Johnson žmona.

BRANDTO RYTU POLITIKA BRAŠKA
Brandto ir Scheelio užsi

spyrimas pravesti Rytų su
tarčių patvirtinimą parla
mente susilaukė stiprios re
akcijos ne tik opozicijoje, 
spaudoje, visuomenėje, bet 
ir pačioje koalicijoje. Libe
ralai, vadinami FDP, jau 
anksčiau savo frakcijoje ne
teko trijų atstovų: buvęs 
jų pirmininkas Mende, Star
ke ir Zoglmannas dėl Rytų 
politikos pasitraukė iš par
tijos, du pirmieji perėjo į 
CDU/CSU, pastarasis susi
organizavo naują liberalų 
partiją, pavadintą "Vokie
čių Sąjunga” (Deutsche 
Union). šiomis dienomis 
dar ketvirtas liberalų par
lamento atstovas baronas 
Knut v. Kuehlmann-Stumm 
spaudoje pareiškė, kad jis 
taip pat nebalsuosiąs už Ry
tų sutartis. Taigi, liberalai 
dėl savo užsispyrimo neteks 
parlamente 4 atstovų iš 31. 
Be abejo, kad tai liberalams 
neigiamai atsilieps ir būsi
muose 1973 m. parlamento 
rinkimuose. Dar nėra visiš
kai tikra, kad liberaluose 
neatsiras penkto ir šešto at
stovo, kuris suabejos 
Brandto-Scheelio Rytų po
litika ir pabalsuos neigia
mai ar tuščia kortele už Ry
tų sutartis.

Iš šalies stebint vokiečių 
politiką, atrodo, kad social
demokratai turėtų būti kie
čiausi Rytų politikos gynė
jai. Tačiau ir socialdemo
kratuose atsirado politikų, 
kurie pasipriešino Brandto 
Rytų politikos linijai. Vie
nas iš atkakliausių prieši
ninkų jau seniai buvo vie
šumoje žinomas. Tai Silezi-

ALG. TOLVYDIS 

jos pabėgėlių veikėjas, so
cialdemokratų parlamento 
narys Herbert Hupka. Jis 
pabėgėlių susirinkimuose, 
spaudoje, radi joje ir televi
zijoje nuolat kėlė Rytų su
tarčių pragaištingumą vo
kiečių tautos ir valstybės 
interesams. Prieš porą die
nų ir jis viešai pareiškė, 
kad sąžinės verčiamas iš
stoja iš Socialdemokratų 
partijos ir pereina į CDU. 
Be Hupkos dar Berlyno 
SPD parlamento narys 
Schulz iš partijos pasitrau
kė ir įsirašė į CDU. Dar du 
Berlyno atstovai parlamen
te Franz Seume ir Willy 
Bartsch yra priešingi 
Brandto Rytų politikai. Tai
gi, ir socialdemokratai ko 
gero neteks 4 parlamento 
atstovų. Pažymėtina, kad 
Berlyno atstovai parlamen
to plenume neturi balsavi
mo teisės. Tuo būdu tik vie
nas H. Hupka kol kas suma
žina socialdemokratų jėgas 
parlamente.

Kokie beliko galimumai 
Brandtui pasiekti daugumą 
už Rytų sutartis? Vokiečių 
parlamentas susideda iš 518 
atstovų. Jų tarpe 22 yra 
Berlyno atstovai. Jis netu
rės teisės balsuoti. Lieka 
496 teisėti balsuotojai. Iš jų 
dabar socialdemokratai be
turi 250, o krikščionys de
mokratai ir krikščionių so
cialinė unija — 246. Jei dėl 
Rytų sutarčių užvetuos Vai-, 
stybės Taryba (Bundes- 
rat), tai sutarčių galutinam 
priėmimui bus reikalinga 

absoliutinė dauguma, vadi
nasi 249 balsai. Valstybės 
Taryboje šiuo metu daugu
mą turi krikščionys demo
kratai kartu su socialunL 
ninkais. ši dauguma gali 
pasikeisti tik tuo atveju, 
jei š. m. balandžio 23 d. Ba
den - Wuertembergo krašto 
parlamento rinkimuose dau
gumą laimės socialdemo
kratai ir liberalai. Tačiau 
Baden-Wuertembergo kraš
tas yra gana konsertyvus ir 
maža vilčių, kad ten koali
cijos partijos laimėtų, šiuo 
metu Baden-Wuertembergo 
parlamentą sudaro: CDU — 
60 atstovų, SPD —.37, FDP 
—• 18, NPD — 9 ir nepar
tiniai — 3. Iš viso 127 at
stovai. Krikščionims demo
kratams tereikia laimėti 4 
ats. daugiau ir jie turės ab
soliučią daugumą.

Jei Valstybės Taryboje 
liks tokia pat proporcija, 
kaip dabar, tai nėra abejo
nės, kad Rytų sutarčių ra
tifikaciją Taryba vetuos. 
Tada socialdemokratai ir 
liberalai bandys dar vieno 
balso dauguma pravesti Ry
tų sutartis. Bet per porą 
mėnesių ar neatsiras naujų 
parlamento pabėgėlių iš ko
alicijos? Nereikės ir pabė
gėlių, pakaks vieno ar dvie
jų susilaikančiųjų, kurie ga
li nulemti Rytų sutarčių ne
priėmimą.

Kas tada įvyks ? Socialde
mokratų gynybos min. H. 
Schmidt opoziciją pagąsdi
no, kad bus paleistas par
lamentas ir įvyks nauji rin
kimai, kurie užtikrins dar 
didesnę daugumą socialde- 

(Nukelta į 2 psl,)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

SENELIS IR VAIKAITIS
SKLANDYTOJAI

piadoje jis laimėjo auk
so medal už sklandy
mą. 1937 metais, kartu 
su kitais lietuviais spor
tininkais, lankėsi Ame
rikos lietuvių kolonijo
se. Be aktyvaus sporti
nio darbo, jis labai ak
tyviai bendradarbiavo 
spaudoje ir 1935 metais 
redagavo "Lietuvos 
Sparnus’’. Atskirai yra 
parašęs: "Sportiniai bė
gimai", "Priešlėktuvi
nė apsauga", suredaga
vo du leidinius "Mūsų 
Sparnai" ir "Paukščių 
Kelias" ir yra išvertęs 
"M. von Richthofen 
"Raudonasis lakūnas".

Savo aukščiausiąjį 
sklandymo laipsnį "C" 
Jonas Pyragius įsigijo 
1934 metais Nidoje, tap
damas Lietuvos penktuo
ju C pilotu. Sidabrinį C 
pilote laipsnį jis įsigijo 
1936-siais metais, at
siekdamas tarptautinio 
C piloto titulą ir pasau
lyje tuo metu tapdamas 
312-ju šio laipsnio piku 
tu.

1934 metais Nidoje, 
jis su atviru mokomuo
ju sklandytuvu virš ko
pų išskraidė 7 vai. 2 
min., kas buvo tuometi
nis Lietuvos rekordas. 
Tų pačių metų rugsėjo 
mėn. jis su sklandytu
vu "Sakalas" ore išbuvo 
jau 12 vai. 35 min. 1935 
metais jis su tuo pačiu 
sklandytuvu audros me
tu perskrido 75 kilomet
rų nuotolį Nida - Palan
ga, pastatydamas naują 

rekordą. Tų 
metų rugsėjo mėn. 15 
— 22 dienomis, jispada. 
rė velkamą skridimą 
Kaunas - Helsinkis su 
sklandytuvu Nida. 1936 
m. jis jau Nidoje ore iš 
buvo 22 vai. 36 minu
tes, pastatydamas nau
ją Lietuvos rekordą, ku 
ris tuo metu buvo ket
virtas pasaulyje. 1937 
m. Amerikoje, Elmira 
vietovėje ji sklandė su 
sklandytuvais "Rūta" ir 
"Biržiečiu" (Minimoa) 
atsiekdamas labai gerus 
rezultatus. 1938 m. jis 
pasiekė virš Kauno nau-

Lietuvos aviacijos 
ir sklandymo istorijoje 
mūsų pionieriaus, atsar
gos majoro Jono Pyra- 
giaus vardas yra įrašy
tas aukso raidėmis. Bū
damas vienas iš mūsų 
pirmųjų karo aviacijos 
ir sklandymo lakūnų ir 
steigėjų, jis Lietuvos 
oro sportui atliko labai 
didelį steigiamąjį dar
bą, pats jame aktyviai 
dalyvaudamas, organi
zuodamas ir vadovauda
mas mūsų sklandymo 
mokyklai. Ir šiandien, 
gyvendamas Australijo
je, Adelaidės mieste ir 
turėdamas jau virš 70- 
ties metų, šis mūsų, ne
galėtume pasakyti buvęs 
bet ir dabar aktyvus oro 
paukštis Jonas Pyra
gius, išmokęs savo vai
kaitį 17-kos metų jau
nuolį Antaną Čibirą, sa
vo dukros Dalios sūnų, 
sklandymo menoirįskie- 
pinęs jam oro erdvių 
meilės, kartu su juo 
sklandytuvais raižo Ade
laidės priemiesčių pa
danges .

Gimęs 1902 metais 
sausio 1 d. Biržų apskri
tyje, Jonas Pyragius 
mokėsi Panevėžio gim
nazijoje ir, baigęs 6- 
šias klases, savanoriu 
įstojo į Lietuvos kariuo
menę ir 1920 metais bai
gė karo mokyklą, 1922 
m. aukštuosius karinin
kų kursus ir 1924 me
tais karo aviacijos kur
sus, įgydamas karo la
kūno laipsnį. 1932 me
tais jis, jau majoro laips- ^Lietuvos 
nyje yra 5-tos naikin- 
tuvių eskadrilės vadas.

1934 metais iš kariuo
menės paleistas į atsar
gą, jis tampa Nidos 
sklandymo mokyklos vir
šininku ir 1936-39 me
tais Lietuvos aero klu
bo generalinis sekreto
rius ir 
sklandymo 
rius.

Po karo, gyvendamas 
Vokietijoje, Gross-Hes 
seppe gimnazijoje jis 
buvo mokytoju, kol 1949 
metais išvyko į Austra
liją ir apsigyveno Ade
laidėje.

Be aktyvaus skraidy
mo ir sklandymo, jis bu
vo Kaune LFLS sporto 
klubo, 
lygos 
sporto 
bose, 
damas 
me 
organizavime. Jis dau
giausiai nusipelnė Lie
tuvos aviacijai, būda
mas vienas iš Lietuvos 
aero klubo steigėjų ir 
nuo 1935 metų jis šį klu
bą atstovavo Tarptauti
nėje sklandymo študijų 
komisijoje. 1938 metais 
Lietuvos Tautinėje Olim-

vyriausias 
instrukto-

Lietuvos sporto 
ir kariuomenės 
draugijos valdy- 
aktyviai dalyvau- 
ne tik sportinia-

gyvenime, bet ir

CH1CAGO-NEW YORK 
CHICAGO-NEW YORK

Brandto
(Atkelta iš 1 psl.) 

mokratams ir liberalams 
parlamente. Tačiau krikš
čionių demokratų lyderis 
R. Barzel viešai pareiškė, 
kad krikščionys demokratai 
yra jau pasiruošę parlamen
to rinkimams. Vadinasi, jis 
pasakė, kad rinkimais mū
sų, krikščionių demokratų, 
nepabaidysite.

DIRVA

Jonas Pyragius su savo vaikučiu Antanu Čibiru prie sklandytuvo Waikerie aerodrome.

m- j

ją Lietuvos rekordą skri
dimo į aukštį — 2660 
metrų.

Lietuvą tarptautinia
me . sklandyme jis yra 
atstovavęs 1936 metais 
Berlyne, 1937 metais 
Muenchene ir 1938 me
tais Berne.

Lietuvos vandens 
sporto veteranas, mūsų 
vienas iš pirmųjų Jacht 
klubo steigėju, tarptau
tinis jachtų ir vandens 
sporto teisėjas ir mū
sų Tautinės Olimpia
dos dalyvis inžinierius 
Juozas Riauba, gyvenda
mas dabar kartu su Jo
nu Pyragium Adelaidės 
mieste, kur jie abu nuo 
pat savo pirmųjų įsikū 
rimo dienų, lietuviško 
sportinio jausmo vedini 
buvo tie pirmieji inspi
ratoriai ir prieš 21-ius 
metus įsteigė ir Adelai
dės lietuvių sporto klu
bą "Vytį", kuris buvo 
vienas iš mūsų pajė
giausių sportinių viene
tų Australijoje, išaugin
damas ir čia tiek daug 
puikių lietuvių sporti
ninkų, apie savo vete
raną erdvių draugą, ku
riam dar Lietuvoje jis 
padėjo sukonstruktuoti 
ir pastatyti jo rekordinį 
sklandytuvą Tl, savo 
laiške man rašo:

— Sklandyti žmogus 
pradėjo jau labai gilioje 
senovėje, kai jis, norė
damas pamėgdžioti 
paukščius, norėdavo pa
kilti į erdves. Ir legen 
darinis Ikaras su savo 
sūnumi, dirbtinais spar
nais pakilo į orą ir vė
liau nukrito į jūrą. Ir 
šioje legendoje ir da
bartinėje tikrovėje pasi-

taiko, kad sklando tėvas 
su sūnumi, bet kad kar
tu ore sklandytų senelis 
su savo vaikaičiu, tai tik 
rai tur būt yra irgi re
kordas , ne tik mūsų Lie
tuvos sklandyme, bet 
Australijoje, o gal net 
ir pasaulyje. Ir tai pada
rė mūsų daugkartinis re
kordininkas Jonas Pyra
gius. Jo vaikaitis Anta
nas Čibiras praeitų me
tų gruodžio mėn. savis
toviai pakilo į orą įsigy- damas jaunuosius, tebū
damas C piloto laipsnį.
Tuo pačiu metu pakilo 
ir mūsų veteranas, 70- 
tis Jonas 
dviviečiu 
"Blanik", 
4000 pėdų
išbuvo 45 minutes.

Jaunasis A. Čibiras 
pradėjo sklandyti 1970 
metais, bet dėl mokslo, 
sklando tik atostogų me
tu, turėdamas 40 startų 
su instruktoriumi. Būda
mas ne tik geras spor
tininkas, jis yra labai 
geras ir moksle, gauda
mas valstybinę stipen
diją ir rengdamasis 
elektronikos studijoms.

turįs visos savo skrai
dymo registracijos, bet 
apytikriai, jo manymu, 
jis ore yra išbuvęs virš 
dviejų savaičių su sklan 
dytuvais.

Lietuvos sportiniame 
ir ypatingai oro ir sklan
dymo šakose, Jonas Py
ragius yra išvaręs la
bai plačią darbo vagą, 
pats ne tik sklandyda
mas, statydamas rekor
dus, bet tuo pačiu mokin-

Pyragius su 
sklandytuvu 
pasiekdamas 
aukštį ir ore

Australijoje mūsų ve
teranas lakūnas Jonas 
Pyragius jau nuo pat sa
vo atvykimo į šį kraštą 
priklauso "Waikerie Gli- 
ding Club", kuriame 1971 
metais įvyks Pasaulinės 
Sklandymo Pirmenybės. 
Gyvenimo metų eiga ne
sulaikė mūsų šio žy
maus oro sakalo ir jis 
visą laiką sklandė ir 
sklando įvairiausių tipų 
sklandytuvais Australi
joje. Paklaustas kiek va
landų jis yra išbuvęs 
ore, jis atsakė, kad ne

EKSKURSUOS Į LIETUVA 1972 METAIS
visos grupes ii dienų Lietuvoj

Walter Rask-Rasčiausko vadovaujamas American Travel Service Biuras 
šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių j Lietuvą. Ekskursijų 
išvykimo datos yra sekančios:

CHICAGO-MONTREALIS GEGUŽĖS 29 d.— 17 dienų kelionė, grįžtant sustoja Paryžiuje 
CHICAGO-NEW YORK 
CHICAGO-NEW YORK 
CHICAGO-NEW YORK 
CHICAGO
CHICAGO-NEW YORK
CHICAGO-NEVV YORK

BIRŽELIO 18 d. — 17 dienų kelionė, grįžtant sustoja Leningrade 
BIRŽELIO 29 d. — 21 dienos kelionė, grįžtant sustoja Romoje 
LIEPOS 10 d. — 21 
LIEPOS 27 d. — 21 
RUGPIŪČIO 21 d. —
RUGSĖJO 11 d. — 20

dienos kelionė, grįžtant sustoja Romoje 
dienos kelionė, grįžtant sustoja Romoje 
17 dienų kelionė, grįžtant sustoja Paryžiuje 
dienų kelionė, grįžtant sustoja Leningrade ir 

Helsinki
SPALIO 2 d. — 15 dienų kelionė, be sustojimo Europoje 
GRUODŽIO 21 d. — 14 dienų kelionė. Kalėdinė ekskursija

Dėl dolerio svyravimo pasaulinėje rinkoje, kainos dar negali būti galutinai nusta
tytos, bet manoma, kad bus apie $1000.00 asmeniui — iš Chicagos.

Skubėkite registruotis, nes kai kurios grupės jau beveik užpildytos, o kitos labai 
sparčiai pildosi. Dalyvių skaičius grupėse ribotas, vėliau užsiregistravusiems gali pri
trukti vietų.

Walter Rask-Račkauskas, pirmas pradėjęs organizuoti grupines keliones į Lietuvą, 
tą darbą sėkmingai tęsia jau 11 metų. Jo ekskursijos tvarkingai suplanuotos ir visuo
met vyksta sklandžiai.

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Teikiame informaci
jas kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus. Parūpiname bilietus ir reikalingas vizas.

Dėl informacijų skambinkite ar rašykite:
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South VVestern Avenue 
Chicago, Illinois 60643 
Tel. (312) 238-9787
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lindamas pačius sklan
dytuvus ir Lietuvą at
stovaudamas tarptauti
nėje arenoje.

Matydamas ir džiaug
damasis savąjį vaikaitį 
jau savistoviai skraidan
tį ore, mūsų šis oro 
sakalas, paklaustas kiek 
dar ilgai jis mano akty
viai sklandyti ore, at
sakė:

— Jau ir aš gal greit 
baigsiu aktyvų sklandy
mą, nes paleidus į orą 
savo jauniausią atžalą, 
jau gal pats laikas man 
suglausti sparnus ir nu
tūpti žemėn.

Sveikinant mūsų ne
pavargstantį 70-tį oro 
paukštį Joną Pyragių su 
jo puikiais ir dabarti
niais atsiekimais ore, 
norisi jam tik palinkėti 
dar daug stiprių, sveikų 
ir darbingų metų, kai jo 
nuveiktas darbas viso
se ne tik sklandymo, oro 
bet ir kitose sporto ša
kose, mūsų istorijoje 
bus įrašytas gražiausio 
mis raidėmis, duodant 
pavyzdžiu šį mūsų nepa 
vargstantį veteraną, mū
sų priaugančioms lie
tuviško jaunimo kar
toms.

The Sisterj of Saint Casimir witness to ąn ąlį-encom- 
passing self-giving aspect of the lova of Chrut.
By dedication to the service of the whole Church in 
works of love according to ,6’jvolvįnt BMd» — In 
the TEACHING SERVICE - in the HEALTH SERVICES 
- in INNER CITY SERVICE - m HOME-MAKING and 
SOČIAI services — in ADULT EDUCATION SERVICE. 
From Los Angeles. California to Ft. Lauderdale, Flor
ida, and to Argentina, South America, the SISTER 0F 
SAINT CASIMIR is a presence among the People of 
God.

Interested young w®»ew writ« t« Vocation Dlret- 
tress. 2601 W. M«n|uette M„ Chlcų».

COSMOS PARCELS EXPRE$S 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant 

DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 

kokybės prekių prieinamomis kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
affiliated with PODAROGIFTS, INC.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran- 
sistoriams, magnetofonams (tapė records) ir daug kitiems 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams 

gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 

vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

488 MADISON AVENUE, FLOOR 21ST, 
NEW YORK, N. Y. 10022 

Tel.: (212) 758-1150/1
SKYRIAI:

New York, N. Y. 10003, 39 Second Avenue___ Tel.: 254-5456
New York, N.Y., 10011, 135 W. 14 St............................ CH 3-2583
Boston, Mass. 02118, 271 Shawmut Avenue ___ „__ 542-1767
Boston, Mass. 02127, 389 West Broadway_________268-0068
Buffalo, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue_______ 856-2674
Chicago, III. 60622, 2222 West Chicago Avenue_____ 278-6966
Chicago, III. 60608, 3333 S. Halsted Street_______ 925-2737
Cleveland, Ohio 44134, 5879 Statė Road ________ -884-1728
Irvington, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue___ 372-4685
Irvington, N. J. 07111, 1082 Springfield Avė. _____ 374-6446
Grand Raplds, Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N.W. 458-2256 
Hamtramck, Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avė._ 365-5255
Hartford, Conn. 06114, Franklin Avenue _______ 246-9274
Lakewood, N. J. 08701, 241 Fourth St. ............ .363-8569
Los Angeles, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd. ___ 261-2994
Netv Haven. Conn. 06511, 1329 Boulevard_____ ___ 562-1446
Newark, N. J. 07106, 698Sanford Avė.__________.373-8783
Passaic, N. J. 07055, 176 Market Street________ 472-6387
Paterson, N. J. 07505, 99 Main Street___________274-6400
Philadelphia, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street _____ 763-4818
Pittsburgh, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street_____ 481-2750
San Francisco, Calif. 94115, 2076 Sutter Street —.346-1571 
Wąterbury, Conn. 06708, 905 Bank Street_________756-6766
VVarren, Mich. 48092, 29200 De Quindre

% Block North of 12 Mile Road................. -751-6760/1
Woodhaven, N. Y. 11421, 94-08 Janiaica Avė. ....441-4712 
Worcester, Mass. 01610, 169 Millbury Street_____ 798-2868
Youngstown, Ohio 44503, 309 W. Federal Street .—743-0440
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GRAŽUS JAUNIMO

PAVYZDYS
Vyresnioji karta mėgsta 

užtikrintai galvoti, kad jau
nimo veiksmai privalo būti 
sekami, nurodomi, koreguo
jami. Tai yra amžina vy
resniosios kartos tradicija 
ir privilegija šitaip galvoti. 
Tačiau dažnai atsitinka ir 
kitaip. Dažnai atradėjo- ir 
inventoriaus rolėje sustoja 
jaunasis. Jo poelgis netgi 
gali šviesti pavyzdžiu.

Šiuo atveju vyresniosios 
kartos polinkis orientuoti 
ar koreguoti jaunuomenės 
iniciatyvą supliuška į ini
ciatyvinį veiksmą, kurį jau
nuomenė atranda ir įvykdo.

Vasario šešioliktosios mi
nėjimai beveik visur eina 
vyresniosios kartos inicia
tyvos ženkle. Tradicinė sce
na, būtinai iš kitur kviestas 
"principinis” k a 1 b ėtojas, 
dažnai kurį nors savąjį iš
leidus kitur, meniškoji pro
gramos dalis su stipriu pa
triotiniu akcentu. Paskui 
sveikinimai, rezoliucijos, 
svečių pristatymas ...

Greta tos scenos delega
cijos, atstovaujančios ren
gėjus, lankosi valstijos gu
bernatorių ir apylinkės bur
mistrų kabinetuose. Papra
šo Lietuvių dienų, trispal
vių ir deklaracijų ...

Pošventinė mūsų spaudos 
reakcija netrukus apsireiš
kia potvyniu nuotraukų, 
kur delegacijos ir valdymą 
turintieji asmenys nufoto
grafuoti lietuviškam presti
žui daug reiškiančiame jun
ginyje.

Visa tai puiku tradicijos 
rėmuose ir visuomeniškai- 
politinės akcijos iniciatyvo
je! ’

Staiga Detroitas į šią tra
diciją įnešė naujus spektrus 
ir visą įvykį sušildė nauju, 
šviežiai atrastu koloritu. 
Detroito lietuviai pavedė 
valdymą ir valdžią turin
čiuosius lankyti savo jauni
mo organizacijų jaunimui. 
Jie pavedė jauniesiems at
stovauti visą Detroito lietu
vių jaunimui. Vyresnieji 
nesivaržė dėl vietų oficia
liose nuotraukose.

Jaunieji įžengė į padėties 
tvarkymą. Tai buvo puiki 
režisūra. Delegacijos vado
vo Roberto Selenio vadovau
jami, pas Detroito burmis
trą ir Michigano gubernato
rių atsilankė Kristina Mile- 
rvtė, Aida Smalinskaitė, 
Dana Veselkaitė, Vida 
Skiotytė, Viktoras Nakas. 
Aldona Mikailaitė-Andriu- 
šaitienė.

Vienur ir kitur jie gavo 
proklamacijas, bet. tą pro
gą, jie nepaliko proklama
cijų davėjų tuščiomis. Jau
nųjų iniciatyva praturtino 
vizitą. Jie įteikė dovanų. 
Tai buvo angliškoji .J. Gliau
dos "Simo" versija — kny
gą apie modernųjį lietuvių 
herojizmą. mūsų martirolo
gijos kronika.

Mes jau turime daug me
džiagos anglų kalba, kuri 
laukte laukia tokių iškilių 
progų patekti j aukštųjų pa
reigūnų rankas. Argi neuž
teks pinigų intelektualiai 
praturtinti tokius vizitus? 
Reikalui talkins netgi dvie

jų trijų leidinių, patiekian
čių kovas dėl laisvės. De
troito jaunimo iniciatyva 
praplėtė tokio vizito rėmus.

Iš patekusių spaudos nuo
traukų spindi jaunųjų vei
dai, jaunuolės tautiniais 
kostiumais. Visa tai sutei
kia žavų ir jaudinantį pa
veikslą: ateina jaunoji pa
kaita, pilna entuziazmo, ini
ciatyvos (leidinys už prie
lankumą), sava savo aplin
koje, ir perdėm lietuviškai 
patriotinė savo poelgiu.

Galima, gal būt, tikėtis, 
kad šis Detroito jaunimo 
pavyzdys sekančiais metais 
praplis į platesnę teritori
ją, gal būt, kai kur jis bus 
ir tradicija.

Juk ten, kur jaunimas 
plazda viltis. Ir kas gali 
kalbėti apie generacijų lūžį, 
apie ietuviškų problemų ne
suvokiantį jaunimą, apie 
lietuvišką jaunimą "nesido
mintį” lietuviškumo komp
leksu ?

Detroito lietuviškojo jau
nimo pavyzdys, toks pirma
sis, savo spinduliais nu
tvieskia kelius ateitin.

"NAUJOSIOS VILTIES” 
METINĖS

Neseniai pasirodęs trety
sis "Naujosios Vilties" nu
meris savo vedamąjį, skiria 
esminei lietuviškosios išei
vijos išlikimo problemai.

"Jau ir vienas lietuvis 
’hippy’ ar ’peacenik’ yra 
tautinė gėda. Ojų yra dau
giau negu vienas”, sunkiu 
ir svariu įspėjimu atskam
ba mūsų tarpe pastebėtų 
negerovių registracija.

Straipsnyje išryškinti tie 
du pavojaus punktai: dege- 
naracija iki hipizmo ir pseu- 
do-liberalizacija iki jos ken
kimo lietuvių tautos intere
sams.

Cinizmas, pragmatizmas, 
neg ailėstingumas mažoms 
tautoms pastebėtas ir JAV 
užsienio politikoje, šių ap
gailėtinų reiškinių akivaiz
doje žurnalas žada atidžiai 
sekti politinių žaidimų šuo
lius ir, kartu, mūsų visuo
meninių problemų svyravi
mus.

Su šiuo numeriu žurnalas 
atžymi savo atkūrimo me
tines.

Turinyje daug aktualy
bių. Labai laiku patalpintas 
B. Nemicko studija "Rusi- 
jos-Kinijos kivirčas". Raši
nys labai praplečia šiolaiki- 
nio JAV-Kinija politinio

SU DIENA AUGAME, SU METAIS KEIČIAMĖS...
Šiais žodžiais pokalbį pra

deda energingasis "Grandi
nėlės” vadovas Liudas Sa
gys, šį tautinių šokių an
samblį daug kartų grakš
čiai išvedęs į lietuvišką sce
ną ir daug kartų svetimųjų 
laukuose ne tik Amerikoje, 
bet ir Pietų Amerikoje at
skleidęs lietuvių tautos gra
žias kultūrines vertybes.

"Grandinėlė”, atrodo, la
bai patvari, pergyvenusi 
šilto ir šalto, barta ir gir
ta, bet vis stiprėjanti. Kas 
ją užgrūdina didiesiems 
darbams? — pokalbį krei
piu į pačią esmę.

— Mėgstame tvarkingą, 
sistematingą darbą. Nuo 
pat 1953 metų — "Grandi
nėlės” pirmųjų metų dar
bo — lietuviškam sceni
niam šokiui skiriame dvi re
peticijas savaitėje, šio nu
sistatymo laikosi ir šokėjai

žaidimo istorinę perspekty
vą.

K. Škirpa atstato 1941 
metų memorandumų teks
tus, kas nepamainoma ver
tybė būsimiems šio lemtin
gojo periodo istorikams. 
Platus ir turiningas V. Min- 
gėlos tašinys "Lietuvos 
žurnalistų Sąjungos istori
jos bruožai" pristato lietu
viškojo publicistinio pasau
lio atsiradimą nuo priešauš
rio, (1883 m.) laikų iki 1929 
metų. Įdomus rašinys žada 
pasirodyti sekančiame nu
meryje, įžengdamas j vėles
niuosius. laikus.

Lyg duodamas schemą 
būsimai Juozo Bačiūno mo
nografijai, Juozas Jurevi
čius rašo apie velionį: "Juo
zas Bačiūnas .— didysis 
Amerikos lietuvis”. Rašinys 
ypatingai įdomus tuo, kad 
pastebėtos ir velionio politi-

(ar)'nės akcijos paklaidos (jo 
dėmesys tam tikrų pseudo- 
politinių vienetų kultyvavi- 
mui, kas dabar jau atskam
ba visišku disonasu su po
litiniu velionies credo). 
Greta šio rašinio tenka vie
šai paklausti: kur, kaip, 
prie kokių aplinkybių "din
go” Pulgio Andriušio pa
rengtoji J. Bačiūno biogra
fija (rankraštyje) ?

Naujųjų knygų skyriuje 
gerai įvertinama E. čekie- 
nės knyga "Kad ji būtų gy
va”. Taip pat griežtai nu
neigiamas dėl tendencijos 
niekinti rezistencinius ro
manus Pr. Visvydo rašinys 
(Draugas). Visvydo iškelia
mos pseudolitera tūrinės 
"vertybės”: laiko perspek
tyva ir emocijos momen
tas — atmetamos, remian
tis literatūriniais pavyz
džiais. Apžvelgiamas V. 
Alanto romanui skirtas uni- 
kalinis leidinys: "Pragaro 
pošvaistės atošvaistėse”.

Ypatingai daug aktualy
bių, griežtų definicijų ir 
principingumo matyti sky
riuose "šiame krašte”, "Lie
tuviškoji veikla” ir "Spau
doje pasižvalgius”.

"Hannibal ante portas!” 
patiektas išsamus ir užsie
ninės politikos bankroto pil
nas JAV dviejų pastarųjų 
dekadų nuosmukis. Straips
nis natūraliai perauga j lie
tuviškas problemas: "Bal
tijos valstybių klausimas 
Jungtinėse Tautose”.

Dairymasis savo kieme 
išprovokuoja aktualių įvy
kių įvertinimą "Politizavi
mas".

žurnalas sutinka veda
majame, kad "nenuostabu, 
jei tos kovos atsispindi ir 
lietuviškose išeivijos orga
nizacijose”. Tačiau žurnalo 
vedamasis k o n s t a tuoj a: 
”mes nekapituliuojame ir 
liekame taip pat tvirti, kaip 
prieš ketvirtį šimtmečio”.

žurnalas pulsuoja gyve
namojo momento problemo
mis ir respektu netolimai 
praeičiai. (.i)

JURGIS JANUŠAITIS

ir mokytojai. Grandinėlės 
patvarumą užtikrina parei
gingumas gi jo atžvilgiu 
duotas žodis yra lygiai 
brangus kaip ir pinigas. To

Detalė iš Grandinėlės šokamų šokių. J. Garlos nuotrauka

kių principų laikosi ir nau
jieji Grandinėlės nariai.

— Laiko dantys daug ką 
suėda. 0 kaip su "Grandi
nėle”, ar jos nebando su
naikinti skubantis laikas?

— Ir laimė ir nelaimė. 
Su bėgančiais metais bėga, 
lekia ir šokėjai, muzikantai. 
Grupėje jie užsilieka 5-7 
metus. Ir tai jau neblogai. 
Išimtys, žinoma, išlaiko 
"Grandinėlėje” ir iki 15 m. 
Tokių išimčių turime ir da
bar ir šoks Chicagos kon
certe kovo 18 ir 19 d.d. Ma
rijos aukšt. mokykloje. Il
gesnio darbo mėgėjai duoda 
grupei vietos ir planuoti ir 
planus vykdyti.

— Kiek suprantu, šį kar
tą į Chicagą atvykstate su 
nauja premjera. Gal kiek 
daugiau detalių apie ją ga
lėtumėte išsakyti?

— Mano nuotaika ir būdo 
ypatybė yra ieškoti naujo 
i š s i reiškimo kiekviename 
darbe, tuo pačiu ir "Gran
dinėlėj,. . Ir Chicagos Lie
tuvių Fondo rengiama pro
grama bus nauja. Premjera 
naujų šokių, naujo sceninio 
vaizdo. Čia ir Kuskinėlis, 
Aukštaičių kadrilis, Pakrės- 
tinis, Trejinis, šlepsiukas ir 
dar eilė kitų. Kiekvienas iš 
jų su savo mintimi, su savo 
nuotaika, savo drabužiais. 
Tad programoje ir jausis 
paskirų šokių dalis ir sce
ninio, choreografinio vaiz
do pusė. Sceniniame vaiz
delyje šokio judesiais, figū
romis bus perduota visa pa- 
saka-daina: Tėvas su mo
tina savo, kir-virjo ... į ve- 
seilę išvažiavo ... kir—vir
io ir t.t.

Grandinėlės koncerto reikalu vieno posėdžio Kietu Chicagoje. Iš 
kairės sėdi: dr. J. Valaitis, LF valdybos pirm., S. Džiugienė, L. 
Sagys, Grandinėlės vadovas. Stovi: St, Džiugas, F, Daukus, dr. F. 
Kaunas ir inž. B. Nainys, Grandinėlės koncertui ruošti kom. pir
mininkas. Grandinėlės koncertas Įvyks kovo 18-19 dienomis Maria 
aukštesnioje mokykloje, Chicagoje. A. Gulbinsko nuotrauka

šokių grupėms, kurios 
jau metai iš metų dirba, 
kruta, o ir mano "Grandinė
lei”, tai ”Duktės” choreo
grafinis vaizdelis yra pir
mas tokios rūšies mėgini
mas. O ir Chicagos visuo-

menei žingeidus pasižiūrėji
mas naujo "Grandinėlės" 
žingsnio, žodžiu, "Grandi
nėlės” Jaunimo metų šven
tinė programa siekia būti 
įdomi, patraukli, savita ir 
pačiam šokėjui ir žiūrovui.

it-

J. Garlos nuotr.

Milda JoKuDanyte-bandargiene.
dos, vėl įsijungė į Grandinėlę ir dalyvauja jos spektakliuose iš
pildydama "Duktė viena namie liko..

laikinai atvykusi is

— Kalbant apie "Grandi
nėlės” šį sceninį spektakli, 
numanau, kad čia turėsite 
ir dažną drabužių kaitą. 
Kaip šią problemą manote 
išspręsti ?

— Šokių spektaklis turėtų 
būti įdomus ir šokiais ir iš 
dalies drabužiais. Septyni 
komplektai šokiams skirtų 

drabužių, kurie čia pat sce
noje keisis drauge su šokiu. 
Puiki drabužių audėja Al. 
Vaitonienė jau antri metai 
audžia ir audžia, kad prem
jerinė Chicagos programa 
būtų ne eilinė, bet šventinė. 
Al. Vaitonienė gyvena ir 
dirba Toronte.

— Jaunimo metų kitas 
įvykis, šalia pačio Jaunimo 
kongreso, yra Laisvojo pa
saulio lietuvių IV tautinių 
šokių šventė? Ar "Grandi
nėlė”, besiruošdama savo 
premjerai, ryžtasi atiduoti 
duoklę ir šokių šventei?

— "Grandinėlė” šventėje 
dalyvauja pilnu sąstatu, pil
nu atsinešimu. Kiek mes tu
rėsime grindų plote vietos 
— nežinome. Tenkinsimės 
ir mažiausiu kvadratu, nes 
ne vieta puošia, bet žmonės, 
šventėje juk dalyvauja ar 
žada dalyvauti net 2000 šo
kėjų. Salės 
scenos 
talpina 
dinėlė” 
šokimo 
rie tik
Noriu pažymėti, kad "Gran
dinėlė" dalyvaus, pagal savo 
išgales, ir kitose Jaunimo 
kongreso programose, šokė
jų tarpe yra studentų — 
jaunuolių, kurie mėgina de
rinti šokimą "Grandinėlėje” 
ir darbą Jaunimo kongrese.

— Kaip mename, "Gran
dinėlė” buvo "barama”, 
kad, šokdama tautiniu šo
kius, artėja prie baleto. Ko 
žiūrovas gali tikėtis iš nau
josios premjeros?

— Savo šokių nuotaika, 
pačiais šokiais programoje 
grįžtame atgal į senovę, kur 
žingsnis paprastesnis, kur 

šventinės 
plotas vienu kartu 
450 šokėjų. "Gran- 
dalinsis šokiais ir 

vieta su visais, ku- 
šventėje dalyvaus.

polka nėra polka, bet links
mas pašokinėjimas.. .

Nuotąikingą pokalbį bai
gėme su "Grandinėlės” va
dovu Liudu Sagių, kurio 
veide galėjai įskaityti ryžtą 
ir plačius užmojus ir toliau 
intensyviai dirbti su gra
žiuoju lietuviškuoju jauni
mu, kurio tiek daug yra su
jungęs ir į patvarią "Gran
dinėlę”.

Kaip minėjome, "Grandi
nėlės" koncertai Įvyksta ko
vo mėn. 18 ir 19 d.d. Chica
goje, Marijos aukšt. mo
kykloje. Koncertą ruošią 
Lietuvių Fondas dešimtme
čio sukakties proga. Kon
certo ruošimo darbams va
dovauja specialus komite
tas: inž. Bronius Nainys — 
pirmininkas, nariai: dr. An
tanas Razma, dr. Ferdinan
das Kaunas, Sofija Džiugie
nė, Kazys Barzdukas ir Sta
sys Džiugas. Į sekmadienio 
spektaklį jaunimui papigin
ti bilietai ir jis temoka pusę 
bilieto kainos.

Šiuo metu "Grandinėlės" 
koncertai kelia didelį susi
domėjimą Chicagos lietuvių 
tarpe ir "Marginių" preky
boje iš anksto i koncertus 
Įsigyja daug žmonių bilie
tus.
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D.L.K. Birutės laivo jūrų skautai Kaune 1937 metais.

LIETUVOS lOllĮ SKMJTIMI50 METI)
Lietuviai jūrų skautai š. 

m. kovo 12 d. švenčia 50 me
tų jubiliejų. Būtent, 1922 
m. Lietuvos jaunuoliai, su
pratę jūros reikšmę, susi
būrė po jūrų skautų vėlia
vą.

Jūrų skautijos pradžią ir 
pagrindus davė broliai Ju
lius Kostas ir Petras Jurge- 
los, įsteigdami pirmąjį jū
rų skautų vienetą Kaune.

1925 m. Kauno jūrų skau
tai nuirklavo Nemunu ir 
Kuršių marėmis į Klaipėdą 
ir užmezgė ryšius su vietos 
jaunimu, kurie susižavėję 
skautiškoms idėjomis, su
darė jūrų skautų vienetą- 
budžius. To vieneto vadu ta
po Martynas Brakas. Mote
rų Tautiniam Laivynui 
Remti Draugija 1926 m. nu
pirko ir padovanojo Klaipė
dos jūrų skautams motor- 
burinį kuterį. šis pastatas 
buvo atremontuotas ir pa
vadintas ”Budys”.

Klaipėdos budžiai su sa
vo laivu aplankė Latvijos, 
Vokietijos, Švedijos ir Da
nijos uostus. Plaukiodami 
"Budžiu” atliko praktiką 
kai kurie vėlesni buriavimo 
sporto vadovai. "Budrys” 
buvo pirmas sportinis pa
statas išnešęs lietuvišką 
trispalvę j Baltijos jūrą.

Nuo įsikūrimo pirmojo 
jūrų skautų vieneto Kaune, 
visoje Lietuvoje pradėjo 
kurtis jūrų skautų vienetai. 
Be Kauno, Klaipėdos, dar 
veikė Tauragėje, Biržuose, 
Mažeikiuose, Viekšniuose, 
P a n e v ežyje, Ukmergėje, 
Alytuje ir kt. nuo valties iki 
laivo apimties, pagal finan
sines bei gamtos sąlygas.

V. j. s. V. PETUKAUSKAS

1933 m. liepos mėn. sudu
žo į Klaipėdos molus "Bu
dys” ir žuvo 3 jūrų skautai. 
Tai buvo gana didelis smū
gis Klaipėdos vienetui, bet 
rankų jie nenuleido, po ku
rio laiko jie įsigyjo dvi bu
rines jachtas "Budys I” ir 
"Budys H” ir sėkmingai da
lyvavo eilėje regatų.

1936 m. Klaipėdoje įsteig
toje buriavimo mokykloje, 
didesnė pusė mokinių buvo 
jūrų skautai. Mokslo metu 
žuvo du jūrų skautai iš 
Kauno. Tais pačiais metais 
Klaipėdoje, įvykus nelai
mei, netekta vieno jūrų 
skauto.

Jūrų skautai vidaus van
denyse sutvirtėjo, ypač 
Kauno, kurie sudarė atskirą 
eskadrą — tuntą. Studentų 
jūrų skautų "Mindaugo” 
laivas persitvarkė į studen
tų korporaciją "Jūra”.

Nepriklausomybės laiko
tarpyje jūrų skautams va
dovavo jūrų karininkai P. 
Labanauskas, B. Kuizinas, 
toliau F. Tiškus, A. Pieta, 
A. Kanclyvius, A. Aglins
kas, B. Michelevieius. Pa
skutiniu nepriklau somos 
Lietuvos jūrų skautų vadu 
buvo inž. R. Vysockis, bu
vęs Klaipėdos uosto direk
cijos pirmininkas.

1937 m. K. Chmieliaus- 
kaitės pastangomis atėjo į 
talką susiorganizavusios jū
rų skautės Kaune.

Netekus Klaipėdos, šven
tosios uoste dar buvo su
ruošti dvieji jūrų skautams 
vadovų kursai ir padarytos 

dvi buriavimo kelionės į 
Liepoją ir Gotlando salą.

Reikia pažymėti, kad jū
rų skautams daug padėjo 
tuometinis L.S.B. Vyriau
sias skautininkas A. A. pik. 
Juozas šarauskas. Tai buvo 
vadas, kuris suprato jauni
mą, laivyno reikšmę. Būda
mas vyriausias skautinin
kas L. S. B. visų šakų, jis 
jūrų skautams buvo tikras 
bičiulis, prie jo vadovybės 
jūrų skautai tvirtai atsi
stojo an savo kojų. Tai 
žmogus, kuris buvo plataus 
akiračio, mylėjo savo kraš
tą ir liętuvišką jaunimą ir 
su juo nuoširdžiai dirbo.

Karo metu jūrų skautai 
Lietuvoje susiorganizavo ir 
vadovavo Vilniaus, Kauno 
ir Šiaulių buriuotojų klu
bams.

Atsikūrus jūrų skautams 
po karo Vokietijoje, jiems 
vadovavo j. s. VI. Šarūnas 
ir j. s. A. Aglinskas. Persi
kėlus 1949 m. į JAV Broli
jos Vyriausio sktn. prof. K. 
Čepo buvo paskirtas jūrų 
skautams vadovauti j. s. VI. 
Petukauskas ,o po jo j. s. 
Br. Stundžia.

Br. Stundžiai esant jūrų 
skautų skyriaus vedėju tuo
metinio Vyr. skautininko 
prof. S. Kairio pritarimu, 
buvo suorganizuoti jūrų bu
džiai ir jaunių jūrų skautai. 
Buvo išleistas j. s. Br. Stun
džios paruoštas pirmas lie
tuvių kalba vadovėlis "Bu
riavimas ir jūrininkystė”.

Gražią veiklą jūrų skau
tai išvystė vadovaujant j. s.
L. Knopfmileriui ir vėliau 
j. s. Ed. Vengianskui. Prie 
jų buvo galutinai suformuo

tas jūrų skautų regulami- 
nas, paruoštos programos 
jūrų jauniams, bebrams, 
jūrų skautams, budžiams ir 
jūrų skautininkams. Suor
ganizuotos jubiliejinės sto
vyklos 35 ir 40 metų jūrų 
skautų veiklos sukakčiai 
paminėti. Lietuvių jūrų 
skautija tuo metu turėjo 
ląisvame pasaulyje apie 600 
narių, kartu su sesėm jūrų 
skautėm..

Jūrų skautijos kelias ne 
visuomet buvo lygus. Būta 
nuomonių skirtumų, nesu
tarimų su L.S.S. 1926-1927 
m. jūrų skautai atsiskyrė 
ir sudarė Lietuvos Jūrų 
Skautiją. Po susitarimų vėl 
prisijungė prie Skautų Są
jungos.

L.S.B. vadovybei panorė
jus griežtai kontroliuoti jū
rų skautų veiklą, atimant 
savivaldos likučius, 1963 — 
1971 m. laikotarpyje pasi
traukė iš L.S.S. su 600 na
rių ir vėl sudarė Lietuvos 
Jūrų Skautija.

1971 m. balandžio mėn. 
3-4 d. L.J.S. vadovų-vių su
važiavime Chicagoje priim
ta rezoliucija baigė Lietu
vos Jūrų Skautijos, kaip at
skiros jūrų skautų organi
zacijos veiklą, nes vėl šiuo 
metu susidarė palankios są
lygos pilnutiniam jūriniam 
skautavimui.

šiuo metu jūrų skautų 
skyriaus vedėjas yra j. ps. 
A. Empakeris, o jūrų skau
čių skyriaus vedėja j. s. M. 
Vasiliauskienė, kurie abu 
sėkmingai vadovauja iš To
ronto. .

Iš visos širdies seni jūrų 
skautijos veteranai linkime 
jūrų skautams ir skautėms 
gražiai veikti ir ugdyti 
tvirtas lietuviškas asmeny
bes, siekiant Lietuvos kaip 
jūrinės valstybės atstaty
mo.

Gero vėjo!

WEYERHAUESER CO. 
middlebury, ind. 

POSITIONS OPEN 
OFFSET PRESSMEN 

5 and 6 color. 76" Harris and 
Mielhie presses. 

Experienced Glue 
Machine Operator 
Applicants mušt have 

CARDBOARD EXPERIENCE 
A* steady work & fringe benefits. 

Apply cafl or write to Personnel Dept. 
WEYERHAUESER CO.

MIDDLEBURY. INDIANA 
219-825-211I

An Equal Opportunity Employer 
(17-21)

J. GRAUDA

Tūlas Valstybės departamento pareigūnas, Martynas, 
bendruomenininkų svarstybose prišnekėjo tiek, tiesiog 
nuo kojų parmušančių sensacijų, kad altininkai išsirengė 
pasiteirauti: ar jau viskas tikrai taip, kaip Martynas 
verozijo.

Kaip tarė, taip padarė. Aplankė greitakalbį pareigū
ną ir paklausė:

— Kaip suprasti lietuvių tautos apsisprendimo pra- 
matymą, nes tauta jau seniai apsisprendė už savo valsty
bę?

— Suprasti reikia toli pramatančiai, — atkirto Mar
tynas. — Man visai neįdomu, kad kaž kur ir kaž kada 
jūsų tauta apsisprendė už savo valstybę. Man svarbu 
akcentuoti, kad aš toleruoju jūsų tautos apsisprendimą 
už Pabaltijo valstybių sąjungą, va!

— Bet gi niekas svarstynėse nekėlė Pabaltijo vals
tybių sąjungos! — nustebo altininkai.

— Tai nieko nereiškia. Aš atvykau į svarstynes kaipo 
tolimų distancijų pilotas ir privalau kalbėti apie toli
miausias distancijas.

— Tolimiausias? — paklausė altininkai.
— Kaip tik! — užtikrino Martynas. — Pagal tokio 

rango pareigūnui būtiną krištolinį rutulį, aš matau to
limiausias Pabaltijo valstybių sąjungos perspektyvas.

— Kokias? — paklausė vizitininkai.
— Pabaltijo valstybių sąjunga galės įsijungti į Eu

ropos valstybių sąjungą. Susidarys Jungtinės Europos 
valstybės, va! Jūsų žmonės nesuprato ultra-Valstybinio 
pramatymo. Mes respektuojame jūsų tautos teisę apsi
spręsti įstoti į Pabaltijo valstybių sąjungą, paskui gi į 
Jungtines Europos Valstybes, va!

Jis pažiūrėjo į vizitininkų veidus ir nutarė nekal
bėti apie lietuvių tautos teisių respektavimą, svarstant 
įstojimą j žemės rutulio valstybių sąjungą. Jis nutarė, 
kad apie tai jis prašneks sekančiose lietuvių organizuo
tose svarstybose.

Audiencija buvo baigta. Lietuviai palinkėjo sėkmės 
bešifruojant krištolinio rutulio raibuliavimus, ateities pra
našystes, valstybių sąjungų, federacijų, konfederacijų, 
etc etc. evoliucijas ...

Mums atrodo, kad panašiai nutiko vienam narsiam 
ventrilokvistui (kalbėtojui per pilvą). Vyras užmovė iš
kamšą ant dešiniosios ir norėjo pasmaguriauti savo iš
mintimi, o iškamšėlė, bumt, ir trenkė per plikę. Užaugo 
išminčiui savo nuosava dešine įvožtas puikus, toli prare
gimų politinių distancijų, raudonai švytįs guzas.

Pagal išmintį ir guzas.

Kauno jūrų skautai, nuburiavę Nemunu Klaipėdon, aplankė 
karo laivą "Prezidentas Smetona”.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĖ — ĮSITIKINSITE.

(9) Nijolė Jankutė

SAULĖGRĄŽŲ
TVANAS NOVELĖ
Pro atvirą automobilio langą pūtė tirštas vė

jas, nešinąs drėgme, cikadų barškėjimu ir riešu
tiniu kvapu. Jau žydėjo saulėgrąžos. Naktis buvo 
šilta, bet Marija drebėjo.

— Nebevažiuok toliau! Nebevažiuok! Aš parei
siu. Tik per geležinkelį ir jau... — prašė ji Paulių, 
o mintys bėgo įkaitusiu ratu: alga — tik rytoj! Kur 
gauti pinigų adatai? Be pinigų — nėra adatos, o be 
jos Marija dužo kaip ledo žvakė, Marija aižėjo, kaip 
stiklas į nesurenkamas šukes, Marija skaudėjo šim
tais skausmų...

Paulius sustabdė automobilį ir apkabino virpan
čius mergaitės pečius.

— Nenori nė parodyti, kur gyveni?
— Taip... bet... ne... Žinai, tėvas... Jis nelei

džia man su niekuo draugauti... Jis piktas... Tau 
būtų nemalonu... — užsikirsdama teisinosi Marija. 
Ji jautė Pauliaus raką ant pečių ir jo veidą arti 

savojo.... Švelnias jo lūpas ant akių, ant lūpų... 
Kažkada ji norėjo, kad taip būtų visą laiką... amži
nai... Bet dabar troškino ją Pauliaus glėbys. Mari
ja turėjo skubėti. Marijai reikėjo pinigų! O pinigų 
turėjo Paulius.

Mintis atėjo staiga, ir mergaitė virpėdama pri
siglaudė, dusdama bučiavo, liejosi Pauliaus glėby 
tartum tirpstanti žvakė. Marijos kūnas vaidino, o 
galva įtemptai planavo. Protarpiais mergaitei ro
dėsi, kad čia ne ji. Kad Paulių glamonėjo kažkas 
tamsus ir piktas... Ji tik stovėjo šalia, negalėda
ma nei perspėt, nei pasakyti. O juk negalėjo Pau
liaus turėti nepasakius! Bet ar galėjo pasakyti ir 
jį turėti?

Marija išslydo iš jo glėbio ir iš automobilio. 
Ar tai buvo ji? Ar kažkas tamsus ir piktas? Mari
ja nebežinojo. Ji bėgo.

— Marija, kas tau? — vijosi ją kimus ir nusi
vylęs Pauliaus balsas.

— Labanakt!
— Marija!
— Ne!
— Palauk! — Paulius trenkė automobilio duris 

ir žengė pirmyn. — Parvešiu. Su tėvu pakalbėsiu. 
N cs ibsiT s •. •

Bet Marija tik mostelėjo saulėgrąž tviruku. 

Ji labai skubėjo. Berniokas sustojo. Sumišęs brau
kė delnais plaukus.

— Iki ryt, Marija!
— Sudie!
Mergaitė bėgo. O prerija gulėjo juoda,nuščiu

vusi lyg tvenkinio vanduo. Reikėjo skubėt, nesustot 
nė minutei, nes aukštyn į gomurį jau kilo gaižus 
kartėlis. Marija jautė, kaipšaltu prakaitu rasojo nu 
gara. (Bukas skausmas lyg juodi akmenys suspau
dė mergaitės vidurius ir ėmė trinti...) Greičiau! 
Anapus bėgių raudona neono akimi mirksi Džeko 
krautuvėlė.

Viena ranka Marija gniaužė saulėgrąžų atviru
ką, o kita — Pauliaus piniginę megztuko kišenėje. 
Daug buvo ten pinigų — beveik visa Pauliaus alga!

— Galėsiu pirkt nors ir dešimt maišiukų! — 
vapėjo sau Marija. Jos galvą varstė įkaitinti vir
bai, o juodieji akmenys trynė, ir trynė, ir trynė...

— Mane sutrins į miltus, į juodus miltus, bet 
man reikia baltų! — nenorom šiepėsi Marija.

Ūmai jai atėjo mintis, kad dar niekada nebuvo 
taip bloga po "pertraukos”, kaip šįvakar.

— Prikirpo? Joja mane "arklys”? Nesąmo
nė! Juo galima nusikratyti. Juk ir Bobas sakė, kad 
gali sustoti ėmęs, kada nori...

(Bus daugiau)
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JŪRATĖS IR KASTYČIO (2)

TEMA IR VARIACIJOS
Vytautas Meškauskas

Klaidžiojant po labi
rintus, per kuriuos turė 
jo pereiti V.K, Banaičio 
opera Jūratė ir Kastytis 
nuo jos parašymo iki pa
statymo, turime kiek su
stoti ir prie operos sąvo
kos. Kaip visi žinome, 
opera vadinamas dra
matinis veikalas, kuria
me ne kalbama, bet iš
tisai ar bent iš dalies 
dainuojama, palydint 
įvairiems instrumen
tams. Iš to išplauktų, 
kad muzika yra jos svar 
blausias faktorius, bet 
tai tik iš dalies tiesa. 
Muzikologas Sir Donald 
Tovey teigia Encyclopae- 
dia Britannicapuslapiuo
se, kad pasisekimo ieš
kant iš visų privalomų 
operai dalių muzika skai 
tytina paskutinėje vieto
je, nors ji ir nulemia, 
ar opera palieka nemir
tinga ar ne. "Idomeneo" 
muzika yra laikoma ne
mirtinga, tačiau tojiope. 
ra statoma tik Mozarto 
festivaliuose. Opera ne
gali laukti iki jai bus pri
pažintas nemirtingu
mas, didelio pasisekimo 
kartais susilaukia ope
ros ir su nekažin kokia 
muzika. Didesnę reikš
mę turi jos dramatinis 
turinys, bet daugiausiai 

A. Valeška: kostiumų žvejų moterims V. K. Banaičio Jūra
tės ir Kastyčio operoje eskizai. Kairėje sopranams, dešinėje 
altams. Rūbams pavyzdžių dailininkas* ieškojo senovės lietuvių, 
ypač Mažosios Lietuvos gyventojų, apsirengime. Jų spalvos de
rinasi su dekoracijomis, duodamos reikiamą efektą.

DUEJĮ] SAVAItlU
MMJ081 UETR

Vyksta: birželio 8, liepos 13, 
rugpiūčio 17 ir gruodžio 21.

• Lietuvoje šios grupes praleis po 11 dienų.
• Norintieji pratęsti savo atostogas ilgiau, ga

lės aplankyti kitus jų pasirinktus Europos 
miestus.

Ekskursijos išvyksta iš
CHICAGOS, BOSTONO, NEW YOP.KO 

ir MONTREALIO.
Grupėse dalyvių skaičius ribotas — 

NESIVĖLUOKITE’
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 

kreipkitės j

Trans-Atlantic Travel Service
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 027127 
Telefonas: 268-8764

Savininkė Aldona Adomonienė

nulemia to turinio per
teikimas teatrališkai 
ir histrioniškai (histri 
onic). Teatrališkas gali 
būti jau muzikos efektas 
į klausytoją dar prieš 
pakylant uždangai, kaip 
Don Giovanni uvertiū
ros pabaigoje F major 
moduliacijos, histrioniš- 
kas veikalo išdėstymas 
esąs tada, kada režisie
riui nereikia sukti sau 
galvos, ką daryti su so
listų rankomis.

Trumpa ekskursija į 
enciklopediją leidžia su
prasti Kučiūno proble
mą: kaip pastatyti ope
rą, kad ji atitiktų aukš
čiau minėtus reikalavi
mus ar trumpiau ta
riant: susilauktų pasise
kimo?

Jūratės ir Kastyčio 
turinys nėra toks ar
chaiškas, kaip iš pirmo 
žvilgsnio atrodo. Tiesa, 
undinės dabar gali šaky 
ti, išėjo iš mados mene, 
tačiau kiek atitraukta 
prasme Jūratė ir Kas
tyčio drama vaizduoja 
amžiną žmogaus norą 
išsiveržti iš realybės 
pančių. Jų stiprumo pa
brėžimui Banaitis įve
dė tėvo, motinos ir že
miškos mergaitės — Rū
telės personažus, bet Jū-
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ratė vistiek liko dar žmo
niška. Kučiūnas visomis 
muzikalinėmis priemo
nėmis stengiasi pabrėž
ti Jūratės ne žemišką 
charakterį. Jūratė (Stan- 
kaitytė) dainuoja lietu
viškai, bet jos žodžiai 
skamba kitaip negu Rū
telės (Momkienės).

Siekdamas operos su- 
teatralinimo, Kučiūnas 
buvo priverstas ją kiek 
sutrumpinti ir kai ku
rias vietas net sukeisti. 
Daug galvosūkio sukėlė 
finalas, kuris pas Banai 
tį nėra efektingas. Pas jį 
visai nėra Perkūno, per 
sonažo kuris galėtų bū
ti įspūdingas bosas. 
Faktinai tai atitinka 
iMaironio baladės išdės
tymui. Pas Maironį dra 
matiškiausia vieta:
"Bet susirūstino smarkus 
Perkūnas, iš dangaus pamatęs, 
Kad drįso palytėt žmogus 
Skaistybę dieviškos Jūratės; 
Paleidęs žaibą ir griausmus. 
Sudaužė gintaro namus".

— yra baladės vidu
ryje. ° po to seka dar 
idiliškos scenos kaip 
pvz.:
"O, paklausykit vakarais, 
Kai marių bangos nerimauja 
Ir krantą barsto gintarais"

plius dar 27 panašios 
eilutės.

Savaime aišku, kad 
tokia konstrukcija netin
ka scenos veikalui, jos 
nesilaikė ir Banaitis.

Nemažą problemą su 
darė ir orkestracija. 
Reikia atsiminti, kad 
iMarijoš Aukš. Mokyklos 
salėje galima sutalpin
ti tik 27-28 orkestran
tus. Už tat teko atsisa
kyti nuo metalinių pučia
mųjų instrumentų, palie 
kant tik medinius ir, ži
noma, styginius. Labai 
daug naudojama arfa ir 
yra 9 mušamieji instru
mentai. Orkestracijai 
pakviestas amerikiečių 
kompozitorius James 
Kilckran, kuris tarp kit
ko yra Chicagos Lyric 
Operos orkestro 'prin

cipai percussionist' at
seit mušamųjų instru
mentų grupės vedėjas.

Labai didelė reikšmė 
tenka ir dekoracijom, ku 
rios turi papildyti mu
zikos daromą įspūdį. 
Dail. Valeška, atrodo, 
pirmam savo eskize lai
kėsi maironiškos kon
cepcijos :
"O Kastyt}
Baltalytį
Liepė bangai pasiūbavus 
Palangoj, aikštėn pušyno. 
Išvilioti ant smiltyno. 
Negyvai jį užbučiavus".

Tą eskizą pamatęs, 
— pasakoja dabar su 
šypsena Valeška, — Ku
čiūnas kiek nusiminė — 
tai buvo tipiškas Palan
gos paplūdimio peiza
žas, kuris, kaip nebūtų 
mums brangus, nėra dra
matiškas. Valeška irgi 
abejojęs ar jis tiksiąs, 
bet reikėjękaip nors pra
dėti. Tas epizodas ryš
kiai paliudija, kiek dar
bo ir pastangų iš dirigen 
to, dailininko, baletmeis

ATSISVEIKINIMAS SU 

SAVANORIU
Nesurasi niekur,
Niekad nerasi
Ką mums savanoriai
Parnešė basi.

š. m. vasario 21 d. šir
dies smūgio pakirstas, kri
to mūsų garbingas kariuo
menės savanoris - kūrėjas 
Vladas Liubartas. Ši ne-, 
lemta žinia žaibo greičiu ap
lėkė Chicagą, kur velionis 
išgyveno 18 metų, Phoe- 
nixą, kur jis paskutinius 
tris metus gyveno ir kitas 
vietas. Kodėl? Gi ne jau
nystė: 71 metus išgyveno. 
Atsakymo reikia ieškoti ve
lionio nepaprastai švelnia
me būde, jo teisingume, gi
lioje savo krašto meilėje.

Dėl šių būdo savybių Vla
dą visi mylėjo, gerbė. Išgy
venęs paskutinius tris me
tus kaimynystėje su velio
niu, niekad negirdėjau jį 

terio ir režisieriaus 
reikalauja kiekvienas 
naujas sumanymas bei 
noras patiekti visai-vie- 
ningą vaizdą akim ir au
sims. Naujo įkvėpimo te
ko ieškoti jūros dugne. 
Koks jis gali būti gra
žus, Maironis dar neži
nojo — foto technika ne 
buvo taip toli pažengusi. 
Valeška tuo atžvilgiu bu
vo laimingesnis. Dekora
cijos nuostabiai atitinka 
muzikai ir nūdienės žmo
nijos fantazijai.

Žinia, lieka atviras 
klausimas, ar ir prie Pa
langos jūros dugnas gali 
būti taip žaismingas, gal 
tik šiltų vandenų? Ly
giai, kaip ir klausimas, 
ar Banaitis pritartų vi
siems pakeitimams ir 
paryškinimams. Bet 
kiekvienas menas reika
lauja geroko žingsnio iš 
realybės į fantaziją — 
be jo nebūtų kūrybos, 
nors kartais tas žings
nis tiek pat pavojingas 
kaip... įsimylėjmas įun- 
dinę.

bent kuo dėl savęs skun
džiantis, tik sielojosi, kad 
lietuviai sugyventų, nesi- 
skaldytų, kad turėtų vietą 
susirinkti ir lietuviškai pa
bendrauti galėtų.

Ant viso to uždėkime lyg 
vainiką savanorio - kūrėjo 
vardą ir gausime pilną at
sakymą, kodėl Vladą Liu
bartą lietuviai taip mylėjo. 
Iš kitos pusės savanoris ki
toks ir būti negali. Jis buvo 
ir liko idealistas. Jis auko
josi, kad kiti geriau gyven
tų. Juos niekas to nemokė 
— jie tokiais buvo gimę. 
Nes visko galima išmokti, 
bet mirti — ne.

Gi daug kartų Tave, Vla
dai, mirtis tykojo: ir kovo

PAGALBA LIETUVOS 
PERSEKIOJAMAI BAŽNYČIAI

Lietuviai vyskupai — Vincentas Brizgys ir
Antanas Deksnys savo ganytojišku laišku nuo
širdžiai ragino šelpti tikinčiuosius Lietuvoje, 
ypač gavėnią.

TODĖL
MELSKIMĖS KIEKVIENĄ DIENĄ PAGAL 

1972 METŲ MALDOS KALENDORIŲ.
Tapkime LKR šalpos Rėmėjais — ($5.00 metinė auka), 
Amžinais Geradariais — ($100.00),
Mecenatais — ($1,000.00),
Praveskime rinkliavas parapijose, 
Skirkime organizacijų dovanas.

Savo dovanos čekį rašykite ir ‘atsiųskite su žemiau 
esančia atkarpa.

LITHUANIAN CATHOLIC RELIGIOUS AID
61-09 56 Road

Maspeth, N. Y. 11378

Lietuvos Bažnyčiai gelbėti siunčiu $.....................
Parašas ...........................................
Adresas ........... ..... ...................... .

Aukos atleidžiamos nuo Fed. mokesčių.

VIRŠUJE: Dail. A. Valeškos 
scenovaizdis paskutiniam V. K. 
Banaičio Jūratės ir Kastyčio 
operos veiksmui. Kaip žinįa, 
tragedijos atomazga ateina ves
tuvių puotoje jūros dugne. Dę- 
šinėje paaukštinimas ir sostas 
jaunavedžiams. Fone: milžiniš
kas 28x10 pėdų skaldyto stiklo 
vitražas. Tas veiksmas, kuria
me yra labai daug baleto, rei
kalauja labai daug šviesų ir 
spalvų žaismo. Kai kurie sce
nos papuošalai, Perkūnui už- 
pykus, turi sudužti — jų reikia 
4 egzempliorių, po vieną kiek
vienam balandžio 29, 30 ir ge
gužės 6 bei 7 dienos spektak
liams, kurie įvyks Chicagos 
Marijos Aukšt. Mokyklos sa
lėje.

jant su bolševikais, lenkais 
ir bermontininkais. Ir iš be
laisvės vienmarškinis pabė
gai, kad atneštumei žinią 
linksmą — apgynėm Lietu
vą.

Gal ir esam apkutę — 
primiršę Jūsų, savanoriai, 
žygius, Jūsų idealizmą. Tad, 
bent Jums išmirštant tinka 
Jus pagerbti, perimti žibin
tą lyg estafetei, kad liudy
tume apie Jūsų gerus dar
bus bei stengtumės Jus pa
vaduoti.

sią nuotaika jautėme, lai
dodami Vladą Liubartą. Pa
skutiniam atsisveikinimui 
koplyčioj, bažnyčioj, kapi
nėse, lietuvių salėj susirin
ko visi, kurie jau senokai 
bendrai nesirinkdavo. Tad 
velionis ii’ miręs atliko di
delį darbą mus apjungda
mas. Tikėsim, kad išliksi
me aujungti, jei piktos jė
gos vėl savo darbą neatliks.

Berods St. Santvaras ne
senai pavartojo išsireiški
mą: "mirė geras žmogus". 
Šį išsireiškimą ypač galima 
taikyti Vladui Liubartui. 
Su kaupu atlikai, Vladai, 
gero žmogaus pareigas, tad 
ilsėkis nors svetimoj, bet 
svetingoj žemėj. Tavo dar
bus lietuviškuose dirvonuo
se stengsimės tęsti, kiek 
mūsų jėgos neš, tam tu bu
vai mums pavyzdžiu.

Br. ližėmis

A. Valeška: Žveių rūbų eskizai V. K. Banaičio Jūratės ir 
Kastyčio operai. Dešinėje bosams, kairėje tenorams.
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Clevalndo šaulių kuopos moterų sekcija su vadove O. Mikulskiene vieno susirinkimo metu. Iš kairės: 
O. Pautienienė, O. Mikulskienė, U.Grincienė, Ę.Šarkauskienė, V. Langienė, L. Kazėnienė, O. Naumanie- 
nė, A. Smelstorienė ir E. Kapčienė. J. Garlos nuotrauka

IŠ CLEVELANDO KARIN.
A. JUOZAPAVIČIAUS 

ŠAULIŲ KUOPOS 
MOTERŲ SEKCIJOS 

VEIKLOS
Clevelande įsteigus šau

lių kuopą 1970 m. pabaigo
je, netrukus prie jos buvo 
sudaryta moterų sekcija, 
kuriai vadovavo dr. M. Ži
linskienė.

Sekcijai žengiant j ant
ruosius gyvavimo metus, 
naujai išrinkta Sekcijos va
dovė šaulė O. Mikulskienė 
š. m. vasario 20 d. buvo su
kvietusi savo pirmąjį narių 
susirinkimą aptarti aktua
liuosius reikalus, nustatyti 
gaires tolesnei veiklai, šia 
proga buvo pakviestas ir 
kuopos pirmininkas dr. K. 
Pautienis, kuris pasveikino 
šaules ir joms perskaitė iš 
Šaulių S-gos pirmininko Ta
mošiūno gautąjį raštą lie
čiantį Moterų sekciją. Su- 
sirinkiman taip pat atsilan
kė, svečio teisėmis, cleve- 
l'andiečiams gerai pažįsta
ma veikėja R. Premeneckie- 
nė. Jos iškeltasai reikalas 
Clevelando lietuvių bend
ruomenei turėtų būti įdo
mus, tad norėčiau sustoti 
ties juo kiek plačiau.

Clevelando mieste, prie 
Liberty Road, nuo senų lai
kų yra etninėms grupėms 
skirtas plotas vadinamas 
”Kultūriniais Darželiais”. 
Pastarieji yra miesto nuo
savybė. Anksčiau pats mies
tas tą kompleksą prižiūrėjo 

ĮSIGYKITE m. AUKŠTUOLIO

bei tvarkė, palikdamas tau
tinėms grupėms ruošti ten 
parengimus per savo tauti
nes šventes ir rūpintis vi
dujiniu tvarkymu, pagraži
nimu ir pan.

Lietuviai irgi turi savą 
Darželį, kurį puošia Dr. Ba
sanavičiaus, Dr. Kudirkos 
ir Maironio biustai. Jis glo
bojamas ir tvarkomas pasi
šventusių lietuvių, kurių 
tarpe buvo visų mylimas 
žurnalistas ir rašytojas a. a. 
Kazys Karpius. Nors po to, 
kai miestas prieš ketverius 
metus nutraukė priežiūrą ir 
švaros palaikymą, toji už
duotis gerokai pasunkėjo,
K. Karpius nenuilstamai to
liau rūpinosi Darželiu. Prieš 
mirdamas, jis prašė p. Pre- 
meneckienę perimti tą rū
pestį, ką ji ir pažadėjo. •

Iš R. Premeneckienės pra
nešimo paaiškėjo reikalas 
ne tik išlaikyti Darželį kaip 
tokį, bet ir atgaivinti jo 
reikšmę bei paskirtį vietos 
lietuvių tautiniai kultūri
niame gyvenime. R. Preme
neckienės manymu, būtų 
tinkama dirva pasireikšti 
Moterų sekcijos veiklai, ko
operuojant su Darželio val
dyba.

ši sugestija dalyvėms at
rodė principiniai labai sim
patiška, bet taip pat sukėlė 
jų tarpe kai kuriuos abejo
jimus, ypač kai Darželio 
vietovė yra atsidūrusi juo
džių rajone, ir esant reika
lui priežiūros ar tvarkymo 

tikslais ten lankytis, mote
rys nesijaustų saugios.

Vis dėlto buvo detaliai 
aiškintasi įvairūs aspektai, 
tame skaičiuje ir klausimas 
apie eventualų pritraukimą 
kitų lietuvių organizacijų. 
Sekcijos vadovė padėkojo p. 
Premeneckienei už padary
tą pranešimą ir tolimesnis 
reikalo svarstymas atidėtas 
sekančiam susirinkimui.

Perėjus prie kitų punktų 
svarstymo nutarta ir šiemet 
ruošti Motinos Dienos mi
nėjimą. Data nustatyta ge
gužės 7 d.

Susirinkimas vyko jau
kiuose namuose p.p. A. ir
O. Mikulskių, kurių vardas 
taip neatskiriamai yra susi
jęs su lietuviška kultūrine 
veikla išeivijoje ir su lietu
viška daina ir muzika. Ir 
tikrai vertintina, kad O. Mi
kulskienė, nors jos muziki
nė veikla reikalauja iš jos 
nemažai laiko, randa gali
mybę dar ir vadovauti šau
lių Moterų sekcijai su visu

DIRVA

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI FLORIDOJE
Vasario 16 d. minėji

mas Lake Worth, Fla. 
įvyko vasario 19 d. Jį 
surengė Lietuvių Klu
bas, vadovaujamas vie
no iš šio klubo steigėjų, 
sulaukusio garbingo 82 
metų amžiaus, bet dar 
gana judraus, energin
go, vyrsniosios kartas, 
didelio patrioto Alekso 
Augūno.

Minėjimas buvo pra
dėtas JAV .ir Lietuvos 
himnais. Juos visiems 
giedant, pianinu palydė
jo moksleivė Galinaity- 
tė. Šiai šventei gražią 
ir giliai prasmingą mal
dą sukalbėjo ilgus me
tus čia gyvenąs kun. 
Andrius Senkus.

Pagrindiniais kalbė
tojais buvo prel. Jonas 
Balkūnas ir Jadvyga Tu- 
belienė. Pirmoji kalbą 
pasakė J. Tubelienė. Ji 
trumpai, apibudino lie
tuvių veikėjų ir visos 
tautos nepaprastą ryž
tą ir pasišventimą atgau-

jos patyrimu kaip senos 
šaulės ir buvusios Klaipėdos 
šaulių Moterų Rinktinės va
dės.

Po formalaus susirinki
mo, dalyvės buvo nuošir
džiai ir skaniai šeimininkų 
pavaišintos ir praleido ma
lonią valandėlę jaukiame 
pašnekesyje ir dalindamo- 
sios senais prisiminimais iš 
šaulių gyvenimo. (on) 

ti nepriklausomybę iš 
caristinės, o vėliau re
voliucinės - komunisti
nės Rusijos. Labai įdo
miai ir gyvai papasako
jo ir savo veiklą toj žūt 
būtinėj kovoj dėl Lietu
vos laisvės. Ji tada, bū
dama jauna studentė, ri
zikuodama netekti savo 
laisvės, o gal būt ir gy
vybės, slaptai perdavė 
į Vakarų pasaulį Vasa
rio 16 d. akto nuorašą, 
kuris tuojau ir buvo pa
skelbtas Vokietijos ir 
kitų valstybių spaudoje.

Prel. Balkūnas savo 
plačioj, ryžtingoj dėl 
Lietuvos laisvės kalboj 
pareiškė ir didelį skaus
mą dėl šiuo metu šioje 
veikloje pasireiškiančių 
sunkumų, besikeičiant 
šio krašto politikai. La
bai gražiai išryškino mū
sų veiksnių: Vliko, Al
tas ir L. Bendruomenės 
skirtingas veiklos sri
tis. Apgailestavo tarp
L. Bendruomenės ir Al
tas esamus nesutarimus 
Nuoširdžiai kvietė vi
sus, esant paminėtiems 
sunkumams, dar dau
giau aukotis dėl Lietu
vos. išlaisvinimo. Šioje 
šventėje gautas aukas 
prašė perduoti Altai ar 
Tautas fondui, kurio pir
mininku esąs jau 16 me
tų. Vlikui gražiai sugy
venant su Altą, manąs, 
kad geriausia jas per
duoti Altai.

1972 m. kovo 10 d.

Klubo vicepirm. Vy
tautas Tomkus perskai
tė Vasario 16 d. aktą. 
Pirm. Augūnas paskel
bė, kad vien tik iš čia 
dalyvaujančių jau su
rinkta 350 dol. ir, kad 
jie bus perduoti Altai.

Meninėj programos 
daly j savo kūrybą skai
tė Vytautas Staneika, bu
vęs nacių Vokietijos ka 
cetininkas. Pareiškė, 
kad pirmas eilėraštis 
sukurtas tame pragariš
kame kacete, o antras 
okup. Lietuvoj, savo aki
mis matant mirštančius 
partizanus kovoje su oku 
pantu. Vytautas Semaš
ka paskaitė savo kūrinį 
"Partizano paskutinis 
žodis". Šie abu kūrėjai 
susilaukė visų dėmesio 
ir gražaus įvertinimo. 
Ponia Vaitaitienė gra
žiai jausmingai padekla
mavo porą patriotinių ei
lėraščių. Paruoštą rezo 
liuciją perskaitė Adelė 
Balčiūnienė. Rezoliuci
ja vienbalsiai buvo pri
imta.

Po minėjimo įvyko klu
bo moterų surengta va
karienė. Ją surengė pir
mininkė Stasė Augūnie- 
nė, Ona Dovydaitienė ir 
Rodvilienė.

Dabartinę klubo val
dybą sudaro: pirm. Alek
sas Augūnas, vicepirm. 
Vytautas Tomkus, sekr. 
Antanina Bortvikienė, fi
nansų sekr. Vytautas 
Staneika, ižd. Antanas 
Mažeika. (pm)

M A N I F E S TA.
G

Amžini dėsniai Lietuvių Tautos gyvybei išlaikyti.

Gaunamas šiuo adresu: M. Aukštuolis, 4 Elizabeth
Avė., Springdale, Conn. 06907

Manifesto kaina pusantro dol.^už platinimą pusę dol.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6815 SO. HESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

Mūsų pasiimtinas namo pakas 
tikriems alaus mėgėjams.

THt STROH BR(WERY COMPANY, DCTROIT, MICHIGAN 482M
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

KULTŪRINIŲ DARŽELIŲ 
PADĖTIS GERĖJA

Vasario 24 dieną įvyko 
Kultūrinių Darželių Federa
cijos susirinkimas miesto 
rotušės patalpose — Tapes- 
try Room, kuris yra visai 
šalia miesto mero kabineto, 
šias patalpas parūpino Vac- 
lav Hyvnar, tautybių gru
pių ryšininkas su miesto 
meru Ralph J. Perku. Dar
želių Federacijos pirminin
kui pasiūlius, Vaclav Hyv
nar buvo pakviestas į Fede
racijos vykdomąjį komite
tą.

Šiame susirinkime lietu
vių kultūrinį darželį atsto
vavo laikinai pirmininkės 
pareigas einanti R. Preme- 
neckienė, kasininkas J. Sa
dauskas ir narė I. Budrienė.

Paskutiniais keturiais me
tais miesto valdžia darže
liais visai nesirūpino. Dar
želiai yra reikalingi valymo 
ir atnaujinimo. Bet ir tais 
sunkiais laikais turėjome 
žmonių, kurie sužinoję dar
želių apgailėtiną stovį, atė
jo mums į pagalbą. Vienas 
jų buvo Ralph Veverka, dir
bąs medžių prižiūrėjimo 
skyriuje. Pereitais metais 
vasarą ir rudenį, sudaręs 
amerikiečių savanorių būre
lius, valydavo kultūrinius 
darželius. Dabar, kai miestą 
perėmė valdyti Ralph J. 
Perk, padėtis, pašviesėjo. 
Posėdžiaujant, aplankė ir 
pats meras ir pareiškė: 
"Gaila, kad laiko stoka ne
leidžia man su jumis ilgiau 
pabūti, bet žinokite, kol aš 
esu meras galėsite čia vi
suomet susirinkti, ši admi
nistracija eina su jumis vi
su tūkstančių procentų. Jei 
reikės, tai aš pats eisiu kul
tūriniuose darželiuose žolę 
piauti”. — Taip pareiškė 
Clevelando miesto meras, 
respublikonas Ralph J. 
Perk.

R, Kųdukiui talkininkau
jant ir su jo departamento 
pagalba, neužilgo bus ap
šviesti 4 darželiai prie St. 
Clair gatvės. Tikimasi, kad 
apšvietimas sustabdys van
dalizmą darželiuose. Taigi, 
jau yra padaryta pažanga.

Lietuvių Darželio pirmi
ninkui K. Karpiui mirus, 
pirmininkes pareigas laiki
nai eina R. Premeneckienė. 
Jai į pagalbą pasisiūlė atei
ti Clevelando šaulių kuopos 
moterų sekcija, kurios va
dovė yra mums visiems ge
rai žinoma ir gerbiama p. 
Ona Mikulskienė. Taip pat j 
pagalbą pasisiūlė ateiti K. 
Gaižutis.

Netrukus, bus ir daugiau 
p a g e r i n imu darželiuose. 
Darželių Federacijos pirmi
ninkas pranešė, kad bus da
roma pastangų darželius 
padaryti oficialiai istori
niais paminklais. Tuo būdu 
jie pasidarytų istorinė vie
ta ir būtų Amerikos val
džios gloobje.

Norėčiau visą lietuvių vi
suomenę paraginti nepa-

E. Muliolytė, R. MotiejOnaltft, D. ir A. Pikturnaitės gamina dar
belius Kaziuko mugei. V. Bacevičiaus nuotrauka

A. A. pik. Vlado Braziulio palaikai iš Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčios vežami j Visų Sielų kapines. J. Gajrlos nuotr.

ATSISVEIKINANT SU

A. A. PLK. VLADU BRAZIULIU
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES 

PIRMININKO ST. BARZDUKO ŽODIS

Man tenka uždavinys at
sisveikinti su Velioniu a. a. 
Vladu Braziuliu Bendruo
menės vardu. Tad žvelgiu į 
jo gyvenimą, į jo darbus, į 
jo palikimą.

Velionis gimė 1894 gruo
džio 20 Petrapily, kur tais 
pačiais metais į carų sostą 
atsisėdo Mikalojus II, sie
kęs išlaikyti neribotą carų 
autokratiją, slėgusią bet 
kokią laisvesnę mintį, per
sekiojusią opoziciją, rusinu
sią nerusiškus kraštus, 
ypačiai Suomiją ir Lietuvą. 
Teisingai Vaižgantas padėtį 
apibūdina "Pragiedruliuo
se”: "Šiaurės žiemos — il
gos smarkios žiemos. Tik 

miršti lietuvių kultūrinio 
darželio. Juk ten yra ir mū
sų istorija, Vinco Kudirkos, 
Basanavičiaus ir Maironio 
paminkluose.

R. Premeneckienė
LIETUVIŲ KULTŪRINIO 

DARŽELIO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Kovo 12 d., tuoj po liet, 
pamaldų šv. Jurgio mokyk
los patalpose įvyks Lietuvių 
Kultūrinio Darželio narių 
susirinkimas. R. Premenec
kienė, laikinoji pirmininkė, 
kviečia visų lietuvių orga
nizacijų atstovus ir visus 
lietuvius, kuriems šis dar
želis dar kiek rūpi.

• Mirė Antanina švarcie- 
nė. Liko sūnus Jonas Švar
cas ir duktė Antanina Gela
žienė su šeimomis. Pašarvo
ta buvo D. Jokubauskienės 
laidotuvių koplyčioje. Kovo 
9 d. po gedulingų pamaldų 
Šv. Jurgio lietuvių bažny
čioje, artimųjų ir bičiulių 
buvo palydėta į Kalvarijos 
kapines. 

kaip Lietuvos žiema Rusi
joje, fai tokios visoje šiau
rėje nėra buvę”. Bet, pasak 
Maironio, ir "pavasaris ėjo 
Karpatų kalnais”. Jo saulė 
jau šildė ir Lietuvos vaikus. 
Bet Braziulis mokslus dar 
eina rusiškose mokyklose: 
šv. Kotrynos gimnazijoj, 
Petrapilio un-te, 1916 bai
gia Vladimiro karo mokyk
lą. 1918 atstatoma nepri
klausoma Lietuva, ir Bra
ziulis nuo 1919 tarnauja jos 
kariuomenėj, pasiekdamas 
pulkininko laipsnio, čia ei
na įvairiausias pareigas: 
karo komendanto, karo sto
vio reikalų referento, ypa
tingųjų reikalų karininko, 
kariuomenės teismo nario, 
ekonominės karių b-vės pir
mininko ir kt. Kartu studi
juoja lituanistiką Vytauto 
D. un-te. Taip pat aktyviai 
reiškiasi visuomeninėje vei
kloje: pirmininkauja Drau
gijai Lietuvai pagražinti, 
Vytauto D. sukakties komi
tetui. Vadovauja karių teat
rui, pats režisuoja ir vaidi
na. Verčia į lietuvių kalbą 
operetes, arijas, dainas ir 
rašo libretą operai "Lietu
viškos vestuvės" (dalį jos 
muzikos sukūrė J. Tallat- 
Kelpša) ir tekstą filmui 
"Mūsų kareivis”. Išspausdi
na komedijas "Burtininkė”, 
"Augila nebrendila”. Bend
radarbiauja Karyje ir Mū
sų žinyne. Atsidūręs Vokie
tijos tremty, Memmingene 
vadovauja chorui ir vyrų 
kvartetui. Amerikoj dirba 
SLA, mokytojauja Cleve
lando lietuvių mokykloj, 
įsteigia savo dramos studi
ją, rašo Vokietijoje ėjusiai 
Minčiai ir Clevelando Dir
vai.

Mane su Velioniu arti
miau jungia darbas JAV 
Liet. Bendruomenės centro 
valdyboj 1960-61 metais: 
jis atėjo į pasitraukusio 
Vyt. .Kamanto vietą ir rū
pinosi informacija. Paliko 
rūpestingo ir pareigingo 
žmogaus įspūdį pagal žino
mą lotynišką dėsnį: lex, sėd 
lex — žiaurus yra įstaty
mas, bet vis dėlto įstaty
mas. Jam, įstatymui, turi 
nusilenkti visa kita.

šis dėsnis, atrodo, ap
sprendė viso Velionies gy
venimo kryptį. Jo pareigos 
daugiausia sutapo su šio 
dėsnio vykdymu, dėl to ne
galėjo jam laimėti palanku
mo ypačiai tų žmonių, ku
riems šį kietąjį "dura lex” 
reikėjo taikyti. Dėl to Ve
lionis turėjo priešininkų, o
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Lietuvą okupavę bolševikai 
1940 liepos 21 jį pasodino į 
savo kalėjimą, čia jam teko 
pergyventi šio kalėjimo 
pragarą. Išlaisvinimas atėjo 
su nacinės Vokietijos ir ko
munistinės Rusijos karo 
pradžia.

Šiandien jau sakom a. a. 
Vladui Braziuliui paskuti
nį sudiev. Sakom sudiev 
žmogui, kurį turėjom savo 
tarpe ir kuris rūpinosi būti 
naudingas savo tautai ir sa
vo senolių žemei Lietuvai. 
Nepraėjo jis per gyvenimą 
šešėliu, savo įnašą jis ati
davė. Paliko taip pat savo 
atžalas — tris dukteris su 
savo vyrais, o šių atžalų 
lietuviškos šakelės savo ža
lumu ir gajumu puošia tau
tinį mūsų gyvenimą ir džiu
gina mūsų visų širdis, ši
taip įvyksta senojo poeto 
žodžiai: ne visas miriau, di
delė mano dalis lieka.

PLB Valdybos, JAV Ohio 
Apygardos ir JAV LB Cle
velando Apylinkės vardu 
reiškiu nuoširdžią užuojau
tą Velionies žmonai, dukte
rims, žentams, vaikaičiams, 
artimiesiems ir visiems 
tiems, kurie jo netenka. De
ja, jo palaikus priglaudžia 
ne ta žemė, kurią jis mylė
jo ir kurios labui jis dirbo. 
Amžinąjį atilsį jam suteik, 
Viešpatie!

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31601 
Vine St., Willowick, Ohio 
4'4094. Tel. 943-0910.

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS UŽ PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame, SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
A t Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO (STAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

RELIGINĖS ŠALPOS 
VAJUS

Religinės šalpos vajus 
Clevelande ir jo apylinkėse 
šiais metais vyksta gana 
sėkmingai. Iki kovo 1 d. 
paštu atsiliepė apie 50 au
kotojų su virš 400 dol. su
ma.

Po 30 dol. aukojo — M. 
Jesmantienė ir O. Rumbu- 
tienė, 25 dol. — A. Garkai. 
Po 20 dol. — dr. V. Gruz
dys ir dr. V. Maurutis. Po 
15 dol. — dr. A. Baltrukė- 
nas, V. Geležiūnai, dr. G. 
Matas ir K. Kazlauskienė. 
St. Alšėnai — 12 dol.

Po 10 dol. aukojo — K. 
Budriai, J. Dillis, Gelgotų 
šeima, H. Idzeliai, B, Kark- 
liai, L. Keženiai, P. Klioriai, 
J. Krikštolaitis, A. Marti- 
nonienė, dr. A. Martus, A. 
Puškoriūtė, dr. J. Stankai
tis, A. Sušinskai, L. Wallis 
ir J. Vedegiai (jaunieji).

Po 5 dol. — A. P. Dau- 
per, S. Laniauskai, J. Maci
jauskas, V. Mariūnai, V. 
Matulevičiai, J. Mockai, B. 
Maželis, Anna Stankūnas, 
L. Staškūnai, Edv. Stepai, 
B. Steponiai, V. Stimburie- 
nė, J. Švarcai, A. Tamulio- 
niai ir V. Valiai.

Po 3 dol. — A. Gailiušiai 
ir Alb. šumakaris. Po 2 dol. 
— M. Eidukevičienė, K. 
Gaižutis, K. Kalvaitienė, R. 
Valatka, K. Yarish, St. Ze- 
linskas. Ig Malėnas — 1 dol.

Kai kas teiravosi ar au
kos Rel. šalpai atleidžiamos 
nuo mokesčių? Taip. Visos

VIRŠUJE: Naujieji Lietuvių 
Namai Clevelande turės salę, 
kambarius susirinkimams, lie
tuvišką seklyčią, restoraną ir 
klubą. Nuotraukoje — klubo 
patalpa su būdingomis seno
viškomis durimis ir įvairių 
Lietuvos miestų herbais. Namų 
dydis yra 66’x92’. Rūsys, pir
mas ir antras aukštas sudarys 
bendrą 18,216 kv. pėdų plotą.

aukos Rel. šalpai, kaip ir 
BALFui, bažnyčioms ir kit. 
caritatyvinėms institucijom 
atleidžiamos nuo mokesčių 
(tax deductible).

Nuoširdžiai dėkodami jau 
a t s i 1 i epusiems laukiame 
greito atsiliepimo ir iš visų 
kitų Clevelando ir apyl. lie
tuvių.

Aukas paštu (čekius, adr. 
Lith. Cath. Religious Aid) 
siųsti: Mrs. O. Žilinskas, 
1840 Caronia Dr., Lynd- 
hurst, Ohio 44124.

Rel. šalpos Komitetas

ATIDARYTAS NAUJAS 
SENATORIAUS 

R. TAFT JR. KABINETAS
Vasario 24 d. įvyko Se

natoriaus R. Tafto kabineto 
Clevelande atidarymas. Da
lyvavo Lietuvių Respubliko
nų klubo pirmininkė R. Pre
meneckienė ir sekretorė I. 
Budrienė. Naujo kabineto 
adresas yra: kambarys Nr. 
523 U. S. Courthouse, Su
perior ir Public Sųuare, 
Cleveland, Ohio. Telefonas 
522-4850. Senatoriaus R. 
Taft Jr. įgaliotinis yra T. 
Szmagala — ukrainietis.

PADĖKA
Clevelando karininko Juo

zapavičiaus šauliai reiškia 
nuoširdžią padėką šaulių 
Centro Valdybos sekreto
riui agr. J. Baubliui už pa
gaminimą meniškai puoš
nios vėliavos koto viršūnės.

Clevelando šaulių 
Valdyba

• Pragos simfoninio or
kestro koncertas, turėjęs 
įvykti Clevelande kovo 12 
d., neįvyks.

• L.V.S. Ramovė Cleve
lando skyrius š. m. kovo 12 
d., sekmadienį, 4 vai. p. p. 
Lietuvių Namuose, 877 E. 
185 St. šaukia metinį visuo
tiną skyriaus narių susirin
kimą.

IŠNUOMOJAMAS KAM- 
B AKYS moteriai ar vyrui. 
Galima naudotis virtuve. 
Skambinti tel. 531-3099.

(20-21)

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės; V. Giedraitį, tel. 
914-6835.

COOK 10 a. m. — 2 p. m. 
Monday through Friday. 
Soup and Sandwiches. Mar- 
gy’s Bar Tel. 361-8997.
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OK. LIETUVOJE MIRĖ 
A. GRICIUS-PIVOŠA

Vasario 28 d. mirė rašy- 
tojas-feljetonistas ir žurna
listas Augustina Gricius- 
Pivoša, 73 metų amž. Ve
lionis buvo gimęs 1899. XII. 
25 Šiupylių bažntk., Gruz
džių valsčiuje. Studijavo 
Kaune ir Paryžiuje. Dirbo 
Eltoje, Lietuvos Aido re
dakcijoje. 1941 bu.vo iš
tremtas j Sibirą. Pokario 
metais grįžo į bolševikų 
okupuotą Lietuvą ir įtrauk
tas j komunistų propagan
dinį darbą. 1945-1946 m. 
Rašytojų dr-jos sekretorius, 

Reiškiame gilią užuojautą Lithuanian 

Village Ine. direktoriui JONUI ŠVAR

CUI, jo šeimai ir kitiems artimiesiems, jo 

Mylimai Motinai

ANTANINAI ŠVARCIENEI 

mirus,

Lithuanian Village Ine. 
Direkcija

Staiga mirus pulkininkui 
VLADUI BRAZIULIUI, 
reiškiame gilią užuojautą Jo brangiai 
žmonai VERONIKAI BRAZIULIE- 
NEI, dukroms ELENAI ir HERBER
TUI STEPAIČIAMS, REGINAI ir JO
NUI NASVYČIAMS, LAIMAI ir EMA
NUELIUI JARAŠŪNAMS, anūkams 
ir kartu liūdime

Steponas Nasvytis 
Aldona ir Juozas 
Augustinavičiai

Clevelando Akademikių Skaučių Draugovė 
reiškia gilią užuojautą

REGINAI NASVYTIENEI 
ir jos šeimai, jos tėveliui VLADUI BRAZIULIUI 
mirus

Clevelando Akademikių Skaučių 
Draugovė

Pulk. VLADUI BRAZIULIUI
mirus, jo žmonai VERONIKAI, dukroms ir jų 

šeimoms, liūdesio valandoje gilią užuojautą reiš
kia

Aurelija ir Vytautas Balašaičiai 
Elena žižniauskienė

Brangiai Mamytei
A. A.

ANTANINAI ŠVARCIENEI 
mirus, jos sūnui JONUI, dukteriai ANTANINAI 
ir jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia

Blažių ir Marcinkevičių 
šeimos

vėliau dirbo Meno valdybo
je ir kitur.
‘ Nepriklausomybės metais 
ir vėliau išleido keliolika 
feljetonų rinkinių ir apsa
kymų knygų. 1932 buvo sce
noje pastatyta jo satyrinė 
komedija "Palanga”.

• Irena Jokūbynienė — 
Gyvataro vaikų grupės mo
kytoja ir Mindaugas Lek- 
mckas — Čiurlionio ansam
blio tautinių šokių vadovas, 
bus vyriausi pagelbininkai 
Genovaitei Breichmanienei 
— meninės dalies vadovei, 
IV-oje Tautinių šokių šven
tėje.

• M- Selivončikas, gyv. 
Bostone, atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką laikraščiui paremti 
12 dol.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

ROCHESTER
• Rochesterio Lietuvių 

Krepšinio komanda vasario 
24 d. žaidė su amerikiečiais 
iš Rochesterio priemiesčio. 
Lietuvių komanda šį kartą 
pralaimėjo: 106:110.

Vidas Prasauskas. Ro
chesterio Technikos Insti
tuto studentas laimėjo 30 
taškų. Gediminas Saladžius, 
Rochesterio Univers i t e t o 
studentas, įmetė 22. Lenar- 
das Sakalauskas, Monroe 
Community College studen
tas iškovojo 14 taškų, T. 
Sųuirrel (Monroe Commu
nity College) — 32. Vytau
tas Butrimas, Bishop Kear- 
ney gimnazijos moksleivis 
gavo 8 taškus. Taip pat dar 
J. Laukaitis žaidė.

A. Tadas Klimas
• Rochesterio jaunimo 

spektaklio vasario 12 d. vai
dinime dalyvavo Daiva Ma- 
tiukaitė ir Kęstutis Sala
džius, kurie per klaidą buvo 
išleisti. Spektaklio vadovas 
atsiprašo.

NEW YORK
NEW YORKO LIETUVIŲ 

KULTŪRINĖ VEIKLA
Nors Lietuvių Kultūros 

židinys New Yorke dar ne
pastatytas, bet jo reikalin
gumą liudija jau dabar nuo
latinis lietuvių kultūrinis 
judėjimas, kad ir senuose, 
bet jau savuose namuose.

Vien tik Lietuvos nepri
klausomybės 54 m. minėji
mo proga lietuviškasis gy
venimas ten virte virė. Pir
miausia LB New Yorko 
Apygarda, vadovaujama A. 
Vakselio, surengė 31 daili
ninko kūrinių parodą, kuri 
tęsėsi virš savaitės laiko. 
Atidaryta vasario 19 d., ku
rios iškilmėse kalbėjo Lie
tuvos generalinis konsulas 
A. Simutis, tėvas L. Andrie- 
kus ir dail. V. Jonynas, pa
rodos rengimo pirmininkas. 
Vadovavo P. Jurkus, LB 
Apygardos vicep. kultūri
niams reikalams. Parodos 
atidarymo iškilmių paįvai
rinimui LB New Yorko 
Apygarda paskyrė jury ko
misijai ptistačius dvi gar
bės premijas: dail. V. Viz
girdai ir I. D. Griežei, abu 
iš Bostono.

Parodos uždarymo išva
karėse vasario 26 d. taip pat 
LB apygarda buvo surengu
si literatūros vakarą, ku
riame savo kūrybą skaitė 
V. Galbuogytė, P. Jurkus, 
R. Kisielius, P. Naujokai
tis, A. Rygelytė, J. Rūtenis,
M. Saulaitytė, L. Žitkevi
čius ir K. žiuromskis.

Ne eilinė sekmadienio po
pietė newyorkiečiams buvo 
iš Hamiltono, Kanados at
vykęs GYVATARAS, tauti
nių šokių grupė, vadovau-

A. A.

ANTANUI MAŽEIKAI

Lietuvoje mirus, jo sūnui ANTANUI MAŽEIKAI 

ir šeimai reiškiame nuoširdžią gilią užuojautą

Juozas, Margarita Nausėdai

A. A.
PRANUI MUČINSKUI 

mirus, jo žmonai, sūnui, dukrai, su šeimomis, jo 
prieteliams ir kitiems giminėms reiškiame giliau
sią užuojautą

Keturkų šeima

Paramos susirinkime. Viršuje valdyba: pirm. H. Stepaitis, ižd. dr. J.Yčas, sekr.S. Masionis.vicepirm. 
P. Bastys, narys A. Petryla ir vedėjas St. Grigaliūnas. Žemai kredito k-tas M. Abromaitis ir L. Šeškus. 
Trūksta V. Petraičio. Toliau priežiūros k-tas: Aug. Kuolas, A. Jucys ir O. Delkus. Dabkaus nuotr.

TORONTO LIETUVIU KOOPERATYVO
NARIU METINIS SUSIRINKIMAS

Lietu.vių kredito koope
ratyvo Paramos nariai šių 
metų vasario 27 d. turėjo 
savo metinį susirinkimą, 
kuriame buvo išsiaiškinta ir 
aptarta visa eilė mūsų ko
operatinio gyvenimo aktua
lių ir svarbių klausimų. 
Valdybos pirmininkas H. 
Stepaitis pradėdamas susi
rinkimą paminėjo, kad 1971 
metų bėgyje iš mūsų koope
ratinės šeimos nuėjo į am- 
žinastį Benotas Romualdas, 
Novogrockis Jonas, žvirbly- 

jama G. Breichmanienės, 
pakviesta Lietuvių Religi
nės šalpos.

Tikrai maloniai nuteikė 
gausiai susirinkusią publiką 
Richmond Hill mokyklos sa
lėje 40 jaunų lietuviukų šo
kėjų grupė, kurie su jau
natvišku entuziazmu pašo
ko net 16 šokių. Programai 
įspūdingai vadovavo L. 
Verbickaitė, vėliau ir pati 
padeklamavusi Jūratė ir 
Kastytis. Programos pa- 
įvairininimui ir šokėjų po
ilsiui jaunas pianistas J. 
Govedas paskambino Cho- 
peno Scherzo B. minor ir 
solo padainavo keletą dainų 
jaunas baritonas J. Vaške
vičius, kuriam daugelis 
klausytojų pranašavo gra
žią ateitį. (eč)

• Dr. Birutė Paprockienė, 
iš New Yorko, kovo 5 dieną 
išskrido į Europą ilgesnėn 
kelionėn. Pirmiausia sustos 
Šveicarijoj, o vėliau lanky
sis Švedijoj, Suomijoj, Aus
trijoj ir Vokietijoj, žada iš
būti ilgesni laiką.

• Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo metinis susi
rinkimas įvyks š. m. kovo 
12 dieną, E. ir V. čekų na
muose, 4 vai. p. p. Wood- 
havene, N. Y.

Dienotvarkėje bus svar
stomi LNF ateities planai ir 
naujos valdybos rinkimai.

• Amalija Bortkevičienė, 
iš Woodhaven, N. Y. po sun
kios operacijos sveiksta dr. 
L. Plechavičiaus priežiūro
je.

tė Uršulė, Valiūnas P., Gi- 
levičius Romualdas, Norvai
šas Stasys, Pūras Jonas, 
Grimas Henrikas, Stanči
kienė Margareta, Ardavi- 
čius Kazys, Kazlauskienė 
Albina ir Levrikaitis Gus
tavas. Jie buvo pagerbti ty
los minutės susikaupimu.

H. STEPAITIS, Paramos 
valdybos pirm., skaito prane
šimą. St. Dabkaus nuotr.

Praėjusio metinio narių 
susirinkimo protokolą per
skaitė sekretorius S. Masio
nis. Toliau sekė pranešimai. 
Pirmininkas H. Stepaitis 
pažymėjo, kad 1971 m. Pa
ramai buvo sėkmingi. Pa
augome virš $7C0,000. Nu
rodęs stambiąsias investa- 
cijų sumas, atkreipė narių 
dėmesį į smulkesnes pasko
las, kurios galėtų būti pa
naudotos apmokėjimui sko
lų už perkamas prekes di
džiosiose krautuvėse. Taip 
pat buvę daryti bandymai 
įtraukti jaunimą į Paramos 
eiles. Apie Paramos finan
sinius reikalus pranešimą 
padarė iždininkas dr. J. 
Yčas. Pagal patiektas me
tines finansines apyskaitas 
1971 m. gruodžio 31 d. ak
tyvai sudarė $4,859,521. Jų 
svarbiausioji pozicija yra 
nekilnojamo turto paskolos 
$3,219,346 ir asmeninės — 
$693,902. Balanso pasyvo 
svarbiausios sumos yra na
rių šėrai ir taupmenos $1,- 
112,702 ir indėliai $3,526,- 
679.

Kredito komiteto vardu 
pranešimą padarė pirminin
kas M. Abromaitis, pami
nėdamas tik du atsitikimus 

kada prašymai nebuvę pa
tenkinti. Iš priežiūros ko
miteto pirmininko Aug. 
Kuolo ir revizoriaus prane
šimų paaiškėjo, kad Para
mos reikalai yra geram ke
lyje, darbas vyksta sėkmin
gai ir darniai.

Pagal pelno-nuostolio sąs
kaitą Paramos 1971 m. pel
nas su nepadalintu 1970 m. 
pelno Kukučiu sudarė $85,- 
523, kuris buvo paskirsty
tas šiaip: į garantijų fondą 
$21,000, dividentas nariams 
— $1,780, Toronto šeštadie
ninei mokyklai $800, Vasa
rio 16 gimnazijai $500, jau
nimo kongresui $500, Tau
tos Fondui $200, Lietuvių 
Fondui $100, sporto klubui 
"Vytis" $100, sporto klubui 
"Aušra” $100, Toronto jau
nimo ansambliui "Birbynė’ 
$100, Toronto tautinių šo
kių grupei "Gintaras” $100, 
Romuvos stovyklai $100, 
Toronto ateitininkams $100, 
skautams $100, Chorui 
"Varpas” $100, Toronto Se
selėms $50, Baltų studentų 
konferencijai $50 ir likutis 
$59,742 įneštas į specialų 
fondą.

1972 m. pajamų - išlaidų 
sąmata buvo priimta be pa
keitimų. Toliau ėjo rinki
mai. Į valdybą išrinkta H. 
Stepaitis, į kredito komite
tą M. Abromaitis ir priežiū
ros — A. Jucys. Revizorium 
patvirtintas R. Klymas.

Einant susirinkimui j pa
baigą apie naujuosius lietu
vių namus pranešimą pada
rė pirmininkas J. Karpis 
pažymėdamas, kad jie yra 
reikalingi mūsų jaunimui. 
Juose jau ir dabar, dar ne- 
ati'emontuotuose, jaunimas 
gausiai renkasi tautinių šo
kių, meno, sporto ir kitoms 
mūsų įvairių visuommeni- 
nio pobūdžio paruoštų repe
ticijoms. Taip pat paminė
jo, kad remonto planai pa
tvirtinti ir visi kiti forma
lumai sutvarkyti. Jau eina 
paruošiamieji darbai ir ne
trukus prasidės pats re
montas. Visuomenė pritaria 
ir laukia.

Taipgi buvo priimtas įsta
tų pakeitimas palengvinan
tis nariams paskolų gavimą 
be žirantų. Po vieno kito iš
kelto klausimo bei sumani- 
mo devynioliktasis Paramos 
narių susirinkimas -buvo 
baigtas. pb

Bostono Minkų radijo programos talentų popietėje šį sek
madienį, kovo 12 d., 4 vai. p. p. Bostono Lietuvių Pilięčių Klube, 
meninę programą išpildys lietuvaičių studentų kvartetas "Rasa” 
iš London, Ont.
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