
kisAuvos
SlunaTinė

niblioteka

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER

6907 SUPERIOR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103. TELEPHONE: 431-6344

LIV Sausis — January 29, 1969 Nr. 8

ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Juozas J. Bačiūnas, Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Garbės Narys ir Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Pirmininkas, miręs 1969 m. sausio 23 d. Benton Harbor, Mich. ligoninėje ir palaidotas sau
sio 28 d. Chicagoje.

"Mes visi Tavimi ir Tavo darbo
vaisiais didžiuojamės”

GEDULAS DĖL

JUOZO J. BAČIŪNO
MIRTIES

Pranešam lietuvių visuomenei, kad 1969 m. sausio

23 d. mirė

JUOZAS J. BAČIŪNAS,
didis lietuvis, visuomenininkas ir nenuilstantis lietuvybės 

ugdytojas, Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos vienas 

steigėjų ir jos Garbės Narys, Pasaulio Lietuvių Bendruo- 
nės pirmininkas.

Amerikos Lietuvių Tautinei Sąjungai skelbiamas 

dešimties dienų gedulas.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 
SĄJUNGOS VALDYBA

1969 m. sausio 23 d.

Skaudi žinia sukrėtė 
viso pasaulio lietuvius. 
Sausio 23 d. vakare, 
Benton Harbor, -Mich. li
goninėje nuo širdies smū
gio mirė Juozas J. Ba
čiūnas, taurus lietuvis ir 
didelis patriotas, Ameri
kos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos vienas steigėjų 
ir jos garbės narys, Vil
ties Draugijos steigėjas 
ir jos pirmasis pirminin
kas, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmi
ninkas, sulaukęs 75 metų 
amžiaus.

Jis buvo gimęs 1893 
m. gegužės 24 d. Jurbar
ke ir į Ameriką atvyko 
su tėvais, būdamas tik 2 
metų amžiaus.

Kai būdavo bandomąjį 
klausinėti apie nuveiktus 
darbus, kukliai atsaky
davo: "Padariau tai, ką 
turi padaryti geras lie
tuvių vaikas".

Į lietuviškąją veiklą 
įsijungė eidamas 12 me
tus. Pradžioj jis dirbo 
lietuvių spaustuvėje kaip 
raidžių rinkėjas. Eida
mas 20 metus jis jau bu
vo Draugo administrato
rius, bet už metų vėl grį
žo dirbti į A. Olšausko 
leistą Chicagoje laik
raštį Lietuva, kurį 1916 
m. iš A. Olšausko atpir
ko. Kurį laiką leido 

Lietuvą kaip dienraštį, o 
vėliau kaip savaitraštį 
iki 1918 metų.

Laikraščiui susilikvi- 
davus, nusipirko Tabor 
Farm, Sodus, Mich., 
kur įsitaisė pavyzdinius, 
daugelio lankomus va
sarnamius.

— Laikraščio leidėju 
pasidariau nusipirkęs Ol
šausko leistą laikraštį, 
o kai nuo darbo pavar
go nervai, išvažiavau į 
gamtą, — pasakodavo ve
lionis J. Bačiūnas.

Jis neužsidarė va
sarvietėje, bet ir toliau 
aktyviai veikė lietuvių vi
suomeniniame gyveni
me. Tabor Farmoje vy
ko lietuvių suvažiavi
mai, ten kilo daug viso
kių sumanymų, buvo įs
teigta eilė organizacijų. 
Ten gimė Lietuvai Vaduo
ti Sąjunga, Misija ir su
kosi visas tautininkų ju
dėjimas.

Velionis išleido eilę 
knygų ir monografijų ir 
rėmė lietuviškąją spau
dą. Jis buvo ir Vilties 
Draugijos, kuri leidžia 
Dirvą, steigėjas ir tos 
draugijos pirmasis pir
mininkas.

Jis visad sakydavo, 
kad lietuviška dvasia ir 
mūsų tautinis svoris 
Amerikoje nemažės, jei

ir šiandien gyvensime 
pagal dėsnį., kad kiekvie
nas lietuvis turi dirb
ti mažiausiai ne tik už 
du, bet už dešimt ar šim
tą. Tai yra nerašytas 
mūsų tautinio darbo įsta
tymas. Tai yra viena iš 
pačių pirmųjų lietuviškų 
priedermių, kuriomis be 

Tas buvo dar taip neseniai... Marijona ir Juozas Bačiūnai Clevelande suruoštame pagerbime. 
V. Pliodžinsko nuotrauka

įsakinėjimo vadovauja
mės. Taip buvo Nepri
klausomybės atstatymo 
laikmečiu, taip yra ir da
bar.

Velionis buvo apdova
notas DLK Gedimino or- 
denu, Virginia Colonel 
(suorganizuotas JAV pre
zidento G. Washingtono), 
Kentucky Colonel. Dau
gelis organizacijų jam 
yra įteikusios adresus. 
Viename jų, kuris buvo 
jam įteiktas, atidarant 
Clevelande Vilties Drau
gijos namus, pasakyta:

"Vaikystės dienose 
Tu palikai Tėvų žemę, 
bet ją visą laiką tyra 
meile mylėjai ir jai dir
bai.

Ryžtu ir kietu darbu 
pelnęs lobį, Tu jį dali

nai kilniems sumany
mams ir darbams. Tu 
rėmei spaudą, meną, dai
ną, kėlei savus tautie
čius į aukštumas ir 
jiems padėjai prasiskin
ti kelią.

Namų Tavųjų vartai vi

Ruoškimės dalyvauti ALT S-gos
sukaktuviniame seime

Amerikos Lietuviu Tauti
nė Sąjunga buvo įsteigta 
1949 m. gegužės 21-22 d.d. 
New Yorke, N. Y. Tai 1969 
metais sukaks 20 metų nuo 
Sąjungos įsteigimo.-

Suka ktuvinis Sąjungos 

sada buvo atkelti lietu
viui, ateinančiam ieško
ti poilsio, kūrybai įkvė
pimo ir naujam darbui 
jėgos.

Mes visi Tavimi ir Ta
vo darbo vaisiais didžiuo
jamės".

Seimas šiais metais numa
tytas šaukti Nevv Yorke, N. 
Y., Kapų puošimo dienos 
(Memorial Day) savaitga
lyje (gegužės mėn. 30 d. — 
birželio mėn. 1 d.)..

Kad Sąjungos nariai, no
rintieji Seime dalyvauti, ga
lėtų atitinkamai susitvaa- 
kyti su atostogomis. S-gos 
Valdyba apie Seimą iš anks
to ir praneša. Smulki Seimo 
darbotvarkė bus pranešta 
vėliau. Seimas vyks dvi die
nas.

Pagal Sąjungos įstatus 
(7 str. 2 p.) "Seime spren
džiamą balsą turi iki Seimo 
pareigose buvęs Sąjungos 
pirmininkas, valdybos na
riai ir tarybos nariai, sky
rių pirmininkai ir tam Sei
mui išrinkti skyrių atsto
vai, renkami po vieną nuo 
kiekvienos pilnos ii' nuo vie
nos nepilnos dvidešimties 
skyrių narių”.

Sąjungos Valdyba prašo, 
kad skyriai iš anksto reng
tųsi Seime gausiai daly
vauti ir išrinktų įstatuose 
nurodytus skyrių atstovus. 
Seime gali dalyvauti kiek
vienas Sąjungos narys.

Sąjungos Valdybai būtų 
labai svarbu, kad skyrių 
valdybos jai tuoj praneštų, 
kas tokiais atstovais yra iš
rinkti ir žada Seime daly
vauti.
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"PIRMA PAGALVOTI...”
NIXONO UŽSIENIU POLITIKOS PATARĖJO 

KISSINGERIO PAŽIŪROS

Tuojau po rinkimų aiš 
kinantis kokia galėtų bū
ti prezidento Nixono už
sienio politika, U.S„ 
News & World Report 
praeitų m. lapkričio 18 
d. Nr. paskelbė pasikal
bėjimą su jo patarėju už
sienio politikos klausi
muose rinkiminės kam
panijos metu Richardu 
V. Allen. Jo pagrindinė 
tezė: "We mušt present 
a united front to the 
Soviet Union". (Mes tai 
jau minėjom lapkričio 
20 d. Dirvoje.) Nors 
Allen, 32 m. sovietų rei
kalų specialistas Stan- 
fordo universiteto Hoove. 
rio karo, revoliucijos ir 
taikos tyrinėjimo insti
tute, ir buvo pakviestas 
į prezidento užsienio po
litikos patarėjų štabą, 
tačiau priešakyje buvo 
pastatytas ne jis, bet vy
resnis Harvardo profeso
rius Henry A. Kissinger, 
45 metų, priešrinkimi
nės kampanijos metu bu
vęs Nixono varžovo 
Rockefellerio užs. poli
tikos patarėju.

Atrodo, kad preziden
tas Nixonas, laimėjęs su 
dešiniųjų pagalba, apsi
sprendė ateityje daugiau 
ieškoti pritarimo taip va
dinamuose liberaliniuo^ 
se sluoksniuose, kurie 
vyrauja Amerikos vie
šosios nuomonės nusta
tyme. Kas, atrodo, jam 
ir pasisekė. Kadangi 
Kissingeris buvo Rocke
fellerio patarėju, jis 
laikomas 'gęru' tuo tar
pu prieš Alleną ir dabar 
kai kurie kolumnistai, 
kaip Evans Novak varo 
privatų karą, vadindami 
jį Cold Warrior (šaltojo 
karo šalininku), kuriam 
ne vieta prie prezidento 
ausies. Jie, matyt, neži
no, kad kaip 1957 m. 
pasirodė Kissingerio 
knyga "Atominiai gink
lai ir užsienio politika" 
kuri buvo jo populiaru
mo pradžia, vokiečių 
'Der Spiegei' jos autorių 
pavadino, visai taip pat, 
kaip jie dabar Alleną, bū
tent 'Kalter Krieger'.

Man atrodo, kad tarp 
Alleno ir Kissingerio pa
žiūrų ypatingai didelio 
skirtumo nėra, nors Kis* 
singeris laikui bėgant pa
sidarė daugiau skeptiš
kas bet kam ir pagal New 
Yorko Times redaktorių 
James Reston 'nedelsia 
patarti pakeisti politiką, 
jei ji neatitinka valsty
bės interesams".

Kissingeris gimė Ba
varijoje ir į Ameriką su 
tėvais atvyko 1938 m. 
(jis nieko bendro neturi 
su dabartiniu Vokietijos

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

Mokamas už vieny metu taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5,000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)

Mokamas už vieny mėty taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po $l,0ė0.00)

^MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

kancleriu švabu Kies- 
ingeriu, nors jų pavar
dės panašiai tariasi.) 
Atitarnavęs kariuome
nėje, Kissingeris savo 
gabumais atkreipė Har
vardo universiteto dė
mesį kurio profesorium 
jis buvo pakviestas jau 
1954 m. Šiuo metu jis 
laikomas žymiausiu JAV 
karo ir užsienio politi
kos teoretiku. Preziden. 
tas Kennedy jį pakvietė 
į savo patarėjus. Anks
čiau pasisakęs už sovie
tų susisiekimo su Vaka
rų Berlynu blokados pra*- 
laužimą, jei reiktų gink

Kissinger su prez. Nixonu.
lu, 1961 m. jis patarė pre
zidentui Kennedy ginklu 
nesipriešinti Berlyno 
aptvėrimui. Kissinge- 
riui priskiriama ir da
bartinė NATO strategi
jos koncepcija: "Flexib- 
le response", kurios pa
grindinė idėja yra, kad 
reikia būti pasiruošu- 
siems atremti konvenci- 
onaliniais ginklais sovie
tų agresiją, jei jie patys 
dar nesigriebs atominių 
ginklų.

Savo paskutiniame pa
sikalbėjime su 'Der Spie
gei' (sausio 20 d. Nr.) 
Kissingeris pasirodė la
bai atsargus, nieko kon
krečiai nepasakydamas. 
Jis tačiau neatsisakė nuo 
savo paskutinės idėjos, 
kad supervalstybių, at
seit, JAV ir Sovietų Są
jungos, era artėja prie 
savo galo. Tiesa, dar kai 
kur jos gali pravesti sa
vo valią, tačiau, aplamai 
imant, pasaulis šiuo me
tu esąs žymiai daugiau 
komplikuotas negu prieš 
20 metų. Amerikos užsie
nio politika visados bu
vusi pragmatiška ir prak
tiškai kiekviena proble
ma buvo sprendžiama ad 
hoc: "Amerikiečiai yra 
patenkinti atsipalaidavi
mo metu, nervingi kri

zės metu". Kartais įko- 
munistus žiūrima kaip į 
mirtinus priešus, o kar
tais manoma, kad visos 
problemos galinčios bū
ti išspręstos prezidento 
susitikimu su sovietų 
premjeru.

Kaip žinia, Kissinge
ris patarė Rockefelle- 
riui priešrinkiminės 
kampanijos metu pasi
sakyti prieš skubų ato
minių ginklų neišplėti- 
mo sutarties ratifikavi
mą. Ne dėl to, kad jis bū
tų prieš ją nusistatęs iš 
principo, bet dėl to, kad 
ji buvo sudaryta Mask- 
vos-Washingtono susi
tarimu, nepasiteiravus 
Europos sąjungininkų 

nuomonės. Su sovietais 
galima ir reikiatartis, 
bet tik pirmiau aiškiai su
sitarus dėl to su Euro
pos sąjungininkais. Kaip 
matome, toji koncepci
ja visai mažai skiriasi 
nuo Alleno: "We mušt 
present a united front 
to the Soviet Union".

Kissingeris norėtų, 
kad JAV užsienio politi
ka būtų daugiau iš anks
to planuojama, bandant 
numatyti galimą pasau
lio įvykių raidą. Jo prin
cipas: "pirma reikiapa- 
galvoti, o paskui veikti". 
Tačiau daug gerų suma
nymų esą praktiškai ne
įgyvendinami. Iš kitos pu
sės, sunku ką nors įgy
vendinti pirma gerai ne
apgalvojus. Bet vėl — 
kaip Kennedy ir dabar 
Nixono administracijų 
dalyvis — Kissingeris 
dabar mano, kad šiuo 
metu reikia galvoti ir 
veikti skubiau, negu Kert- 
nedy laikais, atseit, ir 
ateityje negalėsi išveng
ti sprendimų ad hoc.

Į Spiegelio klausimą, 
kodėl jis, buvęs Rocke
fellerio šalininkas, da
bar priėmęs Nixono pa
kvietimą, Kissingeris at
sakė, kad jis tą pakvieti
mą priėmęs tik po trijų 

ilgesnių pasikalbėjimų 
su Nixonu, per kuriuos 
paaiškėję, kad tarp jų pa
žiūrų nėra ypatingų skir
tumų, o Rockefelleris 
net pataręs jam pakvie
timą priimti. Nixono ka
binetas, lyginant su Ken
nedy kabinetu, nėra inte
lektualiai prastesnis, jei 
ne geresnis. Ir pats Ken
nedy, nepaisant kai ku
rių teigimų, nebuvęs in
telektualas. Amerikinė 
valdymosi sistema, lei
džianti sau prabangą pa
keisti visą valdžią kas 
aštuonerius metus, tu
rinti tą gerą pusę, kad 
leidžia kiekvieną prob
lemą vėl iš naujo spręs
ti, neesant suvaržytai 
praeities sprendimų. 
Bet ar profesorius iš tik
ro galės viską apgalvo
ti ir nesuklysti, ir ar 
Nixonas jo tikrai paklau
sys, — tai jau vėl kitas 
klausimas.

|| f Spaudoje 
fjpasidairiusft

AUKA UŽ
PASLAUGAS

Draugas sausio 20 d. 
vedamajame, dėstyda
mas apie sunkią lietuviš
kos spaudos padėtį, ra
šo:

"Ekonominė būklė šia
me krašte taip klostosi, 
kad kainų kilimas, ro
dos, nė nemano sustoti. 
Taigi ir skaitytojų pa
galba lietuviškai spau
dai bus toliau reikalin
ga.

Šia proga mes norė
tumėm pasakyti, kad ne
būtų visiškai tikslu vi
są laikraščio išlaikymo 
naštą sudėti tik ant vie
nų prenumeratorių pe
čių, — ją turėtų dalytis 
ir mūsų organizacijos, 
klubai, bendruomenės 
institucijos, garsieji su
sivienijimai, įvairūs 
fondai, pagaliau mūsų 
prekybininkai, pramo
nininkai, laisvųjų profe
sijų žmonės, kuriems 
vienu ar kitu būdu spau
da patarnauja. Turime 
galvoje įvairius patar
navimus, kuriuos mūsų 
dienraštis atlieka prane
šimų, skelbimų ar gau
sių informacinių rašinių 
pavidalu.

Nemažą paslaugą re
dakcija daro organizaci
joms bei visuomenei, 
spausdindama daugybę 
nuotraukų iš lietuviško 
gyvenimo bei veiklos. 
Tokių fotografijų,neskai
tant tarptautinės infor
macijos dalykų, kas met 
mes paskelbiame keletą 
tūkstančių. Tuo tarpu tik 
vienos klišės gamyba at* 
seina keletą dolerių. Per 
metus susidaro apvales
nės sumos.

Taigi labai džiaugia

mės, kad atsiranda or
ganizacijų, kurios siųs
damos nuotraukas iš sa
vo gyvenimo, dar ir pi- 
ningę auką — klišės ga
mybos faktiškas išlaidas 
prideda. Džiaugiamės 
taip pat, kai asmeniško 
pobūdžio fotografijas pa
našiu būdu didesnė ar 
mažesnė auka palydi.

Tai narūtalu. Nereiš
kia, kad organizacija ar 
skaitytojas "vietą laik
raštyje nusiperka", o tik 
ta proga laikraštį pare
mia, t.y. padeda gyvam 
išlikti laivui, kuriuo ir 
jis pats plaukia.

Tą patį galima pasa
kyti ir apie trumpus mū
sų organizacijų praneši
mus. "Draugas" mielai 
spausdina nemokamai 
pranešimus, liečiančius 
bet kokią lietuvišką in
formaciją, tačiau orga
nizacijos ar asmenys, 
turinčios iš tų parengi
mų pajamų, turėtų bent 
dalelę jų ir savo dien
raščiui skirti. Mūsų su
rinkti duomenys neabe
jotinai tvirtina, kad gar- 
sinimasis "Drauge" ren
gėjams apsimoka ir tei
kia neabejotiną naudą.

Aukų prašymas, o kar
tais beveik dėl jų raudo
jimas, visiems yra labai 
įgrisęs. Taigi ir mesne- 
norime dėl jų labai įky

MACHINISTS
WE HAVE JOBS FOR IMMEDIATE EMPLOYMENT ON FIRST AND 

SECOND SHIFTS FOR QUALIFIED OPERATOR OF 

"LATHE SET-UP” (TOOL ROOM TURRET 
LATHE OPERATORS OF "VERTICAL MILL 

SET-UP” (BRIDGEPORTS)
FOR BOTH JOBS. \VE REQU1RE HALE A YEAR SCHOOLINC AND 

2-3 YEARS PRACT1CE.
THINK OF TII1S CHANCE FOR THE BETTER THE BEST.

NEW HICH RATES—

17'/2'< PREMIUM FOR SECOND SHIFT W0RK.
BLUE CROSS--BLUE SH1ELD, SICK BENEFITS, PAID INSURANCE, 

PF.NS1ON PLAN.
LO\V CAFETF.RIA PRICF.S, REIMBURSEMENT OF TUITION FEES. 

CLEAN AND PLEASANT SURROUNDINGS.
COMF. TODAY TO TALK W1TH US

M1CROLAB FXR
10 MICROLAB ROAD (Iloute 10), LIVINGSTON, N. J.

AN F.QUAL OPPORTUNITY EMPLOYER (8-10)

ATTENTION ALL JOURNEYMEN
ELECTRICIANS 
MILLWRIGHTS 
PIPE FITTERS 

lf you are interested in permanent employment with the best of vvorking 
conditions and earnings—Champion Spark Piug Co., Ceramic Division 
has an immediate opening for you.

Insurance, pension plan, and other liberal benefits.
APPLY

CHAMPION SPARK PLUG CO. 
8525 BUTLER, HAMTRAMCK, MICH.

An Equal Opportunity Employer
(2-11)

Photo Finishing
Eiperlenced machine printers, teller balancers, and korters for 
professlonal photo oolor flnlshlng plant. Hlgh wage«, Blue Crose, 
and paid vacatlons. Call:

Continental Photo Color Corp.

(6-8)

For Appointment and lnterview
26 Quincy Avė., Braintree, Mass. 

848-2300

rėti, bet taip pat nema
nome, kad būtų gerai, jei 
šeimos galva slėptų nuo 
kitų šeimos narių (šiuo 
atveju nuo mūsų skaity
tojų) sunkumus ar nema
lonius faktus bei skai
čius. Norėjome tik iš
kelti aukos už paslaugas 
prasmę. Taigi ir šis 
trumpas paaiškinimas te
būna skirtas lietuviškos 
spaudos išlaikymo la
bui".

HELP WANTED MALĖ
WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN OR 
IST CLASS SKILLED 

BRIDGEPORT OPERATORS 
Mušt be able to sėt up vvork from 
Blue Prints & Ciose Tolerance. Full 
time. Top rates, and fringe benefits.

FULLF.R TOOL CO. 
4000 W. 1 I Mile, Berkley, Mich.

313 — LI 5-7777
(2-8)

GENERAL HELPER
NO EXPER1ENCE NECF.SSARY.

STEADY \VORK. 
SEE MR. SCHALLER.

CADMET CORP.
20801 RYAN RD., WARREN, M1CH.

(8-15)

INDUSTRIAL ENGINEER —
Area manufacturer of automative 
tunc-up equipment has an immediate 
ooening for an experienced Industrial 
Ertgineer, M.T.M. background prefer- 
red, requires ability to develop and 
improve small parts fabrication and 
assembly processes. Challenging op
portunity for man vvith inginuity to 
vrovv in congenial and informal at- 
mosphere. Offering excellent working 
conditions. Salary commensurate vvith 
experience and ability. Kal-Equip. Co., 
411 Washington St., Otsego, Mich. 
Phone: 616-692-6811. Ask for Gary 
Brovvn. (8-1 1)
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NEBĖRA JUOZO
BAČIŪNO... Minint Dirvos auksinę sukakti, susitiko du tautinės spaudos veteranai Juozas J. Bačiūnas ir Kazys 

K. Karpius. V, Gruzdžio nuotrauka

Bačiūnas iždininku kele
tą kartų.

Nors didelėje Chica
goje turėta daug darbo, 
niekad nei Bačiūnui nei 
Oliui neatėjo į mintįleis- 
ti ten tautinį laikraštį. 
Tik velionis Bačiūnas 
vienu atveju buvo su
manęs perkelti Dirvą į 
Chicagą žadėdamas ap
mokėti kraustymosi kaš
tus.
PREZIDENTO 
SMETONOS 
LAIKOTARPIS

Antro pasaulinio ka
ro išdavoje kilus nau
jiems darbams, vėl vei
kėjų eilėse stovėjo Ba
čiūnas su savo artimai
siais Chicagoje, automa
tiškai ryšiams susida
rius su Clevelando ir ry
tų veikėjais.

1940 metų pabaigoje 
atėjus žinioms apie Lie
tuvos Prezidento Anta-

Praėjusio ketvirtadienio vakare, širdies smū
gio ištiktas, pasimirė Juozas J. Bačiūnas. Toji ži
nia skriejo greičiau, negu radijas spėjo ją pasakyti 
savo klausytojams ar laikraštis pranešti skaityto
jams.

JUOZAS BAČIŪNAS
Prislėgta širdimi ir liūdnu gedulu palydime 

kiekvieną artimą ar asmeniškai, o dar dažniau tik 
iš atliktų darbų pažįstamą, amžinai nukilusį ten, 
iš kur nebegrįžtama. Tačiau Juozo Bačiūno mirties 
atveju gedulas nusidriekia toli ir plačiai, kaip gal 
retai ir labai retai lietuvių gyvenime. Ir tai tik dėl 
to, kad jis savo didinga dvasia, savo amžiaus varž
tų nepažįstančiais plačios minties polėkiais, paga
liau retai sutinkamu savo prigimties patrauklumu, 
ne tuščiais žodžiais ir dirbtiniu išdidumu, bet gy
vu skatinančiu pavyzdžiu ir širdį pasiekiančiu pa
prastumu buvo tapęs akcijos ir veiklos simboliu. 
Ne tariamu įsivaizduojamu ar tik iš knygų pažįs- ! ariamu, l m_ pačių tarpe esančlu>
tarnu, bet gy^’ !. — pasirodančiu, 
tai vienur, tai kitur ir visur pasirodančiu.

SPAUDOS ŽMOGUS

Ne aukštuose rūmuose gimęs, ne lengvai į 
gyvenimą prasimušęs, tik kietu darbu, sumanumu 
ir kantrybe jis pasiekė tai, kad galėjo teikti pa
ramą lietuviškajam reikalui, suprastam plačiausia 
prasme. Ir kaip toks, a.a. Juozas Bačiūnas bus pa
garbiai ne tik dabartinės, bet ir ateinančių kartų 
minimas.

Tautinė srovė jau seniai jam pripažino aukš
čiausią savo pagarbą — išsirinko pirmutiniu ir vie
ninteliu Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos garbės 
nariu. Korp! Neo-Lithuania panašiai pasikvietė jį 
savo garbės filisteriu. Vilties draugija ir Dirvos 
laikraštis savo veiklą ir egzistenciją neužmiršta
mai sieja su Juozu Bačiūnų. PLB, kurios pirmi
ninku jis sutiko būti antruosius penkeris metus, be 
jo vadovavimo ir gausios paramos, vargu būtų pa
sireiškusi ryškiau, negu ji reiškėsi prieš jo įsijun
gimą.

Šiandien dar tebesame perdaug sujaudinti, kad 
galėtume pilnai suvokti, ko netekome su a.a. Juozo 
Bačiūno nukilimu pas savo bendralaikius Antaną 
Vanagaitį, Antaną Olį, dr. Motiejų Colney, Bronių 
K. Balutį ir eilę kitų šviesaus prisiminimo asme
nų, kurių, vardai bus minimi lietuviškame gyveni
me kaip skaidrūs meteorai tamsioje išeivijos pa
dangėje.

Juozas Bačiūnas buvo per didelis asmuo, kad 
užsidarytų vien savo srovėje. Jis buvo jau išplau
kęs į antsrovinius vandenis, savo tikslu laikydamas 
tautinę bendruomenę, apjungiančią visas sroves ir 
respektuojančią žmogų taip, kaip jis respektuoja 
savo artimą. Tai didelis užsimojimas ir nemažes
nė našta, po kuria jis, deja, palūžo, kada jo buvi
mas iš tikrųjų buvo reikalingesnis, negu daugeliui 
galėtų atrodyti. Per toli dar esame nuo to bačiū- 
niško idealo ir per grubus kelias į jį. Ypatingai ta
da, kada šalikelių pagundų ne tik netrūksta, bet at
siranda vis patrauklesnių ten, kur jų mažiausiai ti
kimasi.

Tačiau ir toks būdamas, velionis visuomet pa
brėždavo savo srovinę priklausomybę, didžiavosi 
galįs būti ALTS garbės nariu, ne kartą viešai pa
reiškęs įsipareigojimą duotą sau pačiam: ko! būsiu 
gyvas, eis Dirvos laikraštis ir veiks Margučio ra
dijas. įvyko taip, jog tuodu dalykai a.a. Juozą Ba
čiūnų pergyveno. Žmonės ateina ir nueina, ir tik 
likę jų darbai primena, ko netekome. O dėl to jo pri
siminimas mums darosi šviesesnis ir brangesnis.

Turėdamas labai daug draugų svetimtaučių, dar 
daugiau, jų specialiai neieškodamas, rado ir turėjo 
savo tautiečių lietuvių tarpe, kurių siekimams vyk
dyti, skatinti ir visokiausiomis priemonėmis remti 
atiteko didžioji a.a. Juozo amžiaus, sveikatos, su
manumo ir asmeniškų išteklių dalis. Ir už tai jam 
priklauso visuotinė jo asmens pagarba, jo atliktų 
darbų pripažinimas, o ateitin nusitiesiančių jo su
manymų sutelktinėmis jėgomis, tik jau be jo para
mos įgyvendinimas. Tam turėtume ryžtis su juo at
sisveikindami, jeigu jam gyvam tikrai tiesą kal
bėjome. (d)

Apie Juozą Bačiūną 
kalbant reikia pabrėžti 
kad, pirmoje vietoje, jis 
buvo mūsų išeivijos spau
dos žmonių eilėje.

Kai kas prisieina kar
toti ką jau rašiau straips
niuose apie Balutį ir Olį, 
nes jie visi buvo tame vie
name sūkuryje.

Kai Chicagoje adv. An
tano Olio tėvas, A. Ol- 

.ankst.vitosiop 
šauskas, ankstyvosios 
mūsų išeivijos spaudos 
veteranas, leido savaiti
nį laikraštį Lietuvą, jau
nas Juozukas nuo 1907 
iki 1913 metų dirbo Lietu
vos spaustuvėje. Pramo< 
kęs amato, vėliau, 1914 
-1915 m. dirbo Draugo ad
ministracijoje. 1915 me
tais vėl grįžo į Lietuvos 
spaustuvę, kai redakto
rium buvo žinomas tauti
ninkas Bronius K. Balu
tis. (Jis mirė Londone 
1967 m. gruodžio 29 d., 
Lietuvos ministro parei
gose.)

Kilus l pasauliniamka- 
rui, prasidėjo laikraš
čių virtimas dienraš
čiais. Draugas pasidarė 
dienraščiu 1916 metais. 
Bačiūnas su kitais pa
ėmęs Lietuvą iš A. Ol
šausko, padarė ją dien
raščiu 1917 metais. Ta
čiau neilgai ėjus dienraš
čiu vėl grįžo į savaitinį, 
ir 1920 metų pavasarį vi
sai sustojo.

Nuo to laikraščio pa
ėjo velionio Bačiūno ar
timi ryšiai ir amžinas 
draugingumas su Oliais 
ir Balučiais.

Ir man buvo pasida
rius proga įsijungti į dar- 
bą su Bačiūnų Chicago
je kai 1919 metų birže
lio m. tautininkų sušauk
tas seimas išrinko Ba
lutį atstovu į Versalio 
taikos konferenciją. 
Prieš išvažiuosiant, Ba
lutis skubomis kvietė ma
ne perimti Lietuvos re
dagavimą. Nors pasirin
kau likti prie Dirvos Cle
velande, idėjiniai ryšiai 
vistiek sujungė mus — 
Balutį, Bačiūną, Olį — 
tolimesniems darbams 
tautinėje srovėje. Iš jų 
Bačiūnas dabar paskuti
nis paliko mus.

Velionis Bačiūnas sie
lojosi tautine spauda iki 
paskutinių savo gyveni
mo dienų. Tik prieš 
keletą savaičių mums 
Dirvoje esantiems rašė 
jog atvyks, išėjęs iš li
goninės, pasitarti apie to-

KAZYS S. KARPIUS

lesnius Dirvos reikalus 
— bet jau iš ligoninės gy. 
vas neišėjo.

Anais laikais, kai iš 
spaudos dir vos pasitrau
kė į visai kitokią dirvą 
Tabor Parmoję, Bačiū
nas ten įsitaisė spaustu
vę, kurioje laisvalai- 
vįai»xtu riesta vn.ai □ Vuiui ■ 
kiais triūsdavosi. Nenu
mojo jis ranka visuome
ninei spaudai po savo di
delių apsivylimų su Chi
cagos Lietuva: spaudos 
sunkumus gerai prisi
mindamas pasiliko jos 
rėmėju iki savo gyveni
mo galo.

Dirbdamas prie Lie
tuvos su Balučiu, stip
riu tautinės ideologijos 
skelbėju, Bačiūnas anks
ti tapo tautinės minties 
žmogum ir tokiu reiškė
si kaip vienas darbščiau
sių tautinių veikėjų ir rė
mėjų.

Sustojus Lietuvai, ten 
buvo kiti laikraščiai, ta
čiau idėjiniai su jais nei 
vienu nesutapo, pasilik
damas grynai tautinis 
idealistas.

Kai 1924 metais atvy
kęs iš Lietuvos komp. 
Antanas Vanagaitis ap
sigyvenęs Chicagoje gre
ta kitų įvairių savo dar
bų 1928 metais pradė
jo leisti mėnesinį Mar
gutį, velionis Juozas ta - 
po rėmėju ir to žurnaliu
ko ir Vanagaičio vado
vaujamos radijo progra
mos, nes, po visų 1926 
metų įvykių Kaune, Va
nagaičio pasaulėžiūra 
Bačiūnui buvo visai ar
tima.

Remdamas ir kitas vie
šos veiklos sritis, lais
vu žiemos tnetu Bačiū
nas savo automobiliu pa
vežiodavo po kolonijas 
Vanagaičio artistus gas
trolėms, ir žinomą ope
ros artistą Juozą Babra
vičių koncertams.

Bačiūnui atitiko ir Dir
vos laikysena Lietuvos 
ir Amerikos lietuvių po
litikos atžvilgiu. Kai pir
mutinis Dirvos redak
torius senukas V.S. Jo- 
kubynas išėjo į pensiją, 
Bačiūnas jį globojo per- 
sikėlusį gyventi Chica
goje iki jo mirties.

Tuo laikotarpiu tarp 
Chicagos Margučio-Va- 
nagaičio-Olio, Tabor 
Farmos Bačiūno ir Cle
velando Dirvos įsistip-

rino trikampis, kuriam 
buvo lemta atlaikyti daug 
audrų mūsųtarpsrovinia- 
me gyvenime ir net pa
čioje tautinėje srovėje, 
po to kai buvę tautininkai 
sandar iečiai nukairėję 
pavirto liaudininkais ir 
pasiskelbė "socialistai 
mums artimesni negu 
tautininkai".

Vanagaičiai - Oliai -
Bačiūnai buvo susigimi
niavę šeimyniniai, dir- 
viečiai Karpiai su jais 
sutapo artimais draugiš
kais ir idėjiniais ry
šiais, bendram tautinės 
srovės labui.

Šiandien aš esu likęs 
jau vienas paskutinis to 
trikampio ramstis, ir 
man liko priminti jums 
apie Bačiūno ir jo bendra
darbių tautinei srovei il
go laikotarpio veiklą.

BAClUNAS —
VISUOMENININKAS

Pastarais laikais ma
tėm kaip Bačiūnas buvo 
įsijungęs į visuomeninę 
veiklą dabar, pasiekęs 
net Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirminin
ko pareigų.

Jis plačiai reiškėsi ir 
anksčiau, kaip tautinin
kas veikėjas. Tabor Far
mos vartai buvo atdari 
tautiniams veikėjams 
pasimatymams ir pasi
tarimams, siejant spor
tą su politika. Ypač dide
li suvažiavimai tolimų 
pakraščių veikėjų įvyk
davo Vanagaičiui ten ren
giant sezono pabaigoje 
"golfo turnamentą". 
Spaudos žmonės visada 
buvo p.p. Bačiūnų nemo
kamais svečiais.

Viena svarbiausių 
ankstyvosios išeivijos 
organizacijų buvo Susi
vienijimas Lietuvių Ame
rikoje. Rytų ir vakarų 
tautininkai darydavo di
džiausius pasiaukojimus 
apginti SLA nuo tos rau
donos plėgos. Po 1917 me
tų bolševikinės revoliu
cijos Rusijoje čionaiti- 
niai socialistai virto ko. 
munistais. Socialistų li
kučiai su komunistais įs
teigė "bendrą frontą" 
prieš "fašistus", sanda- 
riečiai sudarė galmybę 
socialistams į valdybą 
įsibrauti. Stengiantis jų 
atsikratyti, Olisir Bačiū
nas kandidatavo į val
dybą, Olis pirmininku,

no Smetonos rengimąsi 
vykti į Ameriką, kai ki
toms srovėms jo atvyki
mas buvo nepageidauja
mas, tautinei srovei tas 
davė pačią didžiausią 
kortą į rankas.

Rytiečiams suorgani
zavus prezidento ir po
nios iškilmingą priėmi
mą visuomeniniu pagrin
du sudaryto komiteto 
vardu, toliau 1941 me
tų vasarą p.p. Bačiūnų 
Tabor Farma buvo už
tikrinimas tiems mūsų 
tremtiniams prieglau
dos.

i abor Farmoje tų 1941 
vasarą, tautininkai 

atsilakę pas p. Prezi
dentą, įsteigė vėliau sa
vo veikla išgarsėjusią 
Lietuvai Vaduoti Sąjun
gą. Oliui tapus pirminin
ku, p. Bačiūnas paėmė 
atsakomingas iždininko 
pareigas. Tautinė srovė 
su svečiu prezidentu, ir 
po jo mirties LVS vardu 
kalnus vartė Lietuvos 
bylos gynimo atžvilgiu 
iki 1948-49 metų.

1944 metų vasario 5 
d. New Yorke tautininkų 
sušauktame Amerikos 
Lietuvių seime atvežta 
Dr. Noremo tik ką at
spausdinta "Timeless 
Lithuania", Olio suma
nymu buvo paleista sėk
mė varžytinių keliu. Ba
čiūnas paskelbė: "Kiek 
tai knygai sukelsit, aš 
nuo savęs pridėsiu antra 
tiek". Seimas tuo būdu ga
vo net arti 
nių aukų.

Bačiūnas 
"Timeless 
daugybei savo draugų 
amerikiečių tarpe.

Kaip ir kiti tautiniai 
veikėjai, Bačiūnas nuo
širdžiai sugyveno sunaus 
jai atvažiavusiais trem
tiniais, daugybei jų su
teikdamas išlaikymo ga
rantijas.

šiemet sueina 20 metų 
nuo didžio tautininkų sei
mo New Yorke, kur buvo 
{steigta Amerikos Lie
tuvių Tautinė Sąjunga. 
Kaip vienas jos gausių 
rėmėjų Bačiūnas 1965 
metų seime buvo išrink
tas garbės nariu.

Dirvai tapus ALT S- 
gos organu ir 1951 metais 
steigiant Vilties Draugi
ją Dirvai leisti, Bačiū
nas buvo išrinktas pirmu
tiniu Vilties pirmininku, 
savo ištekliais pagelbėjo 
tą sumanymą padaryti kū
nu. Savo paramą teikė 
Vilčiai ir Dirvai iki savo 
paskutinių gyvenimo die
nų...

$600 priedi-

išplatino 
Lithuania"

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
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Šv. Antano gimnazija 1968- 
1969 mokslo metais. Pirmoj ei
lėj sėdi mokytojai. Tarp jų 
trūksta muz. J. Gaidelio.

Po 13 pedagoginio darbo metų
Sv. Antano gimnazijos likimo klausimu

Šv. Antano gimnaziją 
iššaukė pats gyvenimas. 
Anuomet, atvykus tūks
tančiams lietuvių trem
tinių į Ameriką ir Kana
dą, tuojau iškilo jaunimo 
švietimo problema. Pa
rapinės mokyklos su šeš
tadienio lietuvių kalbos 
pamokomis ir vasaros 
stovyklos aprūpino ma
žesnio amžiaus vaikus. 
Bet kaip su gimnazinio 
amžiaus vaikais? Tuo lai
ku girdėjosi spaudoj iš
metinėjimai kai kurioms 
lietuvių vienuolijoms, 
kad jų gimnazijos esan
čios nulietuvėjusios. Be 
to, savų gimnazijų daug 
ir nebuvo, o lietuvių jau
nimo prieauglis labai ki
lo. Atsivėrė naujos ga
limybės švietimo srity.

Lietuviai pranciško
nai ryžosi įkurti berniu
kų gimnaziją su plačia 
lietuviškų dalykų pro
grama, su bendrabučiu 
ir labai prieinamu atly
ginimu. Jaunimo auklė
jimas tada atrodė viena 
iš pačių gražiausių sri
čių, tarnaujant savo tau
tai ir lietuvių visuome
nei. I tą sritį ir mestasi 
visom jėgom, nežiūrint 
jokių sunkumų.

ĮVEIKTI SUNKUMAI C
Šiame darbe gi sunku

mai buvo neišvengiami. 
Pastatas, mokytojai ir 
išlaikymo rūpestis, ku
ris engia visas katali
kiškas mokyklas Ameri
koje, baugiai stovėjo 
prieš akis. Tačiau sunku
mai buvo įveikti. Gimna
zijos pastatas ir vidaus 
įrengimas įvykdytas se
nosios kartos aukomis, 
nes ką tik atvykusieji iš 
tremties dar nepajėgė 
žymių aukų dalinti. Tai 
patriotiška senosios kar
tos dovana naujakurių 
tautiečių vaikams. Moky
tojai buvo paruošti iš pa
čių pranciškonų, o gim
nazijos išlaikymo rūpes
čiai apmalšinti viltimi, 
jog prasigyvenę ateiviai 
ir Amerikoj augę lie
tuviai bent jau tą vieną 
aukštesniąją mokyklą tik
rai pajėgs pakelti.

Šv. Antano gimnazija 
buvo įkurta 1956 m. Per 
tą laiką ją baigusių jau- 
nuolų yra 130. Nereikia 
čia be įrodinėti, kad jie įs- ti

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
VLMS'tO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

tojo įgeraskolegijas, įsi
gijo specialybes, gavo 
tvirtą tautinę pasaulė
žvalgą ir dalyvauja lietu
viškame gyvenime. Tai 
faktai, matomi dienos 
šviesoj. Nėra tėvų, kurie 
gailėtųsi leidę sūnų įšv. 
Antano gimnaziją. Taip 
pat nereikia be įtikinėti, 
kad šios gimnazijos mo
kytojai kvalifikuoti, 
mokslas pastatytas aukš
tai, lietuviškas švieti
mas platus ir turiningas. 
Apie tai jau daug sykių 
kalbėta spaudoj ir įrody
ta praktikoje.

NEIŠSIPILDŽIUSIOS 
VILTYS >

Tačiau tenka išpažin
ti, jog gimnazijos stei
gėjų viltys dar tebėra ne
išsipildžiusios. Tie try
lika pedagoginio darbo 
metų esmėje buvo ilge
singas laukimas, kada pa
galiau lietuvių visuome
nė tikrai susidomės šia 
gimnazija. Deja, bendro 
dėmesio iki šiol nesusi
laukėme. Susidomėjo 
paskiros šeimos, asme
nys, miestai, ir to dali
nio dėmesio vaisius yra 
mokinių būrelis, kuris 
dar niekaip negali pasiek
ti pilno šimto.

O mokyklą reikia iš
laikyti: samdyti dalį mo
kytojų, remontuoti bei 
šildyti pastatus ir papil
dyti mokslo priemones. 
Visų dalykų kainos yra 
baisiai pašokusios. At
lyginimas gi už išlaiky
mą žemas, bet jįpavojin- 
ga kelti, žinant, kiek ne
teksi mokinių. Kiekvienų 
mokslo metų pabaigoj su
sikrauna vis didesni nuo
stoliai. Pranciškonų 
širdgėlą padidino ir pas
kutinių dviejų metų skau
di apraiška.: kai šv. An
tano gimnazijoj ameri
kietiška ir lietuviška 
programa buvo iškelta į 
pačias aukštumas, pajus
tas mokinių mažėjimas.

GALUTINIS 
KLAUSIMAS

Tokioj padėty jau me
tas statyti galutinį klau
simą: ar lietuviai tėvai 
laiko šią gimnaziją rei
kalinga savo vaikams? 
Šis klausimas turėtų bū- 

atsakytas dabarties 

aplinkybių šviesoj. Ap
linkybės gi jaunimui iš
augti lietuviais Ameri
koje yra atšiaurios. Prie 
to dar prisideda ir doro-- 
viniai pavojai bei sąmy
šiai, kurie tyko jaunimo 
miestų mokyklose.

Šv. Antano gimnazijo
je auklėjimas, kiek tai 
svetur įmanoma, pasta
tytas ant krikščioniško 
ir lietuviško pagrindo. 
Lietuvių kalba oficialiai 
ir lygiagrečiai dėstoma 
su anglų kalba. Dorovi
nis jaunuolių gyvenimas 
apsaugomas ir išugdo
mas religinėmis praty
bomis. Lietuviai moki
niai čia iš mažens suau
ga į darnų tautinį viene
tą. Atrodo, jog tai būti
niausi dalykai šių dienų 
lietuvių jaunimui. Tai ko
dėl tokia gimnazija ne
pasinaudoti? Kodėl jai ne
skirti pilno dėmesio? 
Apskritai bendrabutinės 
mokyklos Amerikoje yra 
labai vertinamos ir jose 
mokytis laikoma privile
gija. Tai kodėl jų netu
rėtų vertinti lietuviai, 
ypač tautinio auklėji
mo ir jaunimo bendruo
meninės jungties atžvil
giais?

Žinoma, mes nesako
me, kad Šv. Antano gim
nazijoje viskas tobula 
arba taip jau gera, kad 
nieko nebereikėtų gerin
ti. Mes tik pažymime 
tai, jog ši gimnazija yra 
tokiame išsivystymo 
laipsnyje, kad kiekvie
nas gerinimas yra leng
vas dalykas. Jau bus tre
ji metai, kai pranciško
nai yra pasiruošę staty
ti net naujas bendrabučio 
patalpas, tačiau juos su
laiko aukščiau minėtas 
netikrumas.

Dabarties aplinkybių 
šviesoje vertinant šv. 
Antano gimnazijos eg
zistenciją, reikalinga 
atsiminti ir tai, kad ame
rikietiškos gimnazijos 
kasmet tampa labiau 
perpildytos, o katalikiš
kųjų ateities taip pat ne
bėra garantuota. Šv. An
tano gimnazija turi tvir
tesnį savo egzistencijos 
pagrindą — lietuvybę. 
Ateity ji gali būti net rei
kalingesnė Amerikos lie
tuvių jaunimui, kaip 
dabar.

Bet jau dabar ji rei
kalinga žymiai gyvesnio 
visuomenės dėmesio, 
kad išsilaikytų. Mūsų 
emigracinėse aplinkybė
se vėliau panašios gim
nazijos kūrimas bus ne
įmanomas ir finansiškai 
ir organizaciškai. Lietu
vių visuomenei neapsi
moka prarasti šios švie- 
timo įstaigos, kuri jau 
yra išsiskleidusi ir įro
džiusi savo naudą.

PAGALBOS BŪTINYBE

Pranciškonai nesigai
li šios gimnazijos stei
gę, nors ji per 13-ką me
tų buvo jų rūpesčio sun
kiausia našta. Mes šian
dien jaustumės neatlikę 
savo pareigos lietuvy
bei, jeigu nebūtume ban
dę ir darę visa, kas 
įmanoma, jaunimo auk
lėjimo labui. Dabar dar 
sykį kreipiamės į kiek
vieną lietuvį Amerikoje 
ir Kanadoje, prašydami, 
pagal savo išgalę, palai
kyti šv. Antano gimnazi
ją-

Visų labiausia gi kvie
čiam lietuvius tėvus leis
ti savo sūnus į šią mo
kyklą ir suprasti jos iš
laikymo išlaidas. Visos 
vietos rezervuotos tik 
lietuvių vaikams. Pran
ciškonai nei dabar, nei 
ateityje neturi jokio in
tereso mestis į ameri
kiečių jaunimo auklėji
mą, kaip aplink dar tiek 
daug lietuviško darbo.

Šv. Antano gimnazi
jos ateitis būtų garantuos 
ta, jeigu atsirastų bent 
100 mokinių, kurie už iš
laikymą bei mokymą mo
kėtų po 1000 dol. me
tams, t.y. maždaug pu
sę to, ką kitataučiai mo
ka savo bendrabutinėse 
mokyklose. To, rodos, 
su pagrindu būtų galima 
laukti bent šiuo metu jau 
iš gana prasigyvenusios 
mūsų visuomenės. Tuo 
tarpu mes dar priima
me mokinius už 750dol., 
kurie pajėgia tai mokė
ti. Kitiems daromos iš
imtys. Šis atlyginimas 
taip pat būtų pakenčia
mas, jeigu mokinių atsi
rastų bent 130. Tokį mo
kinių skaičių pajėgtų ap
rūpinti dabartinės patal
pos ir dabartinis pėda-

NEĮTIKĖTINA, BET TIESA....
• SIŪLOMA, kad vi

si ar bent dauguma JAV 
gydytojų pasidarytų vals- 
tybės, savivaldybės ar 
panašių įstaigų tarnau
tojais su metiniu atlygi
nimu nuo 80 iki 100 tūks
tančių dolerių, atsižvek 
giant tų gydytojų kvali
fikacijų. Tokiu būdu ir 
gydytojai ir jų pacien
tai išvengtų to skubėji
mo, kurs dabar abiem 
pusėm pasidarė nepaken
čiamas. Nurodoma, kad 
tuo būdu gydytojai turė
tų laiko gilinti savo stu
dijas, turėtų reikalingą 
poilsį ir dar laiko daly
vauti visuomenės dar
buose sveikatos srityje. 
Tvirtinama, kad gydyto
jo pajamų priklausymas 
nuo jo aptarnautų paci
entų skaičiaus yra ne
suderinama su gydytojo 
profesijos orumu ir daž
nai jį verčia elgtis ki
taip negu gydytojo aukš* 
tas pašaukimas reikalau
ja. Tokius siūlymus da
ro grupė radikalių gy
dytojų, bet dauguma JAV 
gydytojų ir jų galingoji 
sąjunga žiūri kitaip.

• AMERIKOJE yra 
daug milijonierių ir tas 
vardas nieko nebestebi
na. Auga nauja turtuolių 
grupė — tai šimtamili- 
jonieriai. Tokių Ameri
koje priskaitoma iki 153. 
Dauguma jų tuos milijo
nus paveldėjo, bet nema
žas skaičius ir patys už
dirbo. Kaip gyvena tie 
šimtmilijonieriai? Dau
guma labai kukliai. Tu
ri ne daugiau kaip du 
automobilius. Valgo vi
dutiniuose restoranuo
se ir rengiasi kukliai. 
Pažymėtinas tų super- 
turtuolių palinkimas į 
pirkimą meno kūrinių. 
Jų rankose yra daug mi
lijoninių meno vertybių. 
Pinigais švaistosi ir pra
bangą mėgsta tik kelių 
milijonų turėtojai.

• EUROPOS šaltiniai 
nurodo, kad šiuo metu Va
karų Vokietijoje yra apie 
10 tūkstančių asmenų, ku
rie šnipinėja Rytų Vo
kietijos, o ypačiai Sovie
tų naudai. Jų svarbiau
sias uždavinys pranešti 
sovietams ką turi ir ką 
planuoja Vakarų Euro
pos sąjungininkai. Spė
jama, kad tuo būdu bol- 

goginis personalas.
Pagaliau šiais Lietu

vių Švietimo ir Šeimos 
Metais mes prašome Pa
saulio Lietuvių Bend
ruomenę šv. Antano gim
naziją labiau laikyti sa
va; kviečiame jos atsto
vus joje lankytis ir teik
ti mums pagalbos. Išsi
laikymo problema būtų 
išspręsta, jeigu Lietuvių 
Bendruomenės apylin
kės Amerikoje ir Kana
doje susidomėtų šia 
mokslo įstaiga ir jai pa
telktų mokinių iš savo 
apylinkės.

šv. Antano gimnazi
ja yra lietuviško švieti
mo akivaizdus žibintas 
ir, jam užgesus, būtų 
tamsiau. Atskubėti gi su 
pagalba dar ne vėlu. 
Bet jos reikia tuojau.

Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM, 
Pranciškonų provin 
ciolas ir Šv. Anta
no gimnazijos rek
torius.

1969 m. sausio 29 d.

ševikai įsigyja visas 
jiems svarbiausias ži
nias. Į tą reikalą yra įsi
vėlę aukšti Vakarų Vo
kietijos pareigūnai. Ke
letas iš jų jau nusižudė. 
Sakoma, kad Vakarų Vo
kietijos žvalgyba esanti 
tokia pat silpna kaip ir 
Anglijos.

• ŽMONIŲ pagrobi
mai (ypač turtingųjų šei
mos narių) Amerikoje 
pasidarė labai dažni. Ne 
visi supranta koks yra 
sudėtingas ir rizikingas 
žmonių grobėjų "dar
bas". Sunku žmogų "tai* 
kingu" būdu pagrobti, bet 
dar sunkiau jį išlaikyti 
gyvą ir dar tokiu būdu, 
kad jis išlaisvintas (ži
noma už didelius pini
gus) negalėtų padėti su
rasti pagrobėjų. Ir dar 
sunkiau taip "suorgani
zuoti" pinigų sumokėji
mą už išlaisvinimą, kad 
policija nepagautų. Ir 
dažniausia grobikai pagau
nami, bet deja ir pagrob
tieji randami negyvi. Vi
sai neseniai įvykęs pa
grobimas vieno Floridos 
milijonieriaus dukters 
buvo "tobuliausiai" su
planuotas ir įvykdytas. 
Kaip ir kur buvo laiko
ma pagrobtoji duktė? Ji 
buvo užkasta dėžėje, ku
rioje buvo šiek tiek mais
to ir vamzdis į žemės 
paviršių dėl gavimo oro. 
Pagrobtosios tėvas gavo 
labai smulkius nurody
mus kur padėti pusę mi
lijono dolerių, jei jis no
ri atgauti gyvą dukterį. 
Tėvas milijonierius iš
pildė visus nurodymus. 
Pirmą kartą, vietinė po< 
licija, nežinodama viso 
"reikalo" netyčia pagro
bėjus išbaidė. Jie pali
kę pusę milijono pabė
go. Tėvas "atsiprašė" pa- 
grobikų ir vėl maldavo 
ir vėl padėjo pusę mili
jono. Duktė buvo paleis
ta ir pinigai grobikų ran* 
koše. Bet neužilgo vie
nas grobikas buvo pa
gautas. Antrojo — te
beieško. Kas gi tie gro* 
bikai? Vyras — dirbo 
kaip mokslininkas - ty
rinėtojas Miami univer
siteto viename institu
te. Jo bendrininkė — 
moteris — taip pat dir
bo tame pačiame insti
tute kaip diplomuota che
mikė. Beje, vyras - gro
bikas jau pirmiau buvo 
sėdėjęs kalėjime. Bet 
visada sugebėdavo pada
ryti įspūdį ir patekti į 
atsakomingas vietas.

(Š)

HELP WANTED MALĖ

WANTED JOURNEYMEN 
or

IST CLASS SKILLED 
AUTOMATIC 

SCREW MACHINE 
Operator Sel-up men on Acme-Gridley 
automatics. Minimum 5 years top 
wages. fringe benefits. Day and niRht 
shifts. Steady work for qualified men.

MAGNOL1A SCRF.W PRODUCTS
13950 Melon

Bet. Dix and Schaefer S. of Ford
X-way 

Detroit, Mich.
(5-11)

WANTED IST CLASS SKILLED
MACHINISTS

For Ist & 2nd shift 
TURRET LATHE 
F.NGINE LATHE 

W & S AUTOMAT1CS 
BRIDGEPORT MILLS

Mušt have job shop experience, and 
be able to sėt up work from Blue 
Prfnts & Close Tolerance.
Steady work, and fringe benefits. 

SATURN INDUSTRIES
26067 Groesbeck, Warren, Mich.

313 — 773-4300
(6-15)
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LIETUVIŠKOS DIRVOS
ŪKININKAS IŠKELIAVO...
JUOZUI BAČIŪNUI MIRUS, "LIETUVIŠKAM ŪKIUI” 

NEPATAISOMAS NUOSTOLIS
Svečiuose pas Bačiūnų 

Tabor Farmoje

Apsilankęs Tabor Farmo
je 1961 m. liepos menesį, 
parašiau savo įspūdžius 
Dirvoje. Tarp kit ko apie 
Bačiūnų aš tada taip kalbė
jau:

Nebeatsimenu kiek kartų 
esu buvęs Tabor Farmoje, 
bet atvažiavęs vis randi čia 
šį bei tų naujo, tik Juozo 
Bačiūno sutiktuvių šypse-

LIETUVOJE
• KAUNO miesto ad

ministracijai yrapaves- 
ta įrengti Kipro Petraus-r 
ko paminklinį muziejų. 
Muziejus numatytas 
įrengti Kaune, buvusiuo
se Kipro Petrausko na
muose. Jame numato
mas įrengti skyrius ir 
Mikui Petrauskui prisi
minti. Nutarta Miko Pet
rausko palaikus perkel
ti iš Dusmenų kapinų į 
Vilniaus Rasų kapines 
ir palaidoti šalia bro
lio Kipro Petrausko. 
Ten abiems numatoma 
pastatyti antkapį. Kompo< 
zitorių sąjunga paragin
ta išleisti monografiją 
apie Kiprą Petrauską.

(E)

• VILNIUJE yra su
rengta antra ilgai Lietu
voj neminėto dailininko 
kūrinių paroda. Tai Chi
cagoje gyvenančio dai
lininko Viktoro Petravi
čiaus Lietuvoje likusių 
prieškarinių darbų pa
roda. Anot pranešimų 
laikraščiuose, "rodoma 
daugiau kaip šimtas te
minių paveikslų, daug 
iliustracijų lietuviš
koms knygoms". Visi tie 
darbai esą saugomi vals
tybinio muziejaus fon
duose. Apie dailininką in-.' 
formuoja, kad jis baigęs 
Kauno meno mokyklos 
grafikos studiją ir dvi 
aukštąsias dailės mokyk
las Paryžiuje. Ir, jau 
be jokio priekaišto, pa
žymi, kad "po antrojo pa
saulinio karo grafikas 
gyvena Jungtinėse ValS’ 
tybėse". (E)

• LIETUVOJ rengiami
dveji iš eilės "rinki
mai": nuo vasario 1 iki 
kovo 1 bus "renkami" 
vadinamieji "liaudies 
teismų liaudies tarėjai", 
o kovo 19 — "deputa
tai" į vietinius sovietus. 
Teismų tarėjai yra vie
tinių kompartijos komi
tetų numatyti (ir pasiū
lyti "išrinkti") vietiniai 
gyventojai, iš kurių są
rašo po du kiekvienoj by, 
loj kviečiami sėdėti prie 
teisėjo ir kartu su teisė
ju spręsti bylas (bent pa
sirašyti sprendimus). 
Miestų, rajonų ir apylin
kių sovietai (tarybos) vai. 
dina maždaug vietinės 
valdžios vaidmenį, bet, 
kaip ir viskas bolševikų 
santvarkoj, pirma pasi
renkami uždaruose par
tijos kabinetuose, o pas
kui pasiūlomi visiems 
"rinkti". (E) 

na, geros nuotaikos nušvies
tas veidas ir draugiškas 
rankos paspausdimas visa
da lieka tas pats. Tai kaž
kaip derinasi su visa Tabor 
Farmos aplinka ir ypačiai 
su čia pat saulėje žaižaruo
jančiu maudymosi baseinu: 
skaidrios šviesos atošvais
tės tai lyg ir šeimininko 
giedrios nuotaikos papildy
mas ...

Bačiūnas mėgdavo save 
vadinti "ūkininku". Kaip 
kiekvienas ūkininkas dar
bymečio metu vis kažkur 
skuba, taip ir Bačiūnas, 
ypačiai kol dar neturėjo pa
vaduotojų ponų Adamkų, 
irgi vis kažkur skubėdavo, 
kažką darydavo, kažką ri
kiuodavo, tačiau pakalbin
tas tuojau visą savo ūkį lyg 
pamiršdavo ir nesižvalgy
damas į laikrodį ijndavo su 
malonumu kalbėti apie vi
suomeninius reikalus. Tik
rai, anot buv. Dirvos redak
toriaus Gaidžiūno, Bačiūnas 
visada turėdavo laiko. Tai
gi, suradęs jį vasarvietės 
raštinėje ir klausiu:

— Kaip biznis?
— Ką čia biznis, daug 

svarbiau visuomeniniai rei
kalai. Va, ką tik gavau lie
tuvių laikraštį iš Australi
jos, paskaityk.

— Gerai, — sakau, — pa
skaitysiu, kai turėsiu laiko, 
— padėjau laikraštį į šalį, 
bet paskaityti laiko pritrū
ko ...

— O žinai, kas labiausiai 
trukdo mūsų visuomeninį 
darbą? — jis klausia ir šyp
sos žiūrėdamas į mane.

Per mano galvą kaip dan
tračiai ima suktis visokios 
mūsų visuomeninio darbo 
negerovės: susiskaldymas, 
ideologinės priešybės, parti
jos, lietuviško charakterio 
kampuotumai, intelektuali
nė apatija, dvasinis nuo
smukis ir galybė kitų taip 
dažnai mūsų spaudoje links
niuojamų blogybių, kurias 
išrikiavęs noriu imti dėsty
ti savo pašnekovui, bet ne
spėju pradėti, nes Bačiūnas 
šypsosi ir sako:

— Atstumai, dideli geo
grafiniai atstumai.

Aš pasiskubinu jam pri
tarti, nes kai pagalvoji iš 
tikrųjų, jei lietuviai nebūtų 
taip išsiblaškę Lietuvių En
ciklopedijos duom e n i m i s tesi esąs ūkininkas. Kai jis

Be Juozo Bačiūno dalyvavimo neapsiėjo joks didesnis lietuviško gyvenimo {vykis. Jis visur buvo, 
visus lankė, su visais kalbėjo. A, Gulbinsko nuotauka

3.620,330 kv. mylių plote, 
kitaip sakant, jei mes bū
tume suleisti kaip karosai į 
nedidelį tvenkinį, mūsų vi
suomeninis darbas galėtų 
būti žymiai glaudesnis, 
nors, be abejo, ir tvenkiny
je atsirastų lydžių, kurie 
neiškęstų nepazulinę šonų 
taikiems karosams .. .

Pokalbininką su Bačiūnų, 
rašiau aš anais metais, ste
bina jo gyvas domėjimasis 
bei geras orientavimasis 
lietuviškuose reikaluose ir 
beveik enciklopedinis ne tik 
Amerikos, bet ir Australi
jos, Europos, Pietų Ameri
kos ir aplamai viso pasaulio 
lietuviškų reikalų pažini
mas. Nerastum Amerikoje 
kito vyro, kurio lietuviškų 
reikalų akiratis būtų toks 
platus. Bačiūnas, kaip lietu
vybės ambasadorius, yra 
apkeliavęs visus pasaulio 
kontinentus. Jis gauna lie
tuvių spaudą iš visų pa
saulio kraštų, kur tik tokia 
spauda išeina. Jo privati 
korespondencija su lietu
viais veikėjais labai plati. 
Tarp kit ko reikia pasakyti, 
kad Bačiūnas priklauso prie 
retų mūsų veikėjų, kurie 
greit ir visada atsako į laiš
kus. Jis ir pats asmeniškai 
mėgsta susitikti su žmonė
mis ii* dalyvauti visuomeni
nio pobūdžio pobūviuose.

Taip aš rašiau apie Ba
čiūnų 1961 m. ir, be abejo, 
nebūčiau galėjęs kitaip pa
rašyti ir apie kitus mūsų 
susitikimus Tabor Farmoje. 
Jis visada būdavo šviesiai 
nusiteikęs, mėgdavo ir visa
da rasdavo laiko pasišnekė
ti apie lietuviškus reikalus, 
mėgdavo ir .pajuokauti, o 
kartais nevengdavo ir "rie
besnio” žodelio. Savo šiltu 
draugiškumu jis papirkda- 
vo visus.

Tabor Farmos ūkininkas

Tabor Farmoje Bačiūnas 
mėgo vadinti save "ūkinin
ku". Klausydamiesi tą "ūki
ninką” kalbant per kokį lie
tuvių sąskrydį Tabor Far
moje, mes šypsodavomės ir 
nelabai norėdavome tikėti, 
kad prieš auditoriją mato
me ūkininką. Betgi kai da
bar pagalvoju, gal būt, Ba
čiūnas savo širdyje ir jau-

Į Tabor Farmą tautininkų veikėjai dažnai suvažiuodavo pasitarti su Sąjungos Garbės Nariu Juozu Ba
čiūnų. Čia buvo tikra tautiško veikimo ašis. Nuotraukoje vieno tokio pasitarimo metu Juozas Bačiūnas 
su ALT S-gos pirmininku Teodoru Blinstrubu. V. Gedgaudo nuotrauka

įsikūrė Tabor Farmoje iš 
pradžios vertės žemdirbys
te. Bet ne tai svarbu, svar
bu pastebėti, kad, žvilgterė
jus į jo visuomeninę, kultū
rinę, organizacinę ir žurna
listinę veiklą, kažkaip sa
vaime susidaro įspūdis, jog 
visuose jo veiklos baruose 
reiškėsi jo praktiškas, "ūki- 
ninkiškas” protas. Jis kaip 
lietuvis idealistas patriotas 
sielojosi Lietuvos ir lietu
vybės lietuviško gyvenimo 
tikrovę. Kitaip sakant, Ba
čiūno idealizmas buvo tvir
tai atremtas į gyvenimo 
realybę.

Nunokęs jaunuolis

Kitas "titulas”, kurį mė
go taikyti sau velionis Juo
zas buvo "nunokęs jaunuo
lis”. Paskutinį kartą aš su 
Bačiūnų mačiausi praėjusią 
vasarą Chicagoje Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje 
Seimo metu. Jis pasirodė 
Seime trumpam laikui ir 
pristatytas kaip Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas pasakė trumpą 
kalbą, ją pradėdamas: — 
Aš, kaipo nunokęs jaunuo
lis . . .

Kaip mes jo tituliavimąsi 
ūkininku palydėdavome su 
šypsena, taip Seimo delega
tai nuleido juokais jo pasi- 
vadinimą "nunokusiu jau
nuoliu”, bet vėlgi nei man 
nei, tur būt, tam šimtui Sei
mo delegatų tada nepasiro
dė, kad auditorijai kalbėtų 
"senis”. Ar tai buvo iliuzi
ja? Nemanau: prieš mus 
stovėjo gražiai pražilęs, 
tamsiai nudegusiu apyjau
niai atrodančiu veidu stip
rus vyras, kuriam "nunoku
sio jaunuolio” vardas kaip 
tik tiko. Bačiūnas niekad 

nepriklausė prie "senių gi
minės”, nors pagal metų 
skaičių turėjo tai kategori
jai priklausyti. Kiekvieną 
kartą kai susitikdavau Ba
čiūnų, visada prisimindavau 
kitą amžiną jaunuolį švie
sios atminties baltagalvį 
Juozą Tumą-Vaižgantą. Juk 
ką reiškia metai, jei žmogus 
pilnas energijos iniciatyvos, 
jei jo protas gyvas ir verž
lus? O Bačiūnas toks ir bu
vo: aš niekad jo nemačiau 
pavargusio, nusiminusio ar 
abejingo. Jo galva visada 
buvo pilna minčių, rūpesčių 
bei sumanymų liečiančių 
Lietuvos ir lietuvybės rei
kalus, o jo širdyje visada 
plazdėjo Tėvynės meilė.

1958 m. mirus Oliui, Ba
čiūnas parašė straipsnį Dir-

IR ESTAI PROTESTUOJA...
Prieš pusmetį Vaka

ruose nuaidėjo rusų fizi
ko prof. A.D. Sacharovo 
pareiškimas, kuriame 
buvo reikalaujama daug 
ką keisti Sovetijos politi
koj. O pačioj praėjusių 
metų pabaigoj pasirodė 
naujas toks pareiški
mas, šį kartą sudėtinis 
ir anoniminis, pasirašy
tas tik "Estijos SSRtech- 
nikų inteligentų gausių 
atstovų", be jokių pa
vardžių. Nėra aiškaus 
pagrindo spręsti, ar au
toriai iš viso estai ar 
ne estai, nes pareiškimo 
turinyje kalbama aps
kritai apie "mūsų ša
lies", tai yra, Sovieti
jos problemą ir ginčija
masi su Sacharovu. Sa
charovo klaida esanti ta, 
kad jis, matydamas ne
gerovių priežastis, siū
ląs tik medžiagines ir iš
orines (kitiems kraš
tams skirtas) priemo
nes, o apleidžiąs viduji
nes (pas save taikyti
nas), dvasines, politi
nes, organines.

Krikščionybę, kaip do
rovės pagrindą, atme
tus, naujoji materialisti
nė ideologija naujo doro 
vės pagrindo nesukūru
si ir likusi tuštuma. Ar 
ne iš baimės dėl savo 
saugumo, sako, siūlo
me taikingą sambūvį ki
tiems kraštams, kai ar
gi ne mes 1939-49 me
tais "prlsijungdinom" 
700,000 kvad. kilometrų 
ir vien Europoj kontro
liuojam aštuonias vals
tybes, 1,274,000 kv. ki
lometrų?

Ir negana, esą, rūpin
tis vien medžiaginėmis 
gerybėmis, nes jomis 
vienomis žmonių visuo
menės neperauklėsi, ka
dangi "sotus vilkas nle- 

voje antrašte: "Audrai stul
pą išvertus" jį pradėdamas 
šiais žodžiais:

— Ne, — ne Antano Olio 
dvasią ii’ asmenybę palaido
jome, o tik jo kūną!

Prasmingesniais žodžiais 
ir aš šių savo pastabų už
baigti nemokėčiau. Galų ga
le, man rodos, kad mes visi 
šiandien stovėdami prie Di
džiojo Lietuvio karsto tuos 
žodžius galime pakartoti su 
giliu įsitikinimu:

— Ne, — ne Juozo Bačiū
no dvasią ir asmenybę mes 
laidojame, o tik jo kūną!

Didžiojo ūkininko iške
liavimas iš lietuviškojo ūkio 
viso pasaulio lietuviams yra 
didelis ir nepataisomas nuo
stolis.

kad nepavirto avinėliu".
Todėl šio pareiškimo 

autoriai, kas jie bebūtų, 
reikalauja daugiau negu 
Sacharovas: ne vien tai
kingos koegzistencijos 
ir bendradarbiavimo, o 
tikro susitaikymo su ki
tais kraštais; ne vien tik 
kovos prieš fizinį badą, 
bet moralinio žmogaus 
bado pasotinimo; ne vien 
tik spaudos įstatymo, bet 
įstatymų, kurie užtik
rintų visišką politinę 
laisvę; ne tik politinių 
kalinių amnestijos, bet 
visiškos jų rehabilitaci- 
jos ir garantijos, kad nie
kas nebebus persekioja
mas dėl savo pažiūrų; ne 
vien šiokių tokių ūkinių 
reformų, o pačių ūkio pa
grindų pertvarkymo...

Tuos raginimus jie 
kreipia į "vadovaujan
čias tautų bendruomenės 
galvas", atseit, į "lygia
teisių tautų draugystės" 
pagrindais sulipdytos so* 
vietinės "bendruome
nės" vadus, lyg ir turė
dami iliuzijų, kad jie iš
girsiu tą balsą ir imsią 
kurti "naujas moralines 
vertybes"... Bet vienoj 
vietoj ir grasina: sutin
kam, sako, dar kiek pa
laukti, bet jei nieko ne
bus, tai teks tankus siųs
ti nebe į Prahą ir Bra
tislavą, o į Maskvą ir 
Leningradą...

(ELTA)

F E M A L E
SEWING MACHINE 

OPERATORS
E’.xperienced on single needle and 
multiple machines. Steady vvork, nice 
vvorking conditions.

SSVITLIK PARACHUTE CO.
1325 E. Statė St., Trenton, N. J. 

609-587-3300
Ask for

Mr. RICHARD SWITLIK, Jr.
(2-11)
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Mokyklos mišrus choras, vadovaujamas 
tradiciniame vakare.

mokytojo Juliaus Mačiulio atlieka programos dalĮ savo 
V. Noreikos nuotrauka

Gražus musų jaunimėlis čionai
susirinko... JURGIS JANUŠAITIS

Sausio mėn. 11 d. va
kare skubame į Jaunimo 
Centrą pabuvoti Chica
gos Aukštesniosios Li
tuanistinės Mokyklos tra
diciniame vakare. Juk 
tikrai smagu tarp kelių 
šimtų žvalaus jaunimo 
sukiotis ir senimui, dau
gumoje tų tėveliams. Va
karas paruoštas kruopš-- 
čiai. Užkandžius talkos 
būdu parūpino mamytės, 
visur talkina tėveliai, o 
meninę dalį kruopščiai 
ruošia mokytojai. Gi vi
są rūpesčių naštą neša 
tėvų komietas.

Vakaras pradedamas 
V. Krėvės "Dainavos ša
lies senų .žmonių pada
vimų" 'Milžinkapio’ iš
trauka, kurią išpildo aš
tuntos klasės mokiniai. 
Gražus gabalėlis, me
niškai apipavidalintas, o 
svarbiausia gražiai tai
syklinga lietuvių kalba, 
puikia tarsena atliktas. 
Tai mokytojos ir akto
rės Zitos Kevalaitytės 
-Visockiepės nuopel

Aukštesniosios lituanistinės mokyklos Chicagoje 8 kL mokiniai atlieka V. Krėvės "Dainavos šalies 
seny žmonių padavimų 'Milžinkapio’" ištrauką. Priekyje pranešėjai. Iš kairės Gražina Maleckaitė, Ri
mantas Damijonaitis ir Laima Petravičiūtė. Tolumoje choras. V. Noreikos nuotrauka

Annhurst College in Woo<lstock, Connecticut
Resident and non-resident students. Courses in liberal arts, natūrai and sočiai 
sciences, pre-medical, accounting and business administration. Teacher training 
on the secondary and elementary levels. Preparation for sočiai service.

Address: Dean of Admissions, Annhurst College, RR2, Woodfltock, Conn. 06281

nas, kuri ypatingą dė
mesį kreipia į dailų
jį skaitymą. Progra
ma paįvairinama daino
mis, kurias išpildo ket
virtos, penktos, šeštos 
klasės mokiniai grupė
mis ir mišrus choras. 
Dainas paruošė mokyto
jas Julius Mačiulis. Jau
ni dainininkai, daininin
kės, bet kaip iš širdies 
jie gražiai dainuoja. Mie
la ir gražu. Graži aki
mirka ir "Vidurnakčio 
rapsodija" — išraiškos 
šokis, su giliu įsijauti
mu pašoktas Danutės 
Bruškytės.

Neapsieita ir be tau
tinių šokių. Juos daug 
kartų matėme, bet kai 
juos šoka mūsų jauni
mas, vėl miela juos ste
bėti ir gėrėtis šokėjų 
entuziazmu. Tautinius 
šokius paruošė mokyto* 
jos Irena Smieliauškie- 
nė ir Nijolė Pupienė. 
Meninė programa pra
ėjo sklandžiai ir joje dar

lyvavo visų klasių mo
kiniai. Tai proga gra
žiam bendravimui ir vie
šam meniniam pasirody
mui besiruošiant moki-

Graži akimirka iš išraiškos 
Šokio "Vidurnakčio rapsodija", 
šoka Danutė Bruškytė.

V, Noreikos nuotrauka

niai daug ko išmoksta.
Programos pradžioje 

svečius donelaitiškai pa 
sveikino ponia Peterso
nienė, pasigerMama tė
velių sutartinu darbu ir 
mielų mokytojų kilniais 
darbais mūsų jaunimą 
auklėjant lietuviškoje 
dvasioje.

Po meninės progra
mos jaunimas atskiroje 
salėje susibūrė savajam 
šokiui. Ach, kokia tranki 
aplinka. Orkestras rėžia 
iš peties, kad net Jauni
mo Centro rūmai dreba. 
Keli šimtai jaunimo, sa
kytume, gana tvarkingai 
besielgenčio ir savotiš
kus šokius šokančio, 
stengėsi šokį šokti kuo 
imantriau. Bet jų visų 
nuotaika kuo puikiausia, 
nes jų tradicinis vaka
ras.

Viršutinėje salėje 
linksminosi tėveliai. Čia 
nesigailėta paremti lai
mės šulinio. Kiti net de-- 
šimkėmis klojo už lai
mės bilietus, nors nie
ko nelaimėjo. Bet juk 
savajai mokyklai padė
ti reikia. Ir čia sukosi 
poros, sukosi lėčiau, 
nes tėveliai su mamy
tėmis jau kiek nutolę 
nuo jaunimo tempo. Ma
loni aplinka, gera nuo
taika, atrodo, lyg viena 
lietuviška šeima besi
sielotų savais rūpes
čiais.

Kiek vėliau didelis bū
rys jaunimo atkilo pasi
šokti drauge su tėve
liais. Šoko tėtis ir dukra, 
šoko sūnus su mama. 
Gražu!

Bet į pabaigą nutiko 
tikrai gražus nuotykis. 
Orkestrui nutilus, Vilkai
tis ir Beleška, abu mo
kinukai, paėmė vienas 
akordeoną, o kitas būg
ną ir užtraukė tautinių 
šokių pynę. Visų nustebi
mui jaunimas sukosi ma
lūno sūkuriuose, didėjo 
malūno sparnai, sujung
dami visą jaunimą tauti
niam šokiui, po to tryp
tinis, šustas ir kiti tau
tiniai šokiai sekė vienas 
kitą ir mūsų jaunimas su 
visa jaunatviška ener
gija juos šoko. Pasirodo, 
kad lietuviškoji mokykla 
turi įtakos. Tautiniai šo
kiai jiems nėra nuobodu
liu, o neretai ir šaunia 
pramoga, ką liudija ir 
šis atvejis.

Greitai prabėgo malo
nus šeštadienio vakaras 
drauge su jaunimu. Tė
veliai gėrėjosi mokyklos 
pastangomis, nuošir
džiai dėkodami tos mo
kyklos direktoriui J. Ma- 
silioniui bei mokyklos 
mokytojams už rūpestį, 
pasišventimą ir darbą 
auklėjant mūsų jauni
mą ir jam skiepijant meb 
lę tėvų gimtajai kalbai 
ir kraštui.
LIETUVOS KOMPARTIJĄ 

TVARKO RUSAI...
Maskvoj neseniai mirė 

pensininkas Grigorijus Koz
lovskis, — iš pažiūros, su 
Lietuva nieko bendra netu
rinti asmenybė ... Tačiau, 
pasirodo, tai būta svarbaus 
veikėjo vadinamojoj "Lie
tuvos komunistų partijoj”. 
1945 metais jis buvęs at
siųstas j Vilnių ir čia ištisą 
trylika metų (iki 1958) bu
vęs tos "Lietuvos partijos” 
komiteto reikalų valdytoju.

Kiek anksčiau (lapkričio 
mėn.) miręs Aleksandras 
Golovinas pasirodė buvęs 
tos pačios partijos komite
to reikalų tvarkymo in
struktorium ... Atseit, Lie
tuvos vardu kalbėti pasišo
vusi partija neturi galios 
pati tvarkyti netgi savo ko
miteto reikalų. (E)

i
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Detroito Baltijos tunto "Žirgai" užsiėmimų metu.
Roberto Selenio nuotrauka

DETROIT

* DETROITO ŠAU
LIŲ KUOPOS skyrių 
vadovybes sudaro:

Spaudos ir Kultūros 
sekcija: V. Mingėla,
pirm., M. Sims, sekre
torė, M. Šnapstys, F. 
Motuzas, L. Heiningas 
ir A. Žiedas — nariai.

Parengimo Komisija: 
V. Šulcienė, B. Valiukė
nas ir J. Butkus.

Garbės Teismas: J. 
Radzevičius, P. Januš
ka, B. Tatarūnas ir J. 
Briedis.

Revizijos Komisija: 
A. Sukauskas, M. Šnapš- 
tys ir B. Valiukėnas. 
Šaudymo sporto vadovas 
A. Šiurkus.

Šauliai išnuomavo Dai
navos stovyklą ir ten 
birželio 15-22 d. pra
ves poilsio ir studijų 
savaitę. Paskaitoms 
skaityti pakviesti Ana
tolijus Kairys ir dr. Al
girdas Budreckis. Po
ilsio metu vasarotojams 
ir svečiams bus rengia
mos laisvo šaudymo 
rungtynės su prizais. 
Bus paminėta baisiojo 
birželio naktis ir užbaig
ta Joninių laužu. Pro
gramoje pasirodys Ame
rikos ir Kanados šaulių 
vienetai. Programai va
dovauti pakviesta: Kuni
gunda Kodatienė ir Sta
sys Jokūbaitis iš To
ronto.

* JŪRŲ ŠAULIŲ 
kuopa "Šviturys" išsi
rinko naują valdybą: M. 
Vitkus, pirm., J. Tale- 
vičius vicepirm., S. Lun- 
gys, K. Urbšaitis ir A. 
Armalis.

Revizijos komisija: A. 
Kriščiūnas, J. Mitkus ir 
J. Balnionis. Jūrų šaulių 
šaudymo vadovas Č.Kau- 
karis.

* LKS 265 KUOPOS 
valdyba, sausio 12 d. su
sirinkime perrinkta ta 
pati, šios sudėties: Dva
sios vadas kun. V. Sta
nevičius, pirm. V. Min
gėla, vicepirm. dr. V. 
Bublys, finansų sekr. Ma
tas Šimonis ir ižd. S. 
Garliauskas ir V. Čižaus- 
kas.

VASARIO 16 
MINĖJIMAS

Lietuvos Nepriklauso
mybės sukakties minė
jimas įvyks vasario 16 
d. 3 v. Merchy College 
McAuley auditorijoje 
8200 Outer Drive. Pa
grindiniu kalbėtoju pa
kviestas dr. A. Budrec- 
kls. Meninę programą 
išpildys: muz. S. Sližio 
vadovaujamas mergai
čių choras ir G. Goble- 
nės vadovaujama lietu
vių tautinių šokių gru
pė "Šilainė".

Pamaldos už žuvu
sius dėl Lietuvos Nepri
klausomybės bus atlaiky. 

tos visose lietuvių para
pijų bažnyčiose: 10:00 
Dievo apvaizdos bažny
čioje ir 10:30 Šv. Antano 
ir Šv. Petro bažnyčiose.

(ag)

SKAIDRIŲ KONKURSO 
REZULTATAI

Lietuvių Foto Archyvo 
skelbtas spalvotų skaidrių 
konkursas jau yra užsibai
gęs ir turi savo laimėtojus.

Iš penkių skaidrių tema
tikos grupių — gamtovaiz
džio, portreto, eksperimen
tinės ir abstrakto — dau
giausiai pasisekimo, kaip 
buvo laukta, susilaukė gam
tovaizdžio grupė. Tačiau 
įdomu pastebėti, kad sekan
ti gausumu buvo eksperi
mentinė grupė. Dauguma 
šių darbų yra labai įdomūs 
techniniu priėjimu, bei kom
poziciniu apipavidalinimu.

Skaidrių atrinkimo jury 
komisiją sudarė dail. Zita 
Sodeikienė, dail. Vytautas 
Virkau, dail. Algirdas Ku- 
rauskas, Algimantas Kezys, 
S. J., ir Algirdas Grigaitis. 
Po pirmo skaidrių peržiūrė
jimo dauguma jury komisi
jos narių išreiškė malonų 
nustebimą, kad esą nemaža 
prisiųstų darbų dalis yra 
gan aukšto fotografinio ly
gio. Jury komisija taip pat 
nusprendė, kad dėl labai ne
balansuoto skaidrių skai
čiaus atskirose grupėse, ne
premijuoti atskiras grupes, 
bet iš visų prisiųstų skaid
rių skirti tris premijas ir 
aštuonis atžymėjimus.

Pirma premija: K. Dau
gėla iš Bedford, N. H. — 
"Spalvos”.

Antra premija: J. Maleiš- 
ka iš Cicero, III. — "Karvės 
raudonoj pievoj”.

Trečia premija: G. Valiū- 
nienė iš Toronto, Ont. — 
"Ruduo”.

Atžymėjimus gavo (alfa
betine tvarka) : K. Daugė
la, J. Kasakaitis, J. Sablaus- 
kas, D. Tyjūnėlis, A. Valiū
nas, A. Valiūnas, A. Valiū
nas, G. Valiūnienė.

M A L E

TOOL AND DIE 
DESIGNER 

PROCESS ENGINEER
Permanent j o b s , excellent 
fringe benefits, salary com- 
Tnensurate with background.

HANCOCK INDUSTRIES
225 N. HORTON 

JACKSON, MICHIGAN

AN EQUAL OPPORTUNITY 
EMPLOYER

(8.10)

DIE SĖT ASSEMBLERS 
Should have some experience on die 
sets, day shift, overtime, pension 
plan, fringe benefits. Call 781-3710. 
Sup-R-Die 2123 Hamilton

Cicveland, Ohio
(8-13)

ELECTRJCAL. HYDRAULIC, 
MECHANICAL MAINTF.NANCE 

New ultra modern plati* of estab- 
lished growth company will provide 
steady employment in newly created 
departmenl for electrical hydraulic, 
mechanical maintenance man.

Call, Mill Carlson COLLECT 
(216) 248-0290 

CUYAHOGA STEEL & WIRE 
DIVISION

31000 Solon Road, Solon, Ohio 44139 
An l.qual Opportunity Employer
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MODESTAVIČIAI 
LANKĖSI CLEVELANDE

Veiklieji tautinės srovės 
veikėjai Genovaitė ir Ceza
ris Modestavičiai praėjusį 
savaitgalį buvojo Clevelan
de, aplankė nemaža savo 
gausių pažįstamų ir tarėsi 
su jais Korp! Neo-Lithuania 
veiklos reikalais.

Buvo atvykęs ir Korp! 
Neo-Lithuania vyr. valdy
bos pirmininkas Algis Mo
destas su eile savo chicagiš- 
kių kolegų, kurie visi šia 
proga buvo susitikę su Cle
velando neolituanais. Pana
šūs susitikimai ir pasitari
mai turi abipusiškos reikš
mės. Jie ne tik sustiprina 
ryšius, bet ir išjudina or
ganizacinį darbą.

• Steponas Bučmys, Dir
vos prenumeratorius iš Day- 
ton, Ohio, atvykęs į Cleve- 
landą, aplankė Gaidžiūrių 
prekybos įstaigą "Patria", 
Dirvos redakciją ir pasima
tė su pažįstamais. Daytone 
S. Bučmys dirba amerikie
čių spaustuvėje.

• Inž. R. Kudukis, naujai 
išrinkto senatoriaus Wil- 
liam B. Saxbe atstovas Ohio 
valstijoje, sausio 24 vakare 
surengė Cleveland-Sheraton 
viešbutyje vaišes visiems, 
kurie talkino senatoriaus 
Saxbe išrinkimui. Dalyvavo 
arti 100 įvairių tautų atsto
vų, daugiausia lietuvių.

• K. S. Karpius, Dirvos 
reikalų vedėjas, vyksta sa
vo kasmetinėms atostogoms 
į Floridą dvejetui savaičių. 
Ta proga jis pakviestas pa
rodyti filmus Lietuvos Pre
zidento A. Smetonos lanky
mosi ir jo laidotuvių ir Lie
tuvių Kultūrinio Darželio 
Miami ir St. Petersburgo 
lietuviams.

• ALIAS Clevelando sky
riaus narių susirinkimas 
įvyks sausio 31 d., 7:30 vai. 
vak., Crystal Towers, Party 
Room, 16000 Terrace Rd. 
Programoje įdomi paskaita 
ir vaišės. Skyriaus valdybą 
sudaro: pirm. inž. Romual
das Bublys, vicepirm. inž. 
Algirdas Krygeris ir ižd. 
inž. Donatas Jiešmantas.

STUDENTŲ 
LINKSMAVAKARIS

Vasario 7 d., penktadienį, 
7 v. v. Čiurlionio ansamblio 
namuose Clevelando ukade- 
mikės skautės, talkinamos 
brolių akademikų, rengia 
linksmavakarį, į kurį kvie
čia visus studentus ir jau
nimą.

Programoje bus pašneke
sys apie žiemos sportą (sli
dinėjimą), kurį praves sli
dinėjimo instruktorius A. 
Benas ir pademonstruos fil
mą.

Vėliaus seks pasilinksmi
nimas ir laužas.

ATEITIES KLUBAS CLEVELANDE
Š. M. VASARIO MĖN. 1 D.

SLOVĖNŲ AUDITORIJOJE, 6409 ST. CLAIR AVĖ.
RENGIA

DAINOS IR POEZIJOS
VAKARĄ

D. Lapinskas A. Stempužienė L. Barauskas

Dalyvauja: Solistė Aldona Stempužienė. 
Kompozitorius Darius Lapinskas. 
Aktorius Leonas Barauskas.

Menininkai neseniai su pasisekimu koncertavę Pietų Amerikoje. 
Gros VENDELL orkestras. Veiks bufetas ir baras.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Bilietus rezervuoti pas: J. Damušį 381-8408, V. Kasakaitį 943-2130.

VAIDILOS TEATRO 
PAGERBIMAS

Clevelando "Vaidilos” te
atro pagerbimas, kurį ruo
šia LB I ir II apylinkės, 
įvyks vasario 2 d., 4 vai. po 
pietų, Čiurlionio Ansamblio 
namuose.

Pakvietimus į šį pagerbi
mą galima įsigyti skambi
nant pirmos apylinkės pir
mininkui F. Eidimtui ir 
antros apylinkės pirminin
kui K. žiedoniui.

"Vaidilos" teatras, vado
vaujamas meno vadovo ir 
rež. P. Maželio, šiais metais 
švenčia savo 15 metų veik
los sukaktį. Dėka šio teątro 
vadovo ir jo visuomet gerai 
parinkto stipraus vaidinto
jų sąstato, daug lietuviškų 
veikalų išvydo rampos švie
są, kuriais teko gėrėtis ne 
tik Clevelando visuomenei, 
bet ir kitoms kolonijoms. 
Per penkiolikos metų, šis 
meno vienetas pašventė 
daug darbo valandų lietu
viškam teatrui, todėl šį sek
madienį nepagailėkime pa
skirti bent vieną valandėlę 
praleisti kartu su jais.

Clevelando LB Apylinkių 
Valdybos

• Petras Milašius, Cleve
lando ALT S-gos skyriaus 
narys, pasidarė Vilties 
Draugijos šimtininku, pri
dėdamas $25.00 prie savo 
anksčiau įneštų $75.00.

METINĖS VAIŠĖS

RUOŠIA PIETUS
Są-Lietuvių Studentų 

jungos Clevelando sky
rius, ruošia pirmus pie
tus sekmadienį, va
sario 2 d., 11:30 vai. 
Šv. Jurgio parapijos sa
lėje. Visus kviečiame 
atsilankyti, skaniai pa
valgyti ir paremti liet, 
studentus.

NAUJOJO ŠUKAVIMO IR KOSMETIKOS 
SALONO

Sekmadienį Lietuvių 
salėje buvo surengtos 
metinės vaišės Lietuvių 
salės, klubo ir Lithua
nian Village talkinin
kams ir talkininkėms, 
Lietuvių Klubo garbės naJ 
riams, parinktiems vei
kėjams ir spaudos atsto
vams. Pietus pradėjo Šv. 
Jurgio parapijos klebo
nas kun. B. Ivanauskas 
malda. Programą pra
džioje vedęs Jurgis Mals- 
kls paaiškino subuvimo 
tikslą, ypatingai padėko
damas visiems ir vi
soms kas toms trims 
organizacijoms ištisą 
metą kuo nors pasitar
nauja, talkininkauja ar 
didesnius darbus atlie
ka.

Toliau programą ves
damas Z. Dučmanas pri
statinėjo ir pakvietė tar
ti žodį eilę tų organiza
cijų ilgame gyvavime dir
busių veikėjų ir garbės 
narių. Jų buvo keliolika 
kurie reiškė ir pasidžiau- 
gimą pasekmingu laiky
musi, ir linkėjimus pra
vesti gražiai numatytus 
naujus sumanymus.

Apatinėje salėje, kur 
svečiai vaišinosi, yra iš
kabinti braižiniai projek
tuojamų statyti naujų lie
tuvių namų ir salės nau
jos parapijos apylinkėje, 
E. 185 ir Neff gatvių kam*.

pe. Projektas arch. inž. 
Premenecko.

Gražu buvo matyti 
apie 100 dalyvių tarpe 
dirbančius ir remian
čius lietuvių salės ir klu
bo ir Lithuanian Village 
organizacijas vyrus ir 
moteris taip sklandžiai 
bendraujančius, vieno
dai žiūrinčius į ateitį. 
Jie susideda iš keturių 
skirtingų grupių: senoji 
ankstyvoji karta, jų čia 
gimę vaikai, ir naujo
sios ateivijos vyresnius 
ir jų jaunesnės kartos na
rius. Savo tarpe kalbasi 
jie lietuviškai ir angliš
kai, kaip kam lengviau ir 
patogiau. (k)

WANTED AT ONCE 
DIE MAKERS

Mušt be able to build dies from parts 
print, top wages paid and benefits.

Apply in Person
CASS MACHINE CO. 

Antoinette Detroit, Mich.
(2-10)
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1969 M. VASARIO 1 DIENĄ 
10395 Pleasant Valley Rd.

Kentown Plaza.

PARDUODAMAS NAMAS
Arti East 185 gatvės, 6 

kambarių mūrinis, arti visų 
patogumų. $23,900. Skubiai 
p a r d uodamas. Kreipkitės 
tik pirkėjai. Tel. 914-7880.

Telef. 845-6700
• Apdraudos reikalais ge

riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenj tel. 531-2211.

DEMONSTRACIJA
KATEDROJE...
Prie visokiausių riaušių ir 

demonstracijų, Clevelando šv. 
Jono katedroje šeštadienio į sek
madienį naktį riaušes surengė 
du jauni katalikų kunigai demons
tratyviai atėję į katedrą apsi
dengę liturginiais rūbais, nužy
giavę tiesiog prie altoriaus pra
dėjo laikyti mišias. Jie atsivedė 
būrį savo rėmėjų.

Katedros prelatas Carney bu
vo pasirengęs laikyti vidurnak
čio mišias, prim jo prie to al
toriaus susispietė demonstran
tai su tais dviem kunigais.

Pašaukta policija turėjo jė
ga tuos du kunigus išvesti 
ir kaip trukšmadarius nuvežė 
policijos stotin. Bažnyčioje bu
vo susirinkę apie 200 žmonių, 
kurie laukė prasidedant vidur- 
nakči mišioms.

Vienas tos gaujos narys prie 
altoriaus atsistojęs pradėjo skai
tyti Savo organizacijos pareiš
kimą, smerkiantį Vietnamo ka- 
rą, kaltinantį diocezijos vysku
pą Issenmanną "hipokritišku- 
mu" ir "palaikymu baltųjų ne
apykantos negrams".

Atvyko apie 25 policininkai 
demonstrantams pašalinti. Du 
kartu buvo užgesintos 
šviesos, bet pasiryžę 
mišias kunigai uždegė 
ir vėl tęsė savo darbą.

Riaušininkai tam specialiai 
rengėsi, pasikvietę vietos dien
raščio reporterį į bažnyčią, kad 
matytų jų elgesį ir aprašytų. Po. 
licija tą reporterį išmetė laukan 
iš bažnyčios.

Demonstrantai veikė kokios 
tai "Krikščionys Kurie Rūpina
si" organizacijos ar greitomis 
susimetusios taip pasivadinu
sios gaujos vardu.

kada prezidentas pasakė, po 
priesaikos, savo kalbą;

Sausio 20 d. po piet inau
guracijos parado iškilmėse 
ir vakare inauguracijos ba
liuje, Smithsonian Istorijos 
ir Technologijos muziejuje.

• ADV. E.A. KATALI- 
NAS, Clevelando miesto 
valdybos narys, pasiūlė 
miesto valdybos susirin
kime pravesti įstatymą, 
kad visi miesto burmist
ro parenkami, skiriami į 
visokias komisijas ir ta
rybas valdininkai ir tar
nautojai pereitų Etikos 
Tarybos (Board of 
Ethics) kvotimus. Daž
nai pasitaiko, kad bur
mistras gauna pasiūly
mus į kokias nors vie
tas asmenų, kurie pasi
rodo buvę vienokiu ar 
kitokiu būdu nepadorūs.

viduje 
laikyti 
žvakes

• JAV Prezidento ir Vice
prezidento inaugurac i j o s 
proga Lietuvos atstovas ir 
ponia O. Kajeckienė, kartu 
su kitais Dipl. misijų šefais 
ir jų žmonomis, buvo pa
kviesti ir dalyvavo šiose iš
kilmėse :

Sausio 19 d. gubernatorių 
garbei priėmime Sheraton 
Park viešbutyje;

”Forward Together” pro
gramoje sausio 19 d. Wash- 
ington Hilton viešbutyje;

JAV išrinkto viceprezi
dento ir ponios Spiro T. Ag- 
new garbei suruoštame pri
ėmime Smithsonian Istori
jos ir Technologijos muzie
juje 1969 m. sausio 19 d.;

1969 m. sausio 20 d. ofi
cialiose inauguracijos iškil
mėse prie Kapitoliaus, kada 
buvo prisaikdinti JAV vice
prezidentas ir prezidentas ir

SUPERIOR 
SAVINGS 

Main Office: ”°’
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

a

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

Kviečiu dalyvauti vaišingame 
atidaryme.

Savininke Rima Janonienė

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Deila E. Jakubs & VVilIiam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Metinis Grotto Cirko 
atsilankymas Cleve
lande sukelia nepapras
to susidomėjimo jau
niems ir suaugusiems. 
Cirkas prasidės vasario 
6 d. ir baigsis 16. Tai 
bus 40-tas metinis to cir
ko atsilankymas.

Vaidinimai bus kas va • 
karą nuo 8 vai. Popieti
niai vaidinimai bus nuo 
2 vai. šeštadieniais ir 
sekmadieniais ir trečia
dienį bei penktadienį, va
sario 12 ir 14 dd.

Bilietai parduodami iš 
anksto norintiems jau da
bar Richman’s ir Public 
Auditorium bilietų sky
riuje.

Tarp įvairių cirko ak
tų dalyvaus clevelandie- 
tis Pat Anthony, laukinių 
žvėrių tramdjdojas. Jis 
sako, "liūtai ir tigrai 
yra sąžiningesni negu 
žmonės. Jie niekad ne
meluoja. Pirm užpuolant 
laukinis žvėris visada 
duoda kokį nors ženklą','

Aukos Dirvai
Prenumeratą pratęsdami 

ir kitokiom progom Dirvai 
aukas atsiuntė;
L.M.K. Federacija N.Y. .. 10.00
L. Masiliūnas, Boston .... 1.00
A. Rūkas, Chicago ........... 2.00
K. Vėlyvis, N. Madison ... 2.00 
K, Trečiokas, Newark .... 2.00 
R. Pauliukonis, Cleve...... 5.00
J. Rimkūnas, Hammond ... 5.00 
A. Valavičius, L.A............5.00
J, Rekašius, Detroit ....... 5.00
J. Vinciūnas, Chicago ...... 2.00
R. Vaišnys, Champaign ... 2.00
S. Antonaitis, Chicago ... 2.00 
S. Baniulis, Chicago   2.00
A. Palaitis, Racine   2.00 
G. Venk, Santa Monika .. 7.00 
J. Krištolaitis , Cleve. ... 7.00
B. Makaitis, Norwood .... 8.00
M. Babickas, Chicago .... 1.00
J. Gudauskis, Chicago .... 1.00
J. Juodvalkis, Chicago .... 1.00
J. Dundulis, E. Chicago .. 2*00
A. Petravičius, E. Lansing 5.00
J. Stimburys, Cleveland.... 2.00
V. Dainys, Boston................2.00
P. Pečiulis, Elkhart........... 5.00
P. Vedeika, Detroit......... 2.00
ALIAS Los Angeles Sk. .. 10.00 
V. Janavičius, Elizabeth .. 2.00 
J. Valaitis, Great Neck ... 1.00 
J. Stelmokas, Lansdowne 2.00 
T. Bartkus, Samia .........  5.00
M. Ulinskaitė, Rochester . 1,00 
B. Keturakis, Mllwaukee .. 5.00 
V. Bliumfeldas, Germany.. 2.00 
Ą. Daugėlavičius, Canada.. 2,00 
P. Michelevičius, Chicago 2.00
K. Gečaitė, Manteno......... 2.00
J. Šlapelis, Cleveland.......1.00
V. Krivickas, Cleveland .. 2.00
E. Drasutis, Philadelphia 2.00



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ALT S-GOS PIRMININ
KAS T. BLINSTRUBAS 

PADĖKOJO

Praėjusiame Dirvos nu
meryje buvome pastebėję, 

s

Vilties Draugijos Steigėjui ir jos 
pirmajam Pirmininkui, Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos Garbės Na
riui, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Pirmininkui
JUOZUI J. BAČIŪNUI 
mirus, jo žmonai MARIJONAI, gimi
nėms ir artimiesiems nuoširdžią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

Mielajai poniai Marijonai BAČIŪ-

NIENEI, mirus jos vyrui

JUOZUI BAČIŪNUI, 

didžiam lietuviui, gilią užuojautą reiš

kia ir kartu liūdi

Barbora ir Teodoras
BĮ i nst r u b a i

kad šiemet, minint pirmojo 
ir paskutinio Lietuvos pre
zidento Antano Smetonos 
mirties dvidešimt penkerių 
metų sukaktį, Draugo dien
raštis paskyrė labai šiltą ir 

jautriai parašytą vedamąjį.
Paaiškėjus, kad tai atliko 

redaktorius kun. Pranas 
Garšva, ALT S-gos pirmi
ninkas Teodoras Blinstru
bas jam pareiškė tautinės 
srovės vardu nuoširdžią pa
dėką, kadangi a. a. velionis 
buvo kartu ir vienas pagrin
dinių mūsų tautinės srovės 
ideologijos kūrėjų ir formu
luotojų. Gal nedaug kas pri
simename, bet vis dėlto tu
rėtume žinoti, jog panašų 

vedamąjį redaktorius kun. 
Pranas Garšva buvo Drau
ge paskelbęs ir prieš penke- 
ris metus, minint tos pačios 
sukakties dvidešimtį metų.

• A. a. Kun. Longino Jan
kaus, ilgamečio Balfo rei
kalų vedėjo mirties metinės 
sukakanka vasario 4 d. šiai 
sukakčiai paminėti
yra ruošiama speciali gar
bingo Velionies pagerbimo 
akademija. Ji įvyks po Mi

šių, kurios bus iškilmingai 
koncelebruotos kun. Jan
kaus artimų draugų kunigų 
už jo vėlę š. m. vasario 9 d., 
sekmadienį, 5 vai. p. p. Ap
reiškimo parapijos bažny
čioje, Brooklyn, N. Y.

Visi yra maloniai kviečia
mi dalyvauti šv. Mišiose ir 
pagerbimo akademijoje.

• J. Janušaičio, Dirvos 
bendradarbio, pavardė po 
straipsniu "Aidučių aidams 
aidint”, Dirvoje Nr. 7, per 
klaidą buvo praleista. Atsi
prašome.

• K. Bačauskas, ne K. 
Bačkauskas, kaip Dirvos 
Nr. 4 buvo paskelbta, padi
dino savo įnašą Vilties 
Draugijai. Tokiu būdu da

bar jo įnašas siekia $81.00. 
Dėl korektūros klaidos p. 
K. Bačauską atsiprašome.

• Jūratės ir inž. Vito 
Koklių sūnus Vainius Alek
sas praėjusį šeštadienį bu
vo kun. dr. Ališausko pa
krikštytas Los Angeles lie
tuvių šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje. Krikštatė
viai — Laima ii- inž. Ema
nuelis Jarašūnai. Krikštynų 
vaišėse Koklių namuose da
lyvavo keliasdešimt artimų
jų draugų, kurie kartu visi 
yra ir Dirvos draugai bei 
skaitytojai.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkui, 
plačių barų 'Visuomenės Veikėjui, Spaudos Dar
buotojui ir Mecenatui, Kultūrininkui, Dideliam 
Lietuviui

JUOZUI J. BAČIŪNUI 
mirus, Poniai MARIJONAI BAČIŪNIENEI nuo
širdžią užuojautą reiškia

Lietuvių žurnalistų Sąjungos 
Centro Valdyba

Didžiajam visuomenininkui ir lie

tuviui, tautinės minties puoselėtojui

JUOZUI J. BAČIŪNUI 

mrus, jo mielą žmoną MARIJONĄ ir 

artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Kanados Lietuvių Tautininkų
Centro Valdyba

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

Pirmininkui, tauriam lietuviui

JUOZUI J. BAČIŪNUI

mirus, jo žmonai MARIJONAI ir vi

siems artimiesiems nuoširdžią užuojau

tą reiškia ir drauge liūdi

Amerikos Lietuvių
Taryba

Mūsų Garbės Filisteriui

A. A.

JUOZUI J. BAČIŪNUI

mirus, giliam liūdesy likusią p. MARI

JONĄ BAČIŪNIENę, gimines ir ar

timuosius nuoširdžiai užjaučia

Korp! Neo-Lithuania

Korp! Neo-Lithuania Garbės Fi

listeriui

JUOZUI J. BAČIŪNUI

mirus, jo žmonai MARIJONAI ir arti

miesiems reiškiame gilią užuojautą ir 

kartu liūdime

Korp! Neo-Lithuania
Chicagos Skyrius

Tauriam lietuviui ir jaunimo bičiuliui

JUOZUI J. BAČIŪNUI 

mirus, jo žmonai MARIJONAI ir arti

miesiems reiškiame nuoširdžią užuojau

tą ir kartu liūdimi

Lietuvių Studentų Sąjungos
Centro Valdyba

Tauriam Lietuvių Tautos sūnui ir 

didžiajam visuomenininkui

JUOZUI J. BAČIŪNUI

nuėjus Į amžinastj, jo mylimą žmoną 

MARIJONĄ ir artimuosius, gilaus 

skausmo valandoj nuoširdžiai užjaučia

Emilija ir Juozas Jurkevičiai
Stasė ir Pranas Basčiai

TAURIAM LIETUVIUI, Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos GARBĖS NARIUI

JUOZUI J. BAČIŪNUI 
mirus, reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą jo 
žmonai MARIJONAI, broliams VLADUI, ALEK
SUI ir giminėms

A. L. T. S-gos Chicagos Skyrius

Neužmirštamam ir mielam
JUOZUI J. BAČIŪNUI

mirus, Poniai MARIJONAI BAČIŪNIENEI ir Po
nų ADAMKŲ šeimai gilią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi

Vytautas, Irena, Algis ir Ginas 
Alantai

Aviacijos Majorui

JUOZUI VAIČIUI
mirus, žmonai p. MARCELEI VAIČIENEI, sūnui 
KĘSTUČIUI su šeima, bei kitiems giminėms nuo
širdžią užuojautą reiškia

Antanas, Vanda Mažeikai ir šeima

A. A.

KONSTANCIJAI STEMPUŽIENEI
Lietuvoje mirus, jos sūnus JUOZĄ IR PRANĄ 
STEMPUžIUS, bei jų šeimas nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu su jais liūdime

Marytė ir Kazimieras Marcinkevičiai

Brangiai mamytei ir uošvei
A. A.

KONSTANCIJAI STEMPUŽIENEI
Lietuvoje mirus, jos sūnums JUOZUI ir PRANUI 
ii- jų šeimoms, giliausią užuojautą reiškiame ir 
kartu liūdime

Antanina, Pranas Petraičiai 
Juozas Kaklauskas
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