
Vidas i'Ieckauskas 
4222 Euclid Str« 
E-Chicago,Ind.

ŠIANDIEN
IR RYTOJ

MASKVOJE iš 23 kraštų 
buvo susirinkę komunistai - 
ekonomijos ekspertai, iš
kviesti labai svarbion konfe- 
rencijon, kurioj turėjo būti iš
dirbta programa kovai su Eu
ropos Bendrąja Rinka.

Ši konferencija įrodė, kad 
Kremlius suprato, kiek yra pa 
vojinga komunizmo ekspansi
jai Europoj susikūrusi bend
ruomenė.

Žurnale Komunist pats 
Chruščiovas iškėlė šį Krem
liaus rūpestį. Jis kvietė so
vietinio bloko valstybes labiau 
susivienyti, glaudžiau tarpu
savy bendradarbiauti, kad ga
lėtų atsilaikyti prieš Europos 
Bendrąją Rinką. Jis mano, kad 
yra neprotinga nuvertinti šią 
organizaciją ir rašo, kad eu
ropiečiai "imperialistai" rim
tai priėmė sovietų mestą iš
šaukimą, tad dabar atėjęs pats 
laikas socialistiniams kraš
tams pasispausti, kad šiose 
ekonominėse lenktynėse atsie- 
kus pergalę. Jis net pripažino 
kad kapitalistų sudėtas kapi
talas yra milžiniškas ir Niki
ta rašo, kad socializmas turįs 
nugalėti kapitalizmą jo paties 
ginklais.

❖
žodžių dar niekas 
niekad negirdėjo.

TOKIŲ 
Maskvoj 
Pravda, atrodo, nebesusigau- 
do šioj naujoj Kremliaus poli
tikoj ir toliau, nors jau nebe 
taip griežtai, įrodinėja skai
tytojams, kad Europos Bend
roji Rinka yra pasmerkta žlu
gimui, nes turinti "konspera- 
tyvinį monopolį".

Bet anksčiau ar vėliau ir 
Pravda turės pripažinti, kad 
Europos Bendroji Rinka auga 
greitai ir susivienijusi Euro
pa atstovaus didelę politinę 
ir karinę jėgą.

Iki šiam laikui Maskva tvir
tino, kad Bendroji Rinka yra 
NATO įrankis, turįs tikslą 
inkorporuoti neutralius kraš
tus, kaip Švediją, Austriją ir 
Šveicariją.

Tas parodo, kiek Maskva 
prisibijo susivienijusios Eu
ropos, kuri galės sudaryti di
džiausią užtvarą jos pasauli
nės revoliucijos planams.

Sovietų Mokslo Akademijos 
ekonomijos instituto profeso
rius Arsumanjan neseniai pa
reiškė: "Mes marksistai-le- 
ninistai negalime tvirtinti, kad 
kiti pasilieka tokiame pat ly
gyje, kai mes progresuo
jame". Šis komunistų ekono
mistas griauna marksizmo te
zę pranašaujančią kapitaliz
mo žlugimą.

#
EKONOMINĖJ konferenci

joj Maskvoje diskusijos paro
dė, kad atstovai iš komunis
tinių kraštų dar tebėra senos 
propagandos įtakoj, tuo tarpu 
komunistai ekonomistai, da
lyvavę iš vakarų valstybių, 
Europos Bendrąją Rinką ma
to iš kito taško. Italų atsto
vas pareiškė, kad Bendroji 
Rinka besivystydama virto la
bai svarbiu instrumentu, prieš 
kurį komunizmas turi kovoti 
naujomis koncepcijomis.

Ši konferencija nepasiekė 
jokių pozityvių rezultatų, bet 
įrodė komunizmo bejėgišku
mą kovoje prieš besivystan
čią laisvąją Europą. Konfe
rencija įrodė, kad marksiz
mo-leninizmo teorija šiandien 
yra atgyvenusi. Maskvos puo
limai prieš Bendrąją Rinką 
laisvajame pasaulyje net tarp 
komunistų sukėlė nelauktą re
akciją, kurios Maskva nebu
vo numačiusi.

Europos laisvų kraštų bend
radarbiavimas užtikrina ga
mybą ir darbą, o kai Bend- < 
roji Rinka bus tvirtai atsisto
jusi ant kojų, visa bolševikų 
propaganda pavirs niekais ir 
Maskva negali tikėtis, kad lais
vajame pasaulyje komunistų 
partijos, kurioms ji vadovau
ja, vieną dieną atsistos prie 
valdžios vairo.

Kremlius pamatė, kad savo 
laiku neišnaudojo patogius mo
mentus, o dabar jau pervėlu.
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Amerikos užsienio politika 
priešrinkiminėje kampanijoje

------------- —............... ....... ..........................

Nors Kennedy ir Eisenhoweris priešinasi užsienio politikos linksniavimui 
priešrinkiminėje kampanijoje, tačiau skandalinga padėtis Kuboje vargu ar 
leis kandidatams tą temą visai nutylėti.

VYTAUTAS MESKAUSKAS
Prezidentas Kennedy ir buv. 

prezidentas Eisenhoweris yra 
nuomonės, kad užsienio politika 
neturėtų figūruoti dabar jau pra
sidėjusioje priešrinkiminėje kam
panijoje. Tokia pažiūra yra lo
giška, nes ką mes manytumėm 
apie JAV užsienio politiką, už 
ją yra atsakingas prezidentas, o 
prezidentas šiais metais neren
kamas. Dėl to krašto prestižo 
sumetimai lyg ir reikalautų ne
kritikuoti prezidento, bet dėl jo 
sugebėjimo pasidaryti išvadas 
per 1964 m. rinkimus.

IŠ kitos pusės prezidentas Ken
nedy yra jautrus visuomenės opi
nijai, jei jis pajus, kad didelė 
dalis tautos yra nepatenkinta jo 
užimta švelnia politikos linija 
santykiuose su sovietais, labai 
galimas daiktas, kad jis išvai-

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
* SOVIETŲ SĄJUNGOS VY

RIAUSYBĖ, KOMENTUODAMA 
PREZIDENTO KENNEDY kalbą • 
Kubos klausimu, sutiko ją su re
zervais. Kalboje nesanti išjung
ta galimybė atakuoti Kubą ir nu
versti Castro režimą.

Prezidento pasakymas, kad 
šiuo metu karinė intervacija nė
ra reikalinga ir ji nebūtų patei
sinama, sovietuose kelia abejonių 
ką reiškia tas "šiuo metu".

* SENATORIUS B. GOLD- 
WATER mano, kad Prezidentas 
tikrumoje prižadėjo komunis
tams, kad JAV nesiims žygių, kad 
pašalinus sovietų karinę jėgą iš 
Vakarų hemisferos.

* IRAKO KOMUNISTŲ PARTI
JA siekia susitarimo su Kurdų 
sukilėliais, kad nuvertus Kas- 
simo režimą.

* SOVIETAI NUSILEIDO VAK. 
ALUANTŲ ultimatumui nenau
doti JAV perėjimo punkto sargy
boms prie paminklo anglų sekto
riuje pakeisti. Jie taip pat pra
dėjo naudoti autobusus tų sargy
bų pervežimui.

* DVIEMS AUKŠTIEMS SAUDI 
ARABUOS PAREIGŪNAMS lan
kantis Sov. Sąjungoje, pasikeiti
mas pareiškimais abiejų atstovų 
rodo, kad sovietai siekia glau- 

(Vg)
Sovietinės baidyklės,,.

kys savo dabartinius patarėjus, 
dėl kę kraštas galėtų tik laimė
ti. Dėl viso to sunku manyti, kad 
užsienio politika būtų visai išskir
ta iš prieš rinkiminės kampani
jos. Štai, pavyzdžiui, Nixonas, 
kandidatuodamas į grynai loka
linę tarnybą - Kalifornijos gu
bernatorius, prikišo savo oponen
tui Brownui, kad jis per mažai 
kovojąs su komunistais... Cali- 
fornijos ribose!

Pagaliau JAV užsienio politi
ka iš tikro reikalinga rimto per
svarstymo. Ir kongresas galėtų 
daug ką padaryti atitinkamai su
formuodamas viešąją nuomonę. 
Juk ir dabar dėl skandalingos 
padėties Kuboje triukšmą pakė
lė ne kas kitas, kaip kai kurie 
senatoriai iš respublikonų ir 
demokratų tarpo. Šiuo tarpu pre- 

dėsnių ryšių su arabų pasauliu. 
Sovietai pasižada remti "arabų 
kovą su neo-kolonizmu", kas 
reiškia atsipalaidavimą nuo eko
nominės priklausomybės Vaka
rams.

* SOV. SĄJUNGOJE NUŠALIN
TAS KAZAKSTANO "premjeras" 
už nepasirūpinimą pakankamu 
kiekiu priemonių derliui nuimti. 
Nepakankamas kiekis mechanikų 
privertė trūnyti laukuose neat
remontuotas mašinas. Pašalinus 
"premjerą" Daulenovą, rastas ir 
pateisinimas, kodėl Kazakstano 
derliui gelbėti reikėjo siųsti pa
ramą žmonėmis iš kitų "respub
likų".

* JAV SENATAS PATVIRTI
NO PREZ. KENNEDY REIKALA
VIMĄ. pirkti JTO bonus už 100 
mil. dol., kad išgelbėjus organi
zaciją nuo finansinės suirutės.

* JAV PARINKO DAR 9 NAU
JUS ASTRONAUTUS esamų 7 klu
bui praplėsti. Numatoma, kad ar
timiausiu laiku JAV astronautų 
skaičius pasieks 25.

* STREIKŲ IR NERAMUMŲ 
PERSEKIOJAMOS BRAZILUOS 
PREZIDENTAS paskelbė, kad 
1963 m. sausio 7 d. įvyks ple
biscitas nustatymui norimos par
lamentarinės sistemos. 

zidentas vis dar turi nemažo po
puliarumo, kuris tačiau negali 
labai ilgai tęstis, jei prisimeni 
kai kuriuos faktus.

1961 m. spalio 20 d. prezi 
dentas Kennedy kalbėjo redakto
rių konvencijoje. Tai buvo vos 
tik trim dienom praslinkus po 
Castro priešininkų nelaimingos 
invazijos bandymo Kubos Kiau
lių įlankoje. Aišku, kad prezi
dentas kalbėjo ta tema ir buvo 
redaktorių plojimais palydėtas, 
nes jis pareiškė: "... noriu aiš
kiai pabrėžti, kad vyriausybė ne
dels išpildyti savo svarbiausias 
pareigas, kurios yra mūsų tau
tos saugumo apsaugojimas".

Esą iš Kubos pamokos rei
kia pasidaryti sekančias išva
das:

1. Komunistų jėgas negalima 
nedavertinti....

2. Komunistai įsiviešpatavo 
Kuboje ir tai verčia susirūpinti 
viso vakarų žemės pusrutulio 
saugumu.

3. Kartais gali atsitikti, kad 
dabartinėje kovoje galima pra
rasti svarbias pozicijas nepalei- 
dus ne vieno šūvio. "Mes iš to 
turime pasimokyti" - pažadėjo 
Kennedy. Ir ką gi?

Kaip buvo pasimokytar parodo 
faktas, kad Kuba šiandien jau yra 
ne tokia komunistinė valstybė 
kaip Jugoslavija ar Albanija, bet 
daugiau kaip Vengrija ar Rytų 
Vokietija. Šiandien Kuboje pats 
Castro turi tiek pat valios, kiek 
Rytų Vokietijoje W. Ulbrichtas. 
Taip rašo kolumnistas Roscoe 
Drummond ir su juo reikia su
tikti. Juk žinome, jei sovietai 
kur įveda savo kariuomenę, ten 
jie netrukus visai įsigali.

Kaip į tai reaguoja dabartinė 
Washingtono administracija? Pre
zidentas pareiškė, kad JAV žūt 
būt laimės lenktynes su sovie
tais į mėnulį! (Kas gi yra Kuba 
ir Berlynas prieš mėnulį?). O 
jo Valstybės Sekretorius Rusk aiš
kina, kad JAV nedaleis, kad Kuba 
taptų ofenzyvos baze. Girdi zKuba 
ruošiasi tik defenzyvai.

Nereikia būti dideliu strategu, 
suprasti, kad norint paruošti ba
zę ofenzyvai, visų pirma reikia 
ją paruošti defenzyvai ir todėl, 
man rodos, priešrinkiminėje kam
panijoje bus labai sunku išveng
ti vienų ar kitų pareiškimų ir už
sienio politikos temomis, juk nuo 
jos, bet ne nuo pensininkų teisės 
nemokamai praleisti 90 dienų 
ligoninėje. priklausys Amerikos 
ateitis.

IKI PASIMATYMO! Taip, iki pasimatymo ateinančios vasaros sto
vykloj, šaukia neolituanų stovyklą apleidžiantiems kolegoms R. Bui- 
nytė. B. Augustinavičiūtė ir G. Noakaitė. Bet yra vilties, kad jos daug 
anksčiau su išvykstančiais susitiks kuriame nors mieste šį rudenį, 
ruošiamuose Korp. Neo-Lithuania 40 metų sukaktuviniuose minėji
muose. Tad persiskyrimas nebus ilgas. V. Gruzdžio nuotrauka

VILTIES DRAUGIJA PRADEDA
ANTRĄJĮ dešimtmeti w

Bręstant pažiūrai, kad visiems 
tautininkams privalu per ALT Są
jungą, jos vadovybę ir Vilties val
dybą labiau įsijungti į savojo laik
raščio leidimo tvarkymą, neišny
ko mūsų tarpe ir toji pažiūra, 
pagal kurią tokio "kišimosi" kaip 
tik reiktų vengti ir palikti laik
raštį tvarkyti kieno nors vieno 
rūpesčiu ir nuožiūra neribotam 
laikui: tegu verčiasi, tegu susida
ro iš to pragyvenimą ir jis sa
vaime turės uoliai rūpintis, kad 
viskas būtų gerai. Protarpiais 
susirinkimuose mums praneš, 
kaip yra, o jei prašys paramos, 
tai turės pasistengti, kad laik
raštis mums patiktų, tada duo
sim...

Pagal šią pažiūrą Dirva faktiš
kai turėtų grižti į tokius santy
kius su tautininkų visuomene, 
koki jie buvo prieš Vilties įstei
gimą. Viltis, kaip tautininkų vi
suomenės srovės įrankis laik
raščiui leisti kontroliuoti, lik
tų praktikoje nevykdoma forma. 
Šios pažiūros palaikytojai turėjo 
ir gal tebeturi priekaištą "kiši
mosi" šalininkams: kokius mes 
savo atstovus beišrinktumėm to
kiam reikalui tvarkyti, vistiek 
jie vargu ar bus geresni specia
listai. Jie galės būti įvairių nuo
monių ir kažin ar galės susitar
ti, o svarbiausia, būdami užimti 
kitais savo darbais, prie šių rei
kalų prieidami tik atliekamu lai
ku, greičiausia negalės suspėti 
padaryti reikiamų sprendimų ir 
faktiškai darbą tik trukdys.

Žinoma, kolektyvus vadovavi
mas konkrečiam ir gana sudė
tingam darbui turi savo silpny
bių, kurios, tačiau, ne visada bū
tinai visu savo dydžiu turi pasi
reikšti. Iš kitos pusės, turi silp 
nybių, kartais net gana nemalo
nių, ir nuožiūriškas vieno as
mens vadovavimas. Tokiu atve
ju, jei turtas bei įmonė yra tik
rai asmens privati nuosavybė, 
tai niekam kitam tas nerūpi. Bet 
kai tai liečia visuomenės bendrą 
turtą ir interesą, tai sunku reika
lauti iš tos visuomenės, kad ji 
visada sutiktų apatiškai palikti tą 
dalyką kieno nors nuožiūrai, ne
sidomėdama, kas iš to išeis.

1961 metų ALT Sąjungos seime 
šios dvi pažiūros į Dirvos leidi
mo reikalus buvo stojusios vie
na prieš kitą. Seimas išrinko į Są
jungos valdybą asmenis, kurie 
vienu iš savo programos dalykų 
numatė uždavinį sustiprinti 
Sąjungos vadinamą "kišimąsi" į 
Dirvos leidimo tvarkymą, krei
piant dėmesį ir į finansinius rei 
kalus ir į svarbiausi dalyką -- 
turinį, kad šis kiek galima ge

riau atitiktų tikslą, kuriam tau
tininkų visuomenė sudarė sąly
gas šiam laikraščiui eiti.

Išrinkdamas taip nusistačiusią 
valdybą Sąjungos seimas pasisa
kė ir už jos pažiūrą, kuri ligi 
tol Sąjungoje turėjo tik gana san
tūrų pripažinimą. Jei ALT Sąjun
ga šitaip būtų apsisprendusi 10 
metų anksčiau, galimas dalykas. 
Vilties draugija nebūtų buvusi nei 
įsteigta, o Sąjunga būtų pati tapu
si laikraščio leidėja, ir Sąjungos 
valdyba gal tarp ko kita atlikinė
tų ir tas funkcijas, kurioms dabar 
yra skirta Vilties valdyba. Nors 
ta galimybė nenuneigia ir to ne
tiesioginio būdo, kuriuo dabar vyk
domas Dirvos leidimas, kadangi 
tai yra specialus darbas ir nėra 
nepraktiška tam reikalui turėti 
specialiai parinktus žmones, rei
kalingus gal ir kvalifikacijų kiek 
specialesnių, nei jų reikia ki
tiems Sąjungos vadovybės užda
viniams vykdyti.

Nauja ALT Sąjungos valdyba, 
žinoma, negalėjo padiktuoti Vil
ties susirinkimui, kokią Vilties 
Valdybą tas susirinkimas turi iš
rinkti, kadangi Sąjungos valdyba 
turi tik tiek balsų, kiek sudaro 
25% visų kitų dalyvaujančių balsų. 
Kitaip sakant, Sąjungos vadovybė 
Vilties susirinkime turi tik penk
tadalį visų jame sprendžiančių 
balsų (skaitant ir jos balsus). 
Kad Vilties valdyba buvo išrink
ta pasiryžusi laikytis Sąjungos 
vadovybės pažiūros, yra ženklas, 
kad ir tiesioginių Vilties narių 
daugumos nuomonė prisijungė 
prie ALT Sąjungos seime vyra
vusios pažiūros.

Taip, dešimtaisiais Vilties vei
kimo metais veikime prasidėjo 
naujas laikotarpis: ne pervers
mas, o posūkis nuo linkmės į Dir
vos leidimo "suprivatinimą" į jo 
"sųvisuomeninimą", tai yra, grį
žimas prie tos minties, kuria bu
vo pagrįstas Vilties draugijos su
kūrimas.

Atskaitomybės pertvarkymas 
ir spaustuvės naudojimo suakty
vinimas buvo pirmieji svarbiau
si Vilties valdybos užsimojimai. 
ALT Sąjungos valdyba iš savo pu
sės sutarė su Vilties valdyba ei
lę dėsnių, kuriais vadovautinasi 
Dirvos santykiuose su Sąjunga, 
jos skyriais ir apskritai su Dir
vos faktinųjų leidėjų -- tautinin
kų srovės viešuoju veikimu. Vi
sose tose srityse buvo rasta ma
žiau ar daugiau reikiant darbo 
tvarkos bei metodų pakeitimų ar 
patikslinimų. Tai nebuvo staig
mena, nes valdybos "kišimosi"

(Nukelta į 4 psl.)



Nr. 107 — 2 DIRVA 1962 m. rugsėjo 17 d.

Svarbūs faktai Society for Savings indėlininkams 
1958 m. gruodžio 31 d.

Jeigu jūs buvote Society for Savings indėlininkas 
1958 m. gruodžio 31 d., jūs gaunate teisių į šio 
banko aktyvo perteklių, kaip rezultatą jo susijun- 
gimb su Society National Bank of Cleveland tuo lai
ku. Tų teisių skirstymas daromas paštu 1962 rug
sėjo 15 d.

Kį JŪS GAUSITE
Jei jūs buvote reguliariu san

taupų indėlininku, jūs gausite tei
ses į Voting Trust Certificate ir/ 
arba Scrip Certificate forma, 
kaip smulkiau aprašyta žemiau.

Jei jūs buvote mokyklos san
taupų indėlininkai, jūs gausite 
čekį.

Voting Trust Certificate re
prezentuoja vieną ar daugiau pap
rastų šėrų Society Corporation, 
kuri turi Society National Bank. 
Tai yra platus 8 X 12 inčų certi- 
fikatas ir atrodo labai panašiai 
į biržos certifikatą (žiūrėk ma
žą iliustraciją žemiau). Jei jūs 
gaunate Voting Trust Certificate, 
jis bus jums pasiųstas paštu.

Scrip Certificate reprezentuo
ja dalį Voting Trust Certificate. 
Jis yra maždaug biznio čekio dy
džio ir išmuštos kortelės for
mos. Jis taip pat siunčiamas 
paštu.

Abu, Voting Trust Certificate 
ir Scrip Certificate yra vertin
gi dokumentai ir turi būti laiko
mi jūsų saugioje indėlių dėžėje 
ar kitoj saugioj vietoj. Jų atsta
tymas jums sudarytų išlaidų. Abu 
yra apyvartiniai - gali būti per
kami ir parduodami arba kitu bū
du iškeičiami, kaip aprašyta že
miau.

Voke, kuriame jūs gausite sa
vo Voting Trust Certificate ir 
arba Scrip Certificate, yra pri
dedama knygutė, pavadinta "Cir- 
cular”. Tuo numatoma duoti jums 
pilną supratimą apie susi jungimą 
ir jūsų teises ir galimybes, kaip 
Society Corporation dalyvio savi
ninko. Joj taip pat duodama in
formacija padėti jums spręsti ar 
jūb norite ar ne įsigyti papildo
mą Scrip kombinavimui su Scrip 
Certificate, kurį jūs galite gau

Jei jūs savo santaupų sąskai
toje Society for Savings turėjo-

ti; kad įsigytumėt pilną Voting 
Trust Certificate.

KAS GAUS VDTING
TRUST CERTIFICATE

Jei jūs turėjote lygiai $500 
ar kelis kart po tiek jūsų san
taupų sąskaitoje Society for Sa
vings 1958 gruodžio 31, jūs gau
site Voting Trust Certificate. 
Jei jūs turėjote daugiau negu vien 
tik $500, jūs gausite VotingTrust

AR TORONTO LIETUVIAMS REIKALINGAS
ANTRAS BANKELIS? PRANAS BASTYS

Tėvai pranciškonai, šalia vei
kiančio lietuvių kredito koopera
tyvo Paramos, įsteigė Toronte 
prie Prisikėlimo parapijos tokios 
pat paskirties naują kredito ko
operatyvą.

Steigėjai aiškina, kad šio naujo 
bankelio steigimo idėja esanti ne 
nauja, kilusi preš keletą metų. 
Tik dabar toji mintis esanti at
gaivinta, nes jai davę pretekstą 
atgyti kai kurių asmenų pralai
mėjimas rinkimuose į Paramos 
bankelio valdomuosius organus 
(T.Ž. Nr. 29).

Atseit prie tokių aplinkybių, 
kad nebūtų pralaimėjusių ir nus

Certificate plius Scrip Certifica
te.

Kaip anksčiau nurodyta, Voting 
Trust Certificate yra vertingas 
dokumentas, reprezentuojąs vie
ną ar daugiau Society Corporation 
paprastų šėrų. Kaip laikytojas šio 
certifikato, jūs turėsite teisę gau 
ti bet kokius būsimus dividendus, 
kurie gali būti Society Corpora
tion mokami lygiai lyg jūs būtu
mėt paprastas šėrų laikytojas.

Yra susidariusi rinka dėl Vo
ting Trust Certificates ir jūs ga
lite pageidauti pirkti papildomų 
certifikatų arba savus parduoti. 
Jei jūs norite pirkti arba parduo
ti Voting Trust Certificates, jūs 
tai galite atlikti per savo vietos 
brokerį, prekiautoją ar investici
jos bankininką, arba Society Na
tional Bank veiks kaip jūsų agen
tas tam tikslui specialiu susita
rimu. Jūs galite rašyti Society 
National Bank, arba užeiti į jų 
vyriausią įstaigą, 127 Public 
Sąuare, reikalingiems sutvarky
mams atlikti.

Jūsų pačių apsaugai, prieš da
rant bet kokį jūsų Voting Trust 
Certificate pardavimą, būtų iš
mintinga patikrinti su registruo
tu brokeriu ar Society National 
Bank jūsų certifikatų gerai rin
kos einamai kainai nustatyti.

Kaip "Circular" aprašyta, jei 
jūs turite savo VotingTrustCer
tificates, jie gali būti iškeisti į 
paprastus Society Corporation 
šėrus perėjime po 1968 gruodžio 
31.

KAS GAUS SCRIP
CERTIFICATES

te mažiau negu $5001958 gruodžio 
31, jūs gausite Scrip Certificate 
reprezentuojantį dalį Voting 
Trust Certificate. (Taipgi, kaip 
ankščiau minėta, jūs gausite 
Scrip Certificate už kiekvieną 
sumą virš $500 indėlyje, be to, 
gaudami Voting Trust Certifi
cate).

Jūsų Scrip Certificate suma 
bus proporcinga sumai, kuri jū
sų indėlį balansuoja 1958 gruodžio 
31, suvestus prie pilno visų san
taupų sumos balansų tą dieną.

kriaustų, prireikė ieškoti išeities 
kuri sudarytų sąlygas nepaten
kintiems iškopti į pirmaujančias 
vietas.

Gal tas kelias naujojo bankelio 
steigėjams - kooperatininkams 
išrodo ir teisingas, tačiau tokiu 
kooperavimu mūsų kolonijos tiek 
bendri reikalai, tiek ekonominis 
gerbūvis, netikiu, kad pakiltų ir 
susilauktų pagerėjimo. Koopera
tinėj veikloj bendras reikalas, 
paprastai, yra statomas aukščiau 
už visus kitus.

Imtis žygių, kurie priešingi 
kooperatinei dvasiai tarpusavyj 
stiprinti ir kartu kelti aukščiau

Scrip Certificate

KA JUS GALITE
DARYTI SU SCRIP
CERTIFICATE

Kaip nurodyta * "Circular" ir 
"Instruction" aplanke, kuriuos • 
jūs gausit, jūsų Scrip Certificate 
gali būti jungiamas su papildomu 
Scrip, kad įgytumėt pilną Voting 
Trust Certificate.

Kiekvienu metu ligi 1963 kovo 
15, Society National Bank veiks 
kaip jūsų agentas pirkimui ar pan. 
davimui jūsų Scrip ir neims jokio 
atlyginimo už tą patarnavimą.

Kita vertus, jūs galite pirkti 
papildomą Scrip arba parduoti 
savo Scrip per savo vietos bro
kerį, prekiautoją ar investicijų 
bankininką. Jei jūs imatės tokio 
žygio, jūsų brokeris, ar prekiau
tojas nurodys jums įeinančias iš
laidas ir atliktiną procedūrą. Ta
čiau, jūsų teisė kombinuoti Scrip 
dėl Voting Trust Certificate pa
sibaigia 1965 rugsėjo 15.

Net jeigu jūs nedarote žygių sa
vo Scrip atžvilgiu prieš 1965 rug
sėjo 15,jūs neprarasite savo tei
sės į šėrą. Tuo laiku Voting 
Trust Certificates, reprezentuo
ją bet kurį Scrip neapmokėtą, bus 
parduodami geriausia gaunama 
kaina ir jūs gausite čekį už savo 
proporcingą šėrą tokia pardavi
mo kaina su jūsų Scrip Certifi
cate pristatymu.

SCRIP SAVININKŲ
PASIRINKIMAI

Jūs galite pranešti Society Na
tional Bank, kaip savo agentui, pa* 
laikyti jums vieną iš sekančių pa
sirinkimų:

Pasirinkimas 1
Jei jūs nusprendžiate pirkti pa

pildomą Scrip, kaip reikia, kad 
turėtumėt teisę į pilną Voting 
Trust Certificate, pažymėkite X 
langelyje prieš Option I ant an
tros Scrip Certificate pusės. Ta
da grąžinkite jį į Society National 
Bank pridedamajame voke.

Jūs gausite pranešimą apie pa
pildomo Scrip pirkimo kainą. Ta 
sąskaita turi būti tuojau apmokė
ta. Gavus įmokėjimą, jūsų Voting 
Trust Certificate pilnam Šerui 
bus jums išsiųsta.

PAVYZDŽIUI, jei jūsų Scrip 
Certificate yra 300/500 šėro, jūs 
galite nurodyti Society National 
Bank, kaip savo agentui, pirkti 
tik 200/500, pažymėdami X lan
gelyje prieš Option I. Tai jus įga
lins gauti VotingTrustCertifica
te pilnam šėrui.

Pasirinkimas 2
Jei jūs nusprendžiat parduoti 

savo Scrip Certificate ir turite 

visko parapinį, srovinį ir savo 
asmeninį reikalą, yra ne vieta ir 
ne laikas. Kooperacija nežino nei 
srovinių, nei asmeninių išskaičia
vimų. Jos šūkis: "Visi už vieną, 
vienas už visus" skambėjo dar 
anais laikais Nepriklausomoj 
Lietuvoj. Bet jeigu atsitiktų prie
šingai: visi eitų už vieną, o tas 
vienas tik pats už save, turbūt 
nuoširdaus kooperavimo negalė
tų būti.

Steigėjų manymu Paramai jie 
nekenksią, nes savo bankeliui 
susirasią kitur naujų narių. Ir 
jau čia pat mėgina iškelti para
pinio bankelio pranašumą, kuris

pajamas padėję arba į savo tau
pymo bendrovę ar į čekių sąskai
tą, pažymėkite X langelyje prieš 
Option 2. Neužmirškite nurody-

Instructions contained in Options 1. 2 or 3 will b« boooc«<j oniy if 
reeeived by Society National Bank of Cleveland as Agent on 
or befpre March 15. 1963.
SignatureH) mušt cocre»pond with name(») sbown on face of thu 
Scrip Certificate
if more than ont name is sbown on face, each person named mušt 
Ugn

□ OPTION 1
8UY ADCMTlONAL SCRIP CE«TIFICATE($J req«ired for a full 

Common Share repreaented by a Voting Trust Certificate and bill

□ OPTION 2 x
SĖLI THIS SCRIP CERTIFICATE and credit proceods to my 

account at Society National Bank of Cleveland.
Account V Cbeckmg Q
Number------------------------------------------------------ Savings

□ OPTION 3
^SELl THIS SCRIP CERTIFICATE and send me a cMck for the 

SIGN HE RE_______________________________________

SIGN HE RE_______________________________________

CURRENT ADORESS_________________________________

Reverse side of
Scrip Certificate

ti, kaip kredituotinos to perdavi
mo pajamos, pažymėdami X lan
gelyje prieš žodį "Checking" ar 
žodį "Savings". Taipgi įrašykite 
savo sąskaitos numerį ant tam rei
kalui numatytos tuščios linijos.

Pasirinkimas 3
Jei jūs nusprendžiat parduoti 

savo Scrip Certificate kad So
ciety National Bank atsiųstų jums 
to pardavimo pajamas čekiu, pa
žymėkite X langelyje prieš Op
tion 3.

PERLEIDIMAS AR
PASKYRIMAS

Jūs galite ir pirkti ir parduoti 
Scrip savo giminėms, draugams 
ar kitiems asmenims. Jei jūs no
rite padaryti tokį veiksmą, jūs 
turite užpildyti perleidimo for
mą antrosios Scrip Certificate 
pusės apačioje, arba pažymėdami 
pirkėjo pavardę, arba palikdami 
pirkėjo vardą nepažymėtą. Jei 
jūs nurodote pirkėjo pavardę, tą 
asmenį ir tiktai tą asmenį mes 
pripažinsime savininku. Jei pir
kėjo pavardė nepažymėta, mes 
pripažinsime laikytoją Scrip Cer 
tificate savininku.

Prašome skaityti 4 ir 5 cir
kuliaro puslapius dėl smulkes
nių informacijų apie eigą veiks 
mų kokius jūs galite daryti ry
šium su savo Scrip.

Kokį pasirinkimą jūs bedary- 
tumėt neužmirškite pasirašyti sa
vo pavardę (s) tinkamose vieto~ 
se, taip, kaip ji yra Scrip Cer
tificate priešakyje.

būsiąs atidarytas ir sekmadie
niais. Girdi, į Paramą daug kas 
neįsijungė tik todėl, kad nebuvę 
patogu vakarais po darbo atvažiuo 
ti. Štai jau dabar lenda yla iš 
maišo. Sako: "nekenks", bet tuo 
pačiu jeigu savas patarnavimas 
yra laikomas pranašesniu už Pa
ramos, tai ir yra pirmoji užma
čia, kuri nieko gero mums neža
da. Parapinio bankelio steigimo 
minties kėlimas, nepasakyčiau, 
kad tai būtų nuoširdumo jausmų 
pareiškimas Paramai; bet dau
giau ar mažiau reikštų pradžią 
nepasitenkinimo, neapykantos ir 
galbūt dalinai jau nebegalinčio 
savyje paslėpti keršto.

Kalbėdami apie kooperaciją - 
stebėkime bites. Jos galėtų būti 
mums pavyzdžiu gražaus koope
ravimo. Jos tarpusavyj gražiai

Pasirašant savo pavardę, svar
bu, kad jūs pasirašytumėt tiks
liai taip, kaip ji yra ant certi- 
ficato. Jei yra daugiau negu vie
na pavardė, visi savininkai turi 
pasirašyti.

JEI JŪS DUVOTE MOKYKLOS 
SANTAUPU INDĖLININKAS

Jei jūs buvote Society School 
Savings indėlininkas 1958 gruo
džio 31, jūs gausite čekį.

Court of Common Pleas of Cu 
yahoga County teisėjas Daniel
H. Wasserman, patvirtindamas 
Society patiektą susijungimo pla
ną, nusprendė, kad School Savings 
Depositors teisės būtų paverstos 
grynais pinigais 15 centų procen
tų už dolerį indėlyje 1958 gruo
džio 31.

Jūsų čekio pavertimui grynais 
pinigais ar indėliu, pasirašyk 
savo pavardę numatytoje Option 
I vietoje ant antrosios čekio pu
sės.

Jūs turite pasirinkimą įsigyti 
savo šėrą Voting Trust Certifi
cate ir/arba Scrip Certificate 
formoje, tuo pačiu pagrindu kaip 
paprasti santaupų indėlininkai. 
Jei jūs norite vykdyti šį pasirin
kimą, neinkasuokite savo čekio, 
bet tegu jūsų tėvai ar tikras glo
bėjas rašo jūsų pavardę ir pasi-

BEFORE ENDORSING THIS CHECK SEE 
ACCOMPANYING LETTER OF INSTRUCTIONS.

OPTION 1

II you wish to cosh or dopoiit this chock 
• ndorio horo:

:$ICN NAME AS SH0WN 0N FACt M CNfCKi

OPTION 2

I horuby oloct to rocoivo my distribulivo »har» in 
fh« form of a Voting Trust Certificate lor stock 
oi Society Corporation ond or a Scrip Certificate 
for a froction thereof.

NAME AS SN0WN 0N FACf 0F CHECK

By:----------------------------------------------------------------------
SlSNATNRE 0F NATINIAI CUARUIAN

CIMIINT ADOAtSS

Reverse side of 
School Saver’s Check

rašo savo pavardę Option 2 nu
matytoje vietoje antroje čekio pu
sėje ir tai siunčia paštu į bet ku
rią Society National Bank įstai
gą nevėliau kaip 1962 lapkričio 
14. Jums tad bus pasiųstas Vo
ting Trust Certificate ir/arba 
Scrip jūsų šėrui.

VISI INDĖLININKAI RAGINAMI 
NAUDOTIS PAŠTU

Dėl didelio skaičiaus asmenų 
gaunančių ankščiau minėtų me
džiagų - iš viso daugiau kaip 
300,000 - ir sutaupymui jums 
laiko ir išlaidų jūs esat Society 
raginami naudotis paštu bet kurio 
mis transakcijoms. Tačiau, spe
cialus departamentas yra įkurtas 
Society National Bank vyriausioj 
įstaigoj 127 Public Sąuare, atlikti 
specialiems klausimams ar sut
varkymams, kas turi būti daro
ma asmeniškai.

sugyvendamos ir bendrai dirbda
mos kokią didelę naudą žmogui 
duoda. O kasgi būtų, jei kiekviena 
eilinė bitė panorėtų būti motinė
le? Tuomet prasidėtų tarpusavio 
peštynės dėl valdžios, pamirštų 
eiti į darbą ir toji jų bendruome
nė visiškai sunyktų.

Remiantis mano paduotu pa
vyzdžiu tūlas skaitytojas gali pa
sakyt, kad toks parapinio banke
lio atsiradimas yra ne kas kita, 
o tik naujo spiečiaus paleidimas, 
kurį panoro susisemti Tėvai 
pranciškonai. O tam pateisinti 
dar būtų galima pridėti, kad jie 
bitutes mėgsta ir apie tai jau ke
letą metų galvojo. Tai kodėl, kai 
atsiranda proga, jų neįsigyti? 
Tačiau turime atsiminti, kad bi
tės spiečia, kai motinėlė pride
da daug kiaušinėlių ir jaučia, kad
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- vienam avily j visoms bus per 
ankšta gyvent.

Berods, lietuvių kredito ko
operatyve Paramoj taip nėra. 
Ten pakolkas dar nėra per ankš
ta. Ten kelių tūkstančių Toronto 
lietuvių santaupoms vietos tik
rai pakaks dar ilgam laikui. 
Nebent tuomet, kai pajustume, 
kad Paramos seifuose netelpa 
mūsų pinigai tai galėtume pagal
vot apie vienokią ar kitokią iš
eitį. Bet tikiu, kad mes mirtin
gieji to nesulauksime.

Tik vieningi būdami mes būsi
me stiprūs ir nepalaužiami. To
dėl mes neturėtume išsispiesti į 
mažas grupeles, o spiestis į vie
ną bendrą krūvą, nes mus riša 
visus į vieną jungtį bendras liki
mas, kurio pasėkas lygiai visi iš
gyvename ir jaučiame.

Taigi jokie motyvai, šalia stip
riai dešimtį metų veikiančios 
Paramos ir darančios milijoninę 
apyvartą, nepateisintų naujo ban
kelio atsiradimą. Galimybių nau
jų narių įtraukti jau yra belikę la
bai nedaug. Oturima sugestija ei
ti į Paramą ir iš ten vilioti na
rius, būtų perdaug nekooperatiš- 
ka. Jau ir dabar mėginama aiš
kinti, kad įsisteigus naujam para
pijos bankeliui, tie patys lietuviai 
galėsią būti abiejų kooperatyvų 
nariais.

Taip ir norisi paklausit, ar 
. įsteigus naują bankelį lietuvių 

santaupos padidės ir jų ekonomi
nis gerbūvis pakils? Aišku kad ne! 
Tai kam tas paralelizmas ir be
reikalingas laiko gaišinimas? 
Nejau mes esame tokie turtingi, 
kad galėtume sau leisti dvigubai 
kelti kooperatinio patarnavimo 
išlaidas? Ne, ir dar kartą ne! 
Šiuo metu, kada lietuvių kredito 
kooperatyvo Paramos veikla yra 
pasiekusi kone patį gražiausią 
laikotarpį ir rimtų nusiskundi
mų beveik nėra - jai pavydėti 
ir jau dabar pradėti ardomąjį 
darbą, nežinau, ar kas bet kuo
met galėtų pateisinti.

Kooperatinės veiklos pasise
kimo paslaptis glūdi ne susiskal
dyme, bet sugebėjime, siekiant 
bendrų tikslų, jungtis į didesnius 
vienetus. Kai mūsų veikimo plo
tas yra gana ribotas ir ekonomi
niai ištekliai nėra tokie dideli, 
tai švaistyti sunkiai uždirbtą ir 
sutaupytą pinigą naujos adminis
tracijos pasamdymui nebūtų tiks
lu.

Dabartiniu metu, jei dar yra 
niekur nepriklausančių, tai jiems 
visuomet Paramos-durys yra ati- 
daros; jie visuomet ras ten ma
lonų ir sąžiningą patarnavimą. 
Kiekvieno lietuvio atėjimas į Pa
ramą bus mielai sutiktas ir lau
kiamas. Sutelkę dar didesnį ka
pitalą Paramon, jos kaip ekono
minės organizacijos, pajėgumu 
dar labiau mes galėsime džiaug
tis. Jinai darydama didesnę apy
vartą, visuomet bus pajėgi ge
riausiomis sąlygomis duoti savo 
nariams paskolas ir už indėlius 
mokėti galimai aukštesnius pro
centus. To mes visi privalome 
siekti.
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TAUTINIO IDEALIZMO TURINYS
Prieš keletą dienų šioje Dirvos vietoje skaitėme priminimą, kad 

"Lietuvis, išklydęs į platų pasaulį, turi gyventi tautinio idealizmo 
dvasia".

Nesistebėsime, išgirdę vieną kitą klausiantį --o kodėl gi, būtent, 
turi? Arba, pirma negu bus ištartas toks pasipriešinimu dvelkiąs 
klausimas, greičiau gal šgirsime kitą pakeliui iškylantį klausimą -- 
o kas gi yra tas tautinis idealizmas? Ką reikia daryti, kad būtum 
begyvenąs jo dvasia?

Idealizmas yra ryžtas ir pasišventimas siekti pasirinkto idealo, 
tai yra, rūpimo dalyko tobulos, palaimingos ir geidžiamos būklės. 
Ryžtas reiškiasi veiklumu idealui siekti, o pasišventimas -- neven
giau atsisakyti daugelio jau dabar galimų turėti malonumų, bei pa
togumų, jei jie kliudo siekti idealo, ir nevengimu prisiimti nesmagu
mų ar net kančios, jei to reikia įveikti kliūtims pakeliui į idealą.

Tautinis idealizmas yra ryžtas ir pasišventimas tam, kad 
tauta pasiektų tokios būklės, kuri mūsų vaizduotėje ir įsitikini- 

. me mums atrodo tobula, kitaip sakant, ideali.
"Vivat, crescat, floreat!” -- senas studentų būdas linkėjimams 

savoms korporacijoms išreikšti. Lietuviškai -- tegyvuoja, teauga, 
težydi! Šiais žodžiais neseniai ir Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos pirmininkas baigė savo kalbą lietuvių studentų neolituanų korpo
racijos stovykloje. Argi ne to paties linkime ir visai savo tautai? Te
gyvuoja, teauga, težydi! Toks yra mūsų lietuvių idealas savos 
tautos atžvilgiu. Tautinis idealizmas yra to idealo tolydinis, atkak
lus siekimas: ne vien linkėjimais besireiškiąs, bet ir ryžtingu veik
lumu besiveržiąs, o kur tik to reikia, ir pasišventimu persisunkęs.

Ištikusio smūgio ir tebetrunkančio smurto akivaizdoje šiandien kai 
bame dažniausia tik apie "lietuvybės išlaikymą", kaip apie svarbiau
si savo šio meto uždavinį. Suprantama, pavojuje visų kitų siekimų 
būtinoji sąlyga yra išlikti gyvam. Bet tai yra tik tarpinis tikslas pa
keliui į idealą. Tautos idealas vistiek lieka --gyvuoti, augti, žydė
ti.

Mūsų tauta ir po pastarojo smūgio visgi išliko gyva. Smurtas 
tebegresia lėtos mirties pavojum. Bet, kaip kūno ligos atveju žmo
gus sėkmingiausiai atsilaiko savo valia ne tik išlaikyti kvėpavimą bei 
širdies plakimą, bet ir vėl gyventi, gyventi visiškai, taip ir 
tauta sėkmingiau gali išlikti jei ryžtingai sieks gyvuoti, augti ir žy
dėti, o ne vien tik šiaip taip išsilaikyti.

Kalbėdami apie lietuvybės išlaikymo uždavinį, nuolat raginamės ne
pamiršti savo tautinės kultūros vertybių: kalbos, dainų, šokių, puoš
menų, papročių. Raginamės visa tai praktikuoti, kartoti, raginamės iš
mokyti tų dalykų jaunąją kartą ir jai įskiepyti jų pamėgimą, jais di
džiavimąsi. Raginamės žinoti savo tautos istoriją, didžiuotis tautos 
ar jos iškiliųjų asmenybių praeities darbais ir žygiais, raginamės 
sekti jų pavyzdžiais.

Visa tai reikalinga, net būtina. Bet tai yra tik lyg augalo šaknų 
puoselėjimas. Aišku, be šaknų niekas neauga, bet ir vien šaknys -- ne 
augalas: jei seniau įsikerojusios šaknys ir išlieka gyvos, be da
bar augančio stiebo, šakų, lapų augalas nežydės.

Ir tauta, apsiribojusi vien savo šaknų -- praeityje sukurtų verty
bių -- pažinimo ar net ir pakartojimų puoselėjimu, bus tebegyva 
bet tik vegetuos, ne gyvuos, juo labiau ne augs ir ne žydės. Tad tau
tinio idealizmo turinys šiandien yra daugiau, negu pastangos su mei
le gilintis į praeities žygius ir vertybes. Tai yra pastangos ir kur
ti toliau.

Lietuvių tautos atgimimo laikotarpio iškiliosios asmenybės --pa
vyzdingi idealistai -- irgi kvietė, ragino ir viliojo ne vien tik praei
tim žavėtis ir jos palikimą saugoti. Daugiau negu į tai, jų ryžtas ir 
pasišventimas buvo nukreiptas į to meto dabartį ir į ateities kūrimą, 
nors kliūčių juk buvo vargu ar daug mažiau, negu dabar.

Be dainos tai ne jaunimo stovykla INeolithuanų stovykloj lietuviška daina skambėjo visą laiką. Nuotrau
koje būrelis neolithuanų, linksminusių kitus savo daina: G. Griauzdė, B. Augustinavičiūtė, A. Saulius, 
D. Sirusaitė ir A. Budreckis. V. Gruzdžio nuotrauka

KOKIE YRA AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
SUVAŽIAVIMO REALŪS REZULTATAI?

Inž. Jonas Jurkūnas R. 
Mieželio klausimais buvo 
užkluptas tik ką grįžus iš 
ligoninės ir jie nespėjo pa
tekti su anksčiau patiektais 
trijų atsakymais. Patiekda
mi juos atskirai, tikimės, 
ir šie atsakymai prisidės 
prie suformavimo nuomonės 
apie ALT ateitį.

Red,

1. Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimas, įvykęs liepos mėn. 
28-29 d.d. Chicagoje buvo su
šauktas tam tikro visuomenėje 
pasireiškusio įtempimo šešėly
je. Kokios, Jūsų nuomone, buvo 
šio visuomenės susirūpinimo 
priežastys ir kokią įtaką jos tu
rėjo pačio suvažiavimo eigai?

Inž. J. JURKŪNASNe čia vienu ypuišdėstytinas konkretus ateities kūrimo planas. Tau
tos ateities kūrimo bruožai ryškėja ne iš karto, dažniausia dalimis, 
besitaikant prie sutinkamų aplinkybių reikalavimų. Bet svarbiausia — 
valia ne vien vegetuoti, ne vien tik išlikti, bet ir toliau gyvuoti, 
augti ir žydėti. Gyvuoti -- semiantis jėgų per praeity augusias 
šaknis, o augti ir žydėti -- kūrybingai naudojantis dabarties oru, te
gu ir tvankiu, ir dabarties saule, tegu ir nepalankiais debesims apsi
niaukusia. f vrj

- Be abejo lietuviškoji visuo
menė ALT suvažiavimo laukė su 
nemaža įtampa ir susirūpinimu. 
Jau eilę metų ALT veiklai refor
muoti buvo daroma konstruktyvių 
pasiūlymų, bet į juos ikišiųmetų 
mažai dėmesio buvo kreipiama, 
nes dalis ALT veikėjų laikėsi

VISIEMS MOKINIAMS TURI BŪ
TI VIENA PROGRAMA!

Džiaugiuosi Dirvoje dedamo
mis žinelėmis apie lituanistines 
mokyklas. Jos svarbios ir įdo
mios mokytojams, tėvams ir kiek
vienam sąmoningam lietuviui.

Pasirodo, ieškoma naujų kelių, 
naujų būdų jaunąją kartą, tautos 
atžalyną prijungti prie tautos ka
mieno.

Tačiau, manau, be blogos va-

lios pasitaiko ir paklaidų, kurių 
tuojau reikėtų atsisakyti.

Pa v. praeitais metais Toron
to lituanistinėj mokykloj buvo 
sudarytos paralelės klasės pa
gal lankymą kanadiškų mokyk
lų. Vaikai lankantieji valdiškas 
mokyklas buvo atskirti nuo mo
kinių, lankančių privačias-kata
likiškas mokyklas. Lankantiems 
valdiškas mokyklas padidinta ti
kybos pamokų skaičius, sumaži
nant krašto pažinimą ir kai ka
da dainų pamokas. Tokiu būdu 
mokykla pasidarė dvilypė: vieni 
mokiniai mokomi pagal nustaty
tą programą, o antriesiems ne
įmanoma išeiti programos dėl 
sumažintų pamokų skaičiaus. Nu
trauktosios pamokos naudojamos 
tikybos pažinimui paivairinant 
angliškai įkalbėtomis filmomis.

Apie minėtą reformą niekas tė
vu neinformavo. Grupei tėvų pa-

konservatyviosios, prieš refor
mas linijos, gal kartais vien tik 
todėl, kad jų grupėms tas kon
servatyvus laikymasis buvo nau
dingas.

Bet tokie įvykiai,kaip Vatikano 
atstovybės ir Brazilijos atstovy
bės klausimai, kuriais ALT ne
parodė pakankamos iniciatyvos 

siteiravus buvo pažadėta apsvars- efektyviai juos ginti; ALT koli- 
tyti mokytojų tarybos posėdy-ir 
paklaidą atitaisyti. Bet pažadais 
viskas ir liko.

Manyčiau bent šiais mokslo 
metais minėto suskirstymo rei
kėtų atsisakyti:

1. Visi mokiniai turi būti vie
nodai traktuojami, nežiūrint ko
kią lanko Kanados mokyklą.

2. Lietuvių mokyklai yra viena 
programa visiems mokiniams.

3. Laikant baigiamuosius eg
zaminus visiems mokiniams rei
kalavimai bus vienodi, o žinių 
perteikimo laikas skirtingas.

Tikiu, kad virš 10 metų gra
žiai veikusi Toronto Maironio 
Lituanistinė mokykla išvengs pa
klaidų ir liks ateity kaip ir anks
čiau vienalytė lituanistinė mo
kykla.

L. Šeškus 
Toronto
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zija su Lietuvių Bendruomene 
ypač rengiantis vizitui pas Ame
rikos Prezidentą? ALT Sek
retoriaus pasirašyti laiškai, bet 
Vykdomajam Komitete nesutarti 
arba net nesvarstyti, aiškiną vie
nokius ir kitokius įvykius sub- 
jektyvine prasme, bet norį suda
ryti vaizdą, lyg tai būtų oficiali 
Vykdomojo Komiteto nuomonė; 
taip pat kai kurių Vykdomojo Ko
miteto narių redaguojamuose 
laikraščiuose telpą straipsniai 
prieš Lietuvių Bendruomenę,ar
ba aiškiną ar pranešą kai kuriuos 
įvykius - parašyti tokiu stiliumi, 
kuris jokiu būdu nesiderina su 
Vykdomojo Komiteto nario oru
mu ir kuris absoliučiai negali 
būti traktuojamas kaip griežtai 
kritiškas bet kultūringas^ nevie
nam iš ALT veikėjų parodė kad 
reformų reikalas jau tikrai pri
brendęs. O taip pat lygiagrečiai 
ir lietuviškoji visuomenė (kuri 
ir yra ALT pagrindas) pradėjo 
garsiai ir nedviprasmiškai reikš
ti savo susirūpinimą, kad su ALT 
kai kas netvarkoje, kad prieš 20 
metų nustatytieji ALT veiklai 
dėsniai - netinka šių dienųsąly- 
gom - nepatenkina aktyviosios 
lietuvių visuomenės ir todėl keis
tini.

į šių metų ALT suvažiavimą 
grupių atstovai rinkosi jausda
mi tas visas nuotaikas ir be abe
jo jos turėjo didelės įtakos - kad 
pirmą kartą ALT istorijoj galin
gąjį 4 vykdomą j į komitetą, pakei
tė 11 narių Centro Valdyba.kuri 
sumažina galimybes vieno as
mens nuomonei vyrauti. Bet tik 
ateitis parodys kiek ši nuomonė 
teisinga.

Jei ne, tai dar kokie pakeitimai 
būtų ateityje reikalingi?

- Šio suvažiavimo metu pada
ryti statutiniai pakeitimai, mano 
supratimu tėra tik reformų da
lis - juk mažai kas žino, kad 
naujų organizacijų priėmimo klau
simas į ALT tarpą, gražiai ALT 
statute užrašytas jau labai se
nai - bet dėl kažkokių priežas
čių nebuvo praktiškai vykdomas, 
todėl kažin ar dabartiniu statu
to pakeitimu šis klausimas ga
lės pilnutiniau ir plačiau būti 
išspręstas. Aš nemanau, kad 
reiktų įrodinėti kad ALT su bu
vusia savo struktūra neapima 
plačios lietuviškosios visuome
nės, jo sudarymas grynai tik 
keturių politinių grupių pagrin
du vargu ar gali tikėtis plates
nio pritarimo jaunimo organi
zacijų tarpe. Taip pat savano
riškas pasišventimas rinkti au
kas be jokios teisės dėl jų pasi
sakyti, kad ir labai šventu tė
vynės vadavimo šūkiu, galėjo 
stebuklingai tęstis apie dvide
šimt metų, bet vargu jis gali 
tęstis visą laiką. Visuomenė pa
sidarė nerami ir aš manau, kad 
ir senieji ALT veteranai sutiks, 
kad tam neramumui yra daug ir 
labai rimto pagrindo. Todėl šio 
suvažiavimo reformas tegalima 
pavadinti tik dalinėmis. O kokių 
dar jų reikia, aš manau, kad 
jaučia visi, kas ALT reikalais 
domisi.

3. Kaip Jūs vertinate praėju
sio suvažiavimo eigą: darbotvar
kę, pranešimus, pačių Tarybos

narių dalyvavimo diskusijose ak
tyvumą, priimtas rezoliucijas, 
pareikštų minčių reikšmingumą 
ir t.t.?

- Kaip minėjau praėjęs suva
žiavimas vyko gal pirmą kartą 
rimtesnių reformų šešėly - tai
gi ir prieš suvažiavimą ir jo 
metu didesnė dalis laiko buvo su
naudota tų reformų planavimui, 
ginčams, nesutikimui, ar sutiki
mui ir t.t. todėl be abejo paties 
suvažiavimo dienotvarkė ir jo 
eiga to viso buvo paliesta ir todėl, 
kiek liečia kitus klausimus, ne
laikyčiau suvažiavimą buvusį 
efektyvų.

Dviejų dienų laikas teturi labai 
ribotą valandų skaičių, o be to 
psichologiniai buvo jaučiama, kad 
kai kurie atstovai susilaikydavo 
nuo konkretesnių pasisakymų ki
tais klausimais, kad nesudaryt 
nepalankios nuotaikos reformų 
reikalu.

4. Jau pačiame suvažiavime 
ponia A. Devenienė išreiškė su
sirūpinimą, kad patiekti ALT pa
reigūnų pranešimai lietė tik pra
ėjusią ALT veiklą neduodami jo
kių gairių ar sugestijų ateities 
darbams, o ir suvažiavimo die
notvarkėje įrašytas ateities veik
los klausimas, pritrukus laiko, 
buvo visai nepaliestas. Ar Jūsų 
nuomone ateities veiklos projek
tų nagrinėjimas, onepraeitųme- 
tų apyskaitos (nebent kiek jos 
padėtų analizuoti ateities darbus) 
turėtų būti Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavimo pagrindi
nis punktas? Jei taip, tai ar tu
rite šiuo metu konkrečių pasiū
lymų, į vykdytinų ALT ateities idė 
jinėje bei praktinėje veikloje?

- Nenorėčiau sutikti, kad su
važiavimuose būtų išimti parei
gūnų pranešimai, liečią praėju
sio, jų kadencijos laikotarpio, 
veiklą. Duodami savo apyskaitas 
jie gali sulaukti ir rimtos kri
tikos. Be abejo ateities veiklos 
reikalams turėtų irgi būti skirta 
ir daugiau laiko ir geriau tam 
būtų pasiruošta, negu praėjusio 
suvažiavimo metu. Bet reikia 
tikėtis, kad reformų klausimas 
ateities suvažiavimuose nebus 
toks baisus ir iš tų dviejų parų 
laiko liks jo daugiau ateities 
veiklos planams pasvarstyti. Gi 
tų ateities planų ir politinėj ir 
kultūrinėj - politinėj srity yra 
daug - nemanau kad būtų tikslin
ga juos man čia pradėti links
niuoti. Tikiu .kad greit 11 žmonių 
Centro Valdyba pagaliau išsi
rinks pareigūnus. Gi tos valdybos 
posėdžiuose turės būti svarstomi 
ir ateities veiklos reikalai ir,ti
kėkimės, kad bus paruoštas ir 
ateities veiklos planas.

Be abejonei naujoji Valdyba 
šio uždavinio nesiims . atsiras, 
neabejoju, tokių, kurie spaudos 
puslapiuose kels įvairius suma
nymus ir siūlys projektus tiems 
sumanymams įvykdyti.

Aš asmeniškai noriu tikėti, kad 
dabartiniai Centro Valdybai pa
vyks savo uždavinius atlikti ir 
neabejoju, kad ji jaučia, kad juos 
reikia atlikti. Tai ne todėl, kad 
taip norime, bet tai todėl, kad 
tai būtina.

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!
|gl/ <y MOKAME UŽ BONU 
V/4A TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUIOS
IOVANOS TAUPYTOIAMS

ST. ANTHONY SAVINGS

2. Ar šio suvažiavimo metu 
padaryti Amerikos Lietuvių Ta
rybos statutiniai pakeitimai, Jū
sų nuomone, yra užtektinai efek
tyvūs sustiprinti ir išplėsti ALT 
organizacinei bei veikimo bazei?
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Vilties Draugija pradeda...
(Atkelta iš 1 psl.) 

suaktyvinimo todėl buvo ir siek
ta, kad buvo nujaučiama, jog pa
keitimai bei patikslinimai gali 
būti reikalingi, kad gali būti at- 
sisakytina nuo tų ar kitų leidyk
loje praktikuojamų tradicijų.

Iš to, — galima sakyti, nuo 
pat pastarojo Vilties susirinkimo 
-- kilo nesklandumų. Vilties rei
kalų vedėjas ir Dirvos redakto
rius, prieš dešimtmetį buvęs vie
nas iš pagrindinių Dirvos leidi
mo suvisuomeninimo organiza
torių, dabar Sąjungos ir Vilties 
apsisprendimą vykdyti tąjį suvi- 
suomeninimą praktikoje sutiko 
nepalankiai. Nors tai ir nebuvo 
pakankamas pagrindas Vilties 
valdybai nevykdyti to, kas jai iš
rinkimu pavesta, bet jos nutari
mų svarbiausio vykdytojo opozi
cija, žinoma, buvo geroka kliū
tis. Finansinės padėties tyrimas 
ir būtinos atskaitomybės siste
mos pagrindų sudarymas, juo la
biau užsimojimai plačiau išnau
doti turimą spaustuvę vyko daug 
lėčiau, nei galėtų vykti esant dar - 
bų vykdytojo palankiam bendra
darbiavimui.

Po devyneto mėnesių tokio mig
loto bendradarbiavimo, Vilties 
valdyba, jau turėdama gana daug 
duomenų apie Vilties leidyklos 
finansinę padėtį ir matydama ją 
nors ne katastrofišką, bet reika
lingą pataisų, galutinai įsitikino 
kad ji negalės siekti tų pataisų 
be palankaus to uždavinio vykdy
tojų bendradarbiavimo. Valdyba 
jautėsi neturinti teisės nei for
maliai, nei bent faktiškai pati iš 
pareigų pasitraukti ir visuo
menės lėšomis išplėstą leidyklą 
galutinai palikti asmeninėje nuo- 
savybiškoje nuožiūroje. Tai būtų 
priešinga ir pastarojo Vilties su
sirinkimo ir ALT Sąjungos nusi
statymui. Kita išeitis -- pasi
rinkimas konkrečiuosius darbus 
vykdančių pareigūnų, sutinkančių 
juos vykdyti valdybos nutarta ar 
patvirtinta prasme, jos priežiū
roje ir kontrolėje. Šiuo pagrindu 
buvo nutarta, pasitarus ir su ALT 
Sąjungos valdyba, padaryti asme
ninį pakeitimą Vilties reikalų ve
dėjo ir Dirvos redaktoriaus pos
te.

Gerai ar negerai buvo padary
ta -- tas vertinimas turi liesti vi
są pažiūrą į Vilties veikimo tvar
kymą, ne į vieną izoliuotą veiks
mą. Vilties valdyba įvedė Viltyje 
atskaitomybę, kuri turi padaryti 
įmanomą ūkinio leidyklos veiki
mo kontrolę ir sudaryti tokį to 
veikimo vaizdą, kuriuo remiantis 
būtų įmanoma spręsti-, kas finan
siniu požiūriu sveika ir ko veng
tina. Vilties valdyba mano, kad 
visuomenės lėšomis įsigytoji 
spaustuvė neturi apsiriboti vien 
tik Dirvos spausdinimu, nes tai 
perbrangu. Sava spaustuvė ūkiš
kai gali būti pateisinta, jeigu ji

dirba daugiau, negu tik kas an- 
trą-trečią dieną laikraštį atspaus
dinti, tai yra, jeigu ji,dirba ir 
kitus darbus, apsimokančius tiek, 
kad lengvintų per dešimtmetį ge
rokai paaugusią skolų naštą. Tam 
tikslui reikia atitinkamai pritai
kinti ir spaustuvės įrengimų 
komplektą, reikia dar padaryti ir 
kaikurių išlaidų, kurios iš tiesų 
turėjo būti padarytos pačioj spaus
tuvės komplektavimo pradžioj. 
Vilčiai reikia susidaryti ir racio
nalią spaudos darbų priėmimo bei 
vykdymo "politiką”,užmegzti san
tykių tinklą, per kuriuos būtų gau
nama užsakymų. Vilčiai reikia 
keisti nemaža tradicijų ir Dirvos 
redakcijos santykiuose su visuo
mene, su bendradarbiais, su rė
mėjais, ypač su ALT Sąjungos bei 
jos skyrių vadovybėmis. Apie 
visus tuos dalykus bendrai te- 
spręstina, ar tai geri, ar ne geri 
užsimojimai.

Už tai atsakys Vilties valdyba 
visuotiniam narių susirinkimui, 
ir jei pasirodys, kad negerai įvyk
dyta ar vykdoma, bus išrinkti ki
ti, kuriuos bus tikima geriau tą 
atliksiančius. Toks yra visuo
meninio reikalų tvarkymo 
principas.

Šiuo atveju Vilties valdyba su
sidūrė su svarbiausiojo vykdo
mojo pareigūno nuomone, kad 
toki užsimojimai iš viso negeri, 
nereikalingi ir nevykdytini, ir 
kad gerai tebūtų nebent tik tuo 
atveju, jei valdyba atsisakytų nuo 
"kišimosi''! Vilties reikalų tvar
kymą ir jei kuo rūpintųsi, tai 
nebent rinkimu iš visuomenės 
daugiau pinigų, nes tai būtų pap
rasčiausias būdas skoloms ir 
tebesusidarantiems nuostoliams 
apmokėti.

Valdyba nebuvo įtikinta, kad tik 
šis būdas Vilčiai tvarkyti geras. 
Ji ryžosi eiti savo numatytuoju 
keliu, kuris jos įsitikinimu geras, 
jei tik pavyks gerai keliauti. Tam 
ir vairuotojo reikia, kuris no
rėtų ir stengtųsi tuo keliu ke
liauti, ne stabdžius spaustų ir at
bulinį bėgį jungtų. Vairuotojo pa
keitimas tėra priemonė užsimo
jimui vykdyti, arba kliūties pa
taisymas, tad priemonės geru
mą ar negerumą tegalima ver
tinti ryšium su tikslo, užsimo
jimo gerumu ar negerumu.

Dėl teisėtumo ar neteisėtumo 
čia iš viso nėra problemos. Vil
ties susirinkimas niekad nenuta
rė išsižadėti teisės valdyti Vil
ties turimą įmonę ir perleisti 
tą teisę kam nors tai pareigai 
neišrinktam. Tvarkymo teisė ir 
pareiga yra pavesta išrinktai val
dybai.

Numatytieji užsimojimai yra 
pradėti vykdyti. Dėl minėtų nes
klandumų, jie nėra tiek pažengę, 
kiek gal būtų galėję pažengti be 
jų. Bet turimi duomenys jau su
daro pagrindo tikėtis, kad ne
reiks ištiso antrojo dešimtme

čio atitiesinti per pirmąji de
šimtmetį kiek kreivai nuaugu
sioms Vilties šakoms. Tų duo
menų esminiai bruožai rengia
masi atskleisti netrukus įvyks
tančiai ALT Sąjungos Tarybos ir 
skyrių pirmininkų konferencijai. 
Jie, tuo tarpu, gal tik ryškiau pa
rodys, kokios ir kaip nuaugusios 
Vilties šakos yra Vilčiai ką tik 
įžengus į antrąjį dešimtmetį, o 
taip pat ir vieną kitą pirmutinį 
atitiesinimo pastangų rezultatą. 
Apčiuopiamesnių rezultatų grei
čiausiai galės matyti busimasis 
Vilties susirinkimas ateinančiais 
metais.

Dešimtmečio slenkstį Viltis 
peržengė visišku Dirvos leidimo 
suvisuomeninimo užbaigimu, vei
kliu praktiniu to principo vykdy
mu. Tačiau, nors Dirvos leidimo 
perėmimas ir buvo pirmutinis 
pagrindinis tikslas, Vilties įsta
tuose yra atviros durys ir pla
tesnei veiklai. Pilnasis Vilties 
pavadinimas rodo, kad tai yra 
"spaudos ir radijo" draugija. Yra 
atviros durys knygoms, žurna
lams leisti, platinti, radijo pro
gramoms organizuoti. Tų dalykų 
Viltis dar beveik nei nebandė, 
išskyrus "Alma Mater" išlei
dimą. Tie užsimojimai ir toliau 
dar turės pasilikti perspektyvo
je, ligi pirmasis darbas -- Dir
vos leidimas bus išvestas į vi
siškai tvirtai išgrįsta kelią.

Tai yra visų leidėjų, visos 
tautininkų srovės ambicija. Se
na ambicija, kuri ilgą laiką bu
vo realizuojama daugiausia vie
no kito asmens įsipareigojimu, 
kuri šiandien vykdoma ryškiau 
organizuota talka.

Negerai, neteisinga tokios bend
ros ambicijos realizavimą už
krauti ant vieno asmens pečių 
-- jiems visada yra pavojaus 
netesėti, arba pakrypti ne visų 
norėta linkme. Negerai būtų taip 
pat palikinėti tai ir ant vien tik, 
nors ir išrinktų -- laikinių, val
dybų galvų. Domėjimasis, rūpini
masis, prisidėjimas, o taip pat ir 
sutvarkytu būdu kontrolės vykdy
mas tepasilieka gyvi visuose 
tą ambiciją turinčiuosuose. Visi

prižiūrėkim ir laistykim tą prieš 
dešimtį metų pasodintąjį Vilties 
medį.

VISAIS 
APDRAUDOS 
REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę
PAULINA

MOZURAITIS-BENNEn 
Hl 2-4450

642 Meadow Lane Dr. 
Cleveland 24

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

iuhiuhii*
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MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS
REKORDAS

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
leri.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto, per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Suparvisad by fhe United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

PARAMA

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE
MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ 

KRAUTUVĘ
2515 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-1731
Savininkai: J.Jan ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
German Brandy................................5th $4.79
Kron-Brannvin Aąuavit.................... 5th $3.98
Dujardin German Brandy .............5th $5.29
Old American Wiskey FuLJ..............Qu. $3.98

Chianti Import. Wine 
Bordeaux French Wine 
Zeller Schwarze Katz 
Ambasador Vermouth

Qu. $0.98 
5th $0.98 
5th $1.29 
5th $0.98

VfertėJ. P. Palukaitis

(64)
Pagaliau ir nenorinti baigtis diena palinko į vakarą, 

saulė, kuri paskendo toli už kalvų, ružavai nušvietė snie
gu apklotas pušų viršūnes, ir tamsa skubiai krito ant 
laukų, žiemos danguje vaiskiai sužimbant žvaigždėms. 
Vakarienė atėjo ir praėjo beveik visiškoje tyloje, po jos 
Janscis ir Reinoldas patikrino turinį ryšulio, kurį buvo 
atgabenęs Kazokas — dvi AVO uniformos, kurios su Ju
lijos pagalba atitinkamai pasikeitė. Grafas, prieš siųs
damas šias uniformas, buvo neabejotinai tiksliai apsvars
tęs, kad jos galinčios būti nepaprastai vertingos, nepai
sant, kur Jeningas bebūtų nugabentas: šios uniformos 
ties kiekvienomis durimis Vengrijoje reiškė: "staleli, ap
sidenk!”. Ir jos galėjo būti skirtos tik Jansciui .ir Rei- 
noldui; uniformos, kuri galėtų įtalpinti Sandoro pečius, 
Reinoldas savo gyvenime nebuvo matęs.

Tuoj po devintos Kazokas vėl išvažiavo motociklu- 
Jis ir dabar dėvėjo tą pačią spalvingąją aprangą, už abie
jų ausų buvo užsispraudęs po cigaretę, burnos kampe ky
šojo trečioji, ir jis pats buvo geriausios nuotaikos. Jis 
negalėjo nepastebėti, kad Reinoldas ir Julija visą vakarą 
nepasikeitė nė žodžiu, tad jo linksma mina turėjo gerą 
pagrindą.

Jis turėjo vėl grįžti prieš vienuoliktą, vėliausiai vi
dunaktį. Tačiau atėjo dvylikta, Kazoko negirdint ir ne

matant. Laikrodis išmušė pirmą, atėjo pusė antros, ne
kantrumas virto įtemptu ir baimingu susirūpinimu, kai 
pagaliau jis pasirodė prieš pat antrą. Ir jis vairavo ne 
motociklą, bet didelį pilką Opelį, sustojo, išjungė motorą 
ir išlipo su tokiu abejingumu, lvg reikalai būtų toki pa
prasti ir aiškūs, kad jie jau pradeda kelti nuobodulį. Tik 
vėliau paaiškėjo, kad Kazokas niekada anksčiau nebuvo 
vairavęs automobilio — aplinkybė, kuri užtenkamai išaiš
kino jo pavėluotą grįžimą.

Jis atnešė gerų ir blogų naujienų, liudijimų ir ins
trukcijų. Gera naujiena buvo tai, kad Grafas tiesiog juo
kingai lengvai sužinojo, kur buvo Jeningas — Furmintas, 
AVO viršininkas, jam pats tai pranešė pasikalbėjimo me
tu. Bloga naujiena buvo tai, kad profesorius buvo išga
bentas į garsųjį Szarhazos kalėjimą, esantį už šimto kilo
metrų nuo Budapešto, visiškai nepaimamą tvirtovę, skir
tą tokiems valstybės priešams, kurie ten dingsta negrįž
tamai. Ir kita; Grafas, deja, esąs sukliudytas jiems pa
gelbėti — pats pulkininkas Hidas jam pavedęs vadovauti 
akcijai, skirtai patikrinti gyventojų patikijnumą Godolle 
— mieste, kuriame pastaruoju metu pastebėta neramaus 
elemento. Prie blogųjų naujienų priklausė ir tai, kad Imre 
vis dar buvo dingęs be pėdsakų; Grafas būgštavo, kad 
jis galįs būti galutinai praradęs nervus ir pabėgęs.

Grafas apgailestaująs, taip pranešė Kazokas, kad ne
galįs jiems suteikti daugiau smulkmenų apie Szarhazos 
kalėjimą, nes tas priklausąs nebe jo tarnybos rajonui, ir 
jis pats niekada jame nėra buvęs. Be kita ko, šiuo atveju 
tikslus vietos ir vidinės tvarkos pažinimas nesąs būtinas: 
ten tegalima ko nors pasiekti tik įžūliu ir planingu blefu. 
Tam esą skirti tarnybiniai liudijimai.

Dokumentai buvo skirti Jansciui ir Reinoldui; jie 
buvo tikri šedevrai. Pilni AVO liudijimai abiems, be to, 
originaliame lakšte su AVO antgalve tarnybinis raštas, 
pasirašytas Furminto ir atitinkamo ministerio, patvir
tintas reikiamais originaliais abiejų įstaigų antspaudais, 
reikalaująs, kad Szarhazos kalėjimo viršininkas perduotų 
profesorių Jeningą šio rašto įteikėjams.

Grafas tikėjo, kad pasisekimo perspektyvos — .jeigu 
iš viso dar buvo galima profesorių rasti — esančios gana 

aukštos: iš aukštesniųjų instancijų negalėjęs išeiti įsa
kymas belaisvį kitur nugabenti. O mintis kuriuo nors ki
tu keliu patekti į Szarhazos kalėjimą esanti perdaug fan
tastiška, kad bent kiek protaująs žmogus galėtų remtis 
tokia galimybe-

Be to, Grafas pasiūlė, kad Kazokas ir Sandoras nu
važiuotų iki Petolio restorano mažame kaime, esančiame 
už aštuonių kilometrų nuo kalėjimo ir ten lauktų arti 
telefono: tuo būdu visi organizacijos nariai galėtų tarp 
savęs palaikyti ryšį. Ir pagaliau Grafas dar parūpino ne
išvengiamai reikalingą transporto priemonę, bet neišdavė, 
kur ją sugriebė.

— Tas žmogus yra tikras stebuklas, — tarė Reinol
das, kraipydamas galvą. — Dangus žino, kaip jis ir su
gebėjo per vieną dieną tiek daug padaryti — reikėtų pa
manyti, kad jis buvęs paleistas iš įstaigos rūpintis vien 
tik mūsų reikalu. — Jis atsigręžė į Janscį, rūpestingai 
besistengiantį rodyti abejingą miną: — O kaip tamsta 
galvoji?

— Mes vyksime, — ramiai pasakė Janscis. Tai sa
kydamas, jis pažvelgė į Reinoldą, tačiau jis žinojo, kad 
tie žodžiai buvo skirti Julijai. — Jei dar bėra bent kokia 
geros žinios iš Švedijos viltis, tai turime bandyti. Profe
sorius yra senas žmogus, ir būtų nežmoniška, jei jis tu
rėtų mirti taip toli nuo savo žmonos ir tėvynės. Jei mes 
nenorėtume pabandyti... — jis pertraukė kalbą ir nusi
šypsojo. — Ar žinote, ką man tada pasakytų Petras? 
Jansci, jis pasakytų, mes neturime tau vietos. Tu negali 
laukti, kad mes tau būtume maloningi — ar tu turėjai 
savo širdyje draugiškumo ir gerumo Haroldui Jeningui?

Reinoldas pažiūrėjo į Janscį, pagalvojo, ką jis vakar 
buvo iš jo burnos girdėjęs, prisiminė žodžius, kuriais jis 
save išryškino kaip žmogų, kurio visą egzistencijos pa
grindą sudaro tikėjimas visa apimančiu dieviškuoju ge
rumu — ir jam staiga paaiškėjo, kad šis žmogus dabar 
nemelavo. Jis žvilgterėjo į Juliją ir jos veide pamatė besi
šypsančio supratimo išraišką; tačiau po to, pamatęs pirš
tais pridengtas jos akis, jis žinojo, kad ir ji neturėjo iliu
zijų: tose akyse glūdėjo paraližuojąs siaubas.

(Bus daugiau)
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CLEVELANDE
ir apylinkėse

* DIRVOS^ VAKARUI bilietus 
jau galite iš anksto užsisakyti 
telefonu HE 1-6344 arba įsigy
ti darbo valandomis Dirvoje. Bi
lietų kainos: 3.00, 2.50, 2.00 ir 
1.00 dol.

* HYPATUA PETKIENĖ-YČAI
TE i§ Los Angeles, atvykusi lan
kyti sunkiai sergantį inž. Pijų 
Žiūrį, su p. Žiūriene apsilankė 
Dirvos redakcijoje.

STASYS GOŠTAUTAS iš Bo- 
gotos, Colombia, atvykęs nuola
tiniam apsigyvenimui į JAV, bu
vo sustojęs Clevelande ir apsi
lankė Dirvos redakcijoje.

St. Goštautas, gyvendamas Co- 
lombijoje, yra parašęs Lietuvių 
Meno Antologiją ispanų kalboje 
ir knygą apie Colombijos meną. 
Jis aktyviai reiškėsi spaudoje 
meno klausimais. Atvykęs ir ap-

PARENGIMŲ KALENDORIUS I

sigyvenęs JAV, jis žada toliau 
tęsti studijas meno srityje ir tuo 
tikslu numato apsistoti NewYor
ke ir tikisi pasiekti ir Europos 
meno centrus.

Šiuo metu jis vyksta Los An
geles link, lankydamas pažįsta
mus ir megzdamas ryšį su' 
spaudos ir meno žmonėmis.

Stasio Goštauto tėvas Vacį. 
Goštautas Lietuvoje buvęs ilga
metis apskrities viršininkas ir 
atsargos karys, taip pat ruošia
si apsigyventi JAV ir numato ap
sistoti Chicagoje.

RUGSĖJO 29 D., ŠEŠTADIENĮ, CLEVELANDE
SLOVENIAN AUDITORIUM - 6417 St. Clair Avė., Clevelande 

METINIS DIRVOS VAKARAS
L, Bo Clevelando I apylinkės teatras ” Vaidila” vaidins

Maironio "KĖSTUČIO MIRTIS”
Režisuoja PETRAS MAŽELIS Vaidina Vaidilos Teatro artistai

Iškilmingas romano premijos įteikimas
Po vaidinimo, Dirvos rėmėjams dovanų paskirstymas ir šokiai. Gros Neo Lithuania orkestras.

Didžiojoj salėj Šokių metu bus pastatyti papildami stalai. Bilietai po $3.00, 2.50, 2.00 ir $1.00. 
Nusipirkit ar užsisakykit iš anksto Dirvos redakcijoje. Pradžia 6:30 vai. vak.

RUGSĖJO 29 D. Dirvos meti
nis spaudos balius - koncertas.

SPALIO 6 D. Vlado Braziulio 
vad. dramos studijos rengiamas 
draminis Stasio Pilkos rečitalis.

SPALIO 20 D. "Lietuva Mairo
nio kūryboje" - akademinis minė
jimas ir pobūvis šv. Jurgio pa- 
rap. salėje.

SPALIO 28 D. Eglutei paremti 
madų demonstravimo vakaras.

LAPKRIČIO 10 D. SLA 14Kuo
pos susipažinimo su Toronto SLA 
236 Kuopos nariais, vakaras - po
būvis.

LAPKRIČIO 24 D. Kariuome
nės šventės minėjimas 
gio Parapijos salėje.

GRUODŽIO 2
Maironio Garbei-paskaita, Čiur
lionio Ans. koncertas ir pobūvis 
Naujos parap. salėje.

P. BRAZAUSKAS, Lietuvių 
Kultūrinio Darželio pirminin
kas.

V. Bacevičiaus nuotrauka

* CLEVELANDOKULTŪRINIŲ 
DARŽELIŲ FEDERACIJA, kartu 
su Prekybos Rūmais ir Clevelan
do miesto vadovybe š.m. rugsėjo 
23 d. globoja 16-tą iš eilės "Vieno 
pasaulio dieną". Iškilmės prasi
dės 2 vai. p.p. viršutinėje East 
Blvd. dalyje į šiaurę nuo Supe
rior Avė., pačiame darželių vi
duryje ir tų iškilmių metu pa
grindinę programą atliks tauti
niai ansambliai, atstovaudami 
tautiniu menu tautybes, kurios 
rūpinasi savo kult, darželių iš
laikymu ir globojimu. Žinomas 

Šv. Jur- radijo pranešėjas Wayne Mack 
bus iškilmių vadovu ir pranešė
ju. Prieš tai bus didelis paradas,

D. Akademija kuriam vadovaus teisėjas Louis 
Petrash.

"Vieno Pasaulio Diena" yra 
virtusi tradicija šioje bendruo-

NORWOOD PRUS, INC.
6411 SUPERIOR AVENUE

Pilnas vaistinės aptarnavimas 
MŪSŲ ATRAKCIJA ŠIUO METU - DAN-DEE 

POTATOE CHIPS!

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVEJ
SAVINGS 

EARN OPEH EVERY SATURDAY UNTIL 2 30

4% SUPERIOR 
SAVINGS

ACCOUNTS 
INSUREO TO 

’IO OOO

HOME AND 
REMODEUNO LOANS

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,

UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU 
Gėlės visoms progoms — vedyboms, laidotuvėms ir t.t.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30 - 1:30
Telef. namų 431-6558 6901 Superior Avė.
Krautuvės — 431-6339 Cleveland 3, Ohio

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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 Easl 185 St.
EN 11763 KE 1-7770

menėje, patraukianti tūkstančius 
žmonių ne tik iš Clevelando, bet 
ir tolimesnių vietovių. Pasišven- 
tus Kultūrinių Darželių idėjai - 
kad visos tautybės gali dirbti 
kartu V harmoningai,"Vieno Pa
saulio Diena" reiškia spalvingą 
demonstraciją, paryškintą tauti
nio meno laimėjimais. Ta šven
tė primena mūsų įsipareigoji
mus palaikyti ir stiprinti Cleve- 
landą, kaip įvairių tautybių sim
bolį, susijungusį bendram darbui, 
neprarandant savo tautinės indi
vidualybės.

Kultūrinių Darželių Federaci
ja ta proga skiria savo dėmesį 
ir buv. Clevelando miesto merui 
A. J. Celebreeze už asmeniškas 
pastangas ir parodytą dėmesį 
Kult. Darželiams.

Iškilmių metu bus karūnuoja
ma "Miss.ClevelandCulturalGau 
dens of 1962". Kandidatė bus pa
rinkta iš kontestančių, atstovau- 
jaričių pavienių darželių tauty
bes. Mrs. Helen Karpinski pas
kirta gražuolei išrinkti komisi
jos pirmininke.

Į iškilmes jau pakviesta eilė 
administracijos ir visuomenės 
veikėjų.

Mrs. Lewis W. Phillips yra 
Darželių Federacijos gen. sek
retorė, gi iškilmių programos 
koordinatoriais yra Mrs. W. Ma- 
ky ir Mrs. Fr. Mervar.

BANKININKAS MERVINB. FRAN
CE, AUTORIUS 150.000 NAUJŲ 
ŠERININKŲ, PAVERTUS MUTU 
AL SAVINGS BANKĄ I CLEVE
LANDO SOCIETY NATIONAL 
BANKĄ

Rugsėjo 17 d. daugiau kaip 
150.000 clevelandiečių pasida
rys "pastoviais šėrininkais" ir 
Society National Banko netiesio
giniais savininkais.

Išsiuntinėjimas tą dieną pažy
mėjimų yra paskutiniuoju žings
niu reformų, siektų įvykdyti vos 
ne visą dešimtmetį.

Dar 1953 m. Society for Sa- 
vings bankas, auganti ir besi
plečianti bankinė institucija, įsi
gijo priemiesčiuose teises į ki
tas taupymo ir skolinimo insti
tucijas, pagaliau ir daugumą Še
rų iš Bank of Ohio. Taip besi
plečianti bankinė institucija, tu
rėdama prisitaikyti veikiantiems 
įstatymams, kurį laiką vykdė dvi
lypes operacijas: viena taupymo- 
skolinimo organizacijos vardu, 
kita pilnų bankinių operacijų var
du. Bet toks dvilypis veikimas 
pasirodė labai brangus ir savi
ninkai nutarė eiti prie vieno pa
jėgaus banko steigimo.

Tai įvyko 1958 m. gruodžio 31 
d. Susijungimui įvykus, Society 
National turtas iš 390 mil. dol. 
trumpu laiku išaugo į 490 mil.

i dol. Tai didžiausias turto paki
limas Clevelando bankų istori
joje.

Society National Bankas turi 
visas galimybes dar labiau plės
tis ir bujoti.

Pilną tuo reikalu informaciją 
rasite Dirvos šio numerio 2pus
lapyje.

THE ILLUMINATING CO. 
PREZIDENTAS ELMER L. 
LINDSETH, atidarydamas nau
ją 250.000 kilovatų turbogenera- 
torių Clevelando Lake Shore jė
gainėje, pareiškė, kad kompanija 
yra pasiruošusi patenkinti ir pa
tiekti elektros jėgą, kuri paten-

Vysk. Motiejaus Valančiaus lituanistinės mokyklos Clevelande tau
tinių šokių būrelis, neseniai gražiai pasirodęs šokdamas tautinius 
šokius republikonų šeimų išvykoje Euclid Beachir per kun. J. Ange
laičio pagerbimą. Būreliui vadovauja Audronė Gelažytė ir Ingrida 
Stasaitė. A. Karkliaus nuotrauka

KONKURSINIS RAŠINYS APIE MAIRONĮ 
CLEVELANDO JAUNIMUI

Clevelando Maironio Metų Ko
mitetas, siekdamas į Maironio mi 
nėjimą prasmingai įtraukti taip 
pat ir jaunimą, Lietuvių Bendruo
menės Clevelando I Apylinkės 
Valdybos iniciatyva bei siūlymu, 
skelbia jaunimui konkursinį raši
nį apie Maironį. Sąlygos:

1. Rašinys rašomas viena ku
ria šia tema: a) Maironis - 
tautos atgimimo dainius, b) Mai
ronis tautoje ir dainose, c)Gam- 
ta Maironio kūryboje, d) Mairo
nio reikšmė Lietuvai ar e) paties 
rašančiojo pasirinkta tema.

2. Rašoma ranka arba mašinė
le. Rašinio apimtis - ne mažiau 
kaip 4 mašinėle rašyti puslapiai 
praleidžiant eilutę.

Pageidaujama rašinio pabaigoj 
nurodyti panaudotąją literatūrą.

3. Konkurse dalyvauja studen
tai ir moksleiviai, baigę Cleve
lando aukštesniuosius lituanisti
nius kursus ar šeštadienines li
tuanistines mokyklas, ir aukštes
niųjų lituanistinių kursų klausy-

kintų visus šio regiono reikalavi
mus dabar ir ateityje.

Naujasis jėgainės vienetas yra 
ketvirtasis iš eilės papildęs kom
panijos elektros tiekimo sistemą 
per paskutiniuosius 6metus. Kiek
vienas turbogeneratoriaus viene
tas pajėgus aptarnauti apie 300, 
000 namų.

The IlluminatingCompany pre
zidentas ta proga pareiškė, kad ir 
miesto jėgainės turėtų tarnauti 
visų gyventojų naudai, ne tik 20% 
išrinktiesiems mūsų visų pini
gais remiamiems. Tuo labiau, kai 
privačios įmonės moka mokesčių 
24 centus nuo dolerio, o valdžios 
įmonės, aptarnaudamos tik 20% 
gyventojų, mokesčių temoka 31/2 
centus.

Lygiai kaip privačios įmonės, 
taip pat ir miesto ar valdžios įkur
tos galėtų prisidėti prie mokesčių 
naštos išlyginimo ir tarnauti nau
ju mokesčių šaltiniu.

Clevelando ir federal. valdžios 
atstovai dalyvavo iškilmingame 
naujos įmonės atidaryme, rodan
čiame pažangą ir pasitikėjimą 
Clevelando augimu ir jo ateitimi.

tojai.
4. Rašinys pasirašomas sla

pyvardžiu.
5. Rašinius vertina komisija: 

pirm. P. Balčiūnas, V. Kavaliū
nas, D. Staniškienė, J. Stempu- 
žis ir J. Žilionis.

6. Skiriamos trys premijos: 
pirmoji 50 dol., antroji 35 dol. 
ir trečioji 20 dol. Lėšas skiria 
LB Clevelando I bei II apylinkės, 
taip pat kviečiama prisidėti drau 
gijas bei paskirus asmenis.

7. Rašiniai kartu su atskiruo
se užlipintuose vokuose įdėtomis 
jų autorių pavardėmis, vardais ir 
adresais vertinimo komisijai 
siunčiami paštu pirmininko adre
su: P. Balčiūnas, 3092 EuclidHts. 
Blvd., Cleveland 18, Ohio.

8. Rašinių išsiuntimo paskutinė 
(pašto antspaudo) data - nevėliau 
kaip 1962 spalio 6- d.

9. Premijos įteikiamos jauni
mo Maironio minėjime 1962 spa
lio 20 d.

Maironio Metų Komitetas

DIRVOJE PARDUODAMŲ KNY
GŲ lentynoje galite įsigyti:

Vadovėlių leidimo komisijos iš 
leistus "Lietuvių Literatūros" 
rinkinius - I, II, III ir IV dalį, 
pradedant tautosaka, spaudos 
draudimo laikus, poaušrio ir nau
josios literatūros laikotarpį. Visi 
vadovėliai iliustruoti, kietais 
viršeliais.

Tai puiki dovana lietuvių lite
ratūra besidominčiam jaunimui. 
Kaina - 5.00 (II-jo tomo kaina - 
8.50 dol.).

Be to Dirvoje galite įsigyti

premijuotą J. KRALIKAUSKO 
romaną "Titnago Ugnis" ($2.50), 
ALF. VAMBUTO "Trys sakalai" 
pasakos ir padavimai - Mokyto
jų S-gos premijuotas leidinys 
mūsų jauniesiems - ($2.00).

F. Neveravičiaus - Blaško
mos Liepsnos, J. Švaisto - Žiob 
riai plaukia, J. Gliaudos - Ikaro 
sonata,- P. Andriušio - Daina iš 
kito galo, Rojaus Vartai ir visa 
eilė kitų naujausių ir senesnių 
laidų leidinių.

Knygas galite užsisakyti paš
tu.

CLEVELANDO LIETUVIŲ LAU
KO TENISO TURNYRAS

Š.m. rugsėjo 22-23 d. rengia
mas Cleveland Lietuvių 1962 m. 
Lauko Teniso Turnyras.

Turnyro programoje: vyrų vie
netas, vyrų dvejetas, jaunių vie
netas ir moterų vienetas. Jaunių 
amžiaus riba yra 1944 metų gi
mimo ar jaunesni.

Turnyrą rengia LSK Žaibo 
Lauko Teniso sekcija.

Turnyre gali dalyvauti kiek
vienas Clevelande ar jo apylin
kėse gyvenąs lietuvis.

Turnyras vykdomas "2 minu
sų" (Double Elimination) siste
ma.

Visi Clevelando lietuviai bent 
kiek žaidžiantieji lauko tenisą 
kviečiami dalyvauti.

Turnyras vykdomas GORDON 
PARKO teniso aikštėse. Pradžia 
šeštadienį rugsėjo 22 d. 9:00 vai. 
ryto.

Norintieji dalyvauti prašomi 
pranešti raštu ar telefonu, iki 
rugsėjo 20 d., šiuo adresu: JUR
GIS ŠENBERGAS, 12526 ARLING
TON AVĖ. Telefonas GL 1-0188.

PARDUODA NAMĄ

SAVININKAS parduoda už 
$11,500.00 7 kamb. namą. Vienos 
šeimos, didelė virtuvė su įjung
tomis .spintomis , kilimai, gazo 
pečius, garažas, dvigubi langai 
(storm windows). White Motors 
apylinkėje - 980 Maud St. HE 1- 
3939.

Jonas Brazauskas 
parduoda namus

1. 6105 Trafalgar — kai
na $14,200, nedidelis įmo
kė j imas.

2. 18001 Maplecliff Rd., 
vienos šeimos gerame sto
vyje namas. Kaina $29,900.

Skambinkite IV 1-6265.

Prezidento Antano Smetonos monogra
fijai garbės prenumeratos ir paprastos pre
numeratos jau renkamos.

Garbės prenumerata — $25.00 ir dau
giau. Paprasta prenumerata — $10.00.

Norintieji tą didelį leidinį užsiprenu
meruoti, čekius siųskite Dirvai.

Garbės prenumeratoriai gaus geres
niais viršeliais įrištą numeruotą leidinį su 
pažymėta savo .pavarde.
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KAS IR KUR?
* YYKSTANTIEMS Į ALTS TA

RYBOS SUVAŽIAVIMĄ CLEVE
LANDE maloniai primename, kad 
patogumo dėlei būtų malonu gau
ti iš anksto užsakymai bilietams 
į Dirvos ruošiamą vakarą. Mes 
norėtume žinoti rezervuotinų 
vietų skaičių.

* DAIL. ANT. TAMOŠAITIS 
nuo rugsėjo 22 d. iki rugsėjo 
30 d. ruošia savo dailės darbų 
parodą Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo Centre.

* IRENA STAŠAITYTĖ -BOR- 
GONI, rūbų kūrėja (designer), 
baigusi studijas Pietų Ameriko
je paruoš originalius rūbus Mon- 
tessori D-jos rengiamai Tradi
cinei Madų Parodai, spalio 21 d.

Antrą madų demonstravimo 
dalį sudarys vaikų rūbelių de
monstravimas, šiuos rūbus siu
va pačios mamytės.

* STASĖ VAIŠVILIENĖ, AL 
Montessori d-jos vicepirm.,dir
banti Donelaičio Vardo lituanis
tikos mokykloje, Chicagoje, pri
imta į Montessori Mokytojų Pa
ruošimo Kursus, Greenwich, 
Conn., kur išvyksta ir nuo rug
sėjo 24 dienos pradeda studijuo
ti Montessori teoriją, metodolo
giją, vaiko vystymąsi, auklėja
mąją filosofiją ir psichologiją 
bei bendrąją pedagogiką.

IRENA KAUŠEVIČIŪTE, worcesteriečių veikėjų Elenos ir Alfonso 
Kauševičių duktė, rugpiūčio 25 d. susituokė su Edmundu Markevičių. 
Po vestuvių jaunieji buvo išvykę į Floridą.

DIRVAI AUKOJO
DIRVOS METINĖS ŠVENTĖS
PROGA AUKOJO:
E. Laukys............................  5.00
T. Jurcys............................ 5.00
A. Giedraitis..........................5.00
J. Jurkūnas............................ 5.00
Pr. Turūta............................ 5.00
VI. Kalytis........ ..................... 5.00
J. Venckūnas..........................5.00
J. Rastenis............................ 5.00
A. Plioplys............................ 5.00
A. Jonaitis..............................5.00
J. Šarūnas.......................... ..4.59

(5.00 kanadiški)
J.A. Urbonas (papildomai) 2.00 
L. Vitėnas............................  1.00
R. Jasiūnaitė..........................5.00
V. Abraitis............................ 5.00
J. Švarcas..............................5.00
R. Valodka..............................5.00
BALF Centras (per p. Gri
gienę) ..................................... 5.00

* SPAUDOS BALIŲ Chicagos 
lietuviai žurnalistai rengia rug
sėjo 22 d. 8 vai. (šeštadienį). 
Programoje: smuikininkas Ma- 
tiukas, humoristas Albinas Va
lentinas, solistė B. Kemėžaitė, 
šokiai. Bus spaudos karalaitės 
rinkimai, lietuviški valgiai ir gė> 
rimai. Vieta - Balio Pakšto sve
tainė, 2801 W. 38th St. Įėjimas 
nemokamas skyriaus nariams. 
Bilietai kitiems - $2.50 gauna
mi prie durų.

Pranciškonų išlaikoma lietuvių gimnazija Kennebunkporte, Maine, pradėjo mokslo metus. Iki šiol turė
tos patalpos perpildytos, tad pradėta statyba papildomų patalpų ir sporto salės. Nuotraukoje mokiniai su 
mokytojais.

Linksma buvo neolituanų stovykloje prie Atlanto... Ir ilgai 
buvo delsiama prie automobilių, skirstantis į namus. Nuotrau
koje stovyklautojos (iš kairės): R. Buinytė, D. Mackevičiūtė, 
D. Matonytė, S. Jankauskaitė, M. Sperauskienė, R. Mackevi
čiūtė, Ž. Mackevičiūtė ir J. Elsbergaitė.

V. Gruzdžio nuotrauka

ALT S-gos pirm. V. Abraičio 
pranešimas Bostone

Amerikos Lietuvių Tautinės Są 
jungos pirmininkas Vyt. Abrai
tis rugsėjo 8 ir 9 d. lankėsi 
Bostone. Ta proga jis dalyvavo 
tautos šventės minėjime, kur pa
sakė trumpą sveikinimo kalbą, 
o rugsėjo mėn. 9 d. visuotina
me ALTS narių susirinkime pa
darė platų pranešimą apie ALTS 
ateities veiklą.

Susirinkimą atidarė skyriaus 
primininkas A. Matjoška; pa
kviesdamas šiam susirinkimui va
dovauti Ig. Vileniškį ir sekret. - 
L. Čepienę.

ALT Sąjungos ateities veiklą

V. Abraitis suskirstė į tris da
lis:

1. Jaunimo verbavimas į Tau
tinės S-gos eiles. Norima įkurti 
prie skyrių jaunųjų tautininkų ra
telius, kokie jau kai kuriose vie
tovėse yra įsisteigę. Bet ne vi
sur tas pritaikoma, nes daug kur 
veikia jaunimo organizacijos, ku
rios savo ideologija panašios į 
ALTS ideologiją. Reikia džiaug
tis kad daug mūsų jaunimo baigę 
universitetus stoja į ALTS eiles, 
kuri kiekvienais metais stiprėja 
narių skaičiumi ir savo pajėgu
mu.

2. Spauda: Dirvos leidimas fi
nansiniai yra sunkus, kaip sunkus 
visų lietuvių laikraščių ir knygų 
leidimas, bet nežiūrint to, finan
sinė padėtis gerėja, auga skaity
tojų skaičius, taip pat gaunama 
daug aukų. Reikia visiems na
riams rūpintis, kad Dirva finan
siniu ir turinio atžvilgiu stiprė
tų. Ta kryptimi paskutiniu metu 
gerokai pažengta pirmyn. Toliau 
pirm. V. Abraitis plačiau panag- 
rinėjo redakcijoje įvykusių pasi
keitimų klausimą.

3. Monografija: Prezidento A. 
Smetonos monografija jau spau
doje. Ją parašyti buvo pavesta 
p. Merkeliui. Buvo manoma iš
leisti tik 500 psl. ir 1000 egz. 
tiražo, bet surinkus medžiagą 
pasirodė, kad ji į 500 psl. ne
tilps, todėl nuspręsta spausdin
ti 750 psl. ir 1,500 egz. tiražo. 
Šioje monografijoje tilps daug 
medžiagos dar niekur nespaus
dintos apie A. Smetoną ir jo veik 
lą. Tai bus ne vien tik buvusio 
Prezidento biografija, bet Lietu
vos politinė istorija, labai tinka- 
ma mūsų jaunimui pažinti Lietu
vos veikėjų darbus kovoje dėl 
Lietuvos atstatymo. Todėl šimo-

nografija yra labai aktuali ir 
mūsų laikams. Jos kaina nusta
tyta minimali, 10 dolerių, todėl 
svarbu gauti daugiau aukų ir gar
bės prenumeratorių. A. Smeto
nos monografija pasirodys apie 
N. Metus.

Baigus pirm. V. Abraičiui at
virą ir įdomų pranešimą, sekė 
narių pasisakymai vienu ar kitu 
klausimu.

Ig. Vileniškis kalbėjo jaunimo 
reikalu ir dėl santykių su kitais 
laikraščiais. St. Santvaras džiau
gėsi, kad V. Abraitis paneigė įvai

Washingtono lietuviai įteikė Barboros Armonienės ir Algirdo Nas- 
vyčio knygą "Leave Your Tears in Moscow", Atstovų Rūmų mažumos
vadui Charles A. Halleck. Knyga buvo įteikta Baltijos valstybių vada
vimo akcijai paremti Kongrese komiteto vardu. Knyga buvo išdalinta 
visiems kongresmanams.

E. CHICAGO
MAIRONIO MINĖJIMAS

Lietuvių Bendruomenės East 
Chicagos skyrius rugsėjo 9 d. pa
darė turiningą Maironio minėji
mą. I dvi dalis paskirstytą prog
ramą atliko vietinės ir kviesti
nės meninės jėgos.

Minėjimą atidarė LB skyriaus 
pirmininkas K. Valeika ir po įva
do žodžio pakvietė poetą Kazį 
Bradūną paskaitos skaityti. Pre
legentas brandžioje paskaitoje 
apžvelgė sukaktuvininko kūrybą, 
paryškino poeto asmenį ir jo įta
ką Lietuvos atgimimui. Gyvo dė
mesio susilaukė kai kurie mažiau 
žinomi epizodai iš Maironio gy
venimo.

Iš Maironio kūrybos deklama
vo: artistas S. Pilka, prof. V. 
Jakubėno palydimas pianinu, Ele
na Blandytė ir Rūta Domarkaitė. 
Keturias maironines dainas ir 
vieną bisui padainavo NataAukš- 
tuolienė. Jai akompanavo prof. 
V. Jakubėnas ir A. Rimkus.

Programą pranešinėjo Zigmas 
Molėjus.

Po minėjimo buvo kuklios vai
šės programos dalyviams.

(rp)

* Dail. J. PAUKŠTIENĖ ir dail. 
MURINAS padovanojo paveikslus, 
kuriuos matysite ir galėsite lai
mėti Madų Parodoje rūgs. 30 d. 
4 v. p.p. Jaunimo Centre. Pa
rodos pelnas skiriamas Putnamo 
seserių planuojantiems Senelių 
Namams, rengia Putnamo seserų 
rėmėjai, Cicero skyrius.

rius gandus dėl buvusiam Dir
vos vyr. redaktoriui darytų už
metimų ir taip pat pageidavo, 
kad monografijos tiražas būtų pa
didintas. Cibas pasisakė dėl sei
mo Washingtone.

Įvairiais kt. klausimais pasi
sakė Griauzdė, Andriulionis, Stri- 
kaitis ir kt. Matjoška teiravosi 
dėl santykių su ALT. Į visus iš
keltus klausimus V. Abraitis pla
čiai paaiškino, pažymėdamas, 
kad ALTS santykiai su ALT, 
BALF ir Bendruomene visiškai 
normalūs.

Po pirmininko V. Abraičio kal
bos A. Matjoška pranešė, kad 
užbaigiant Maironio metus, Bos
tono Tautinės S-gos namuose bus 
pastatytas Maironio biustas, kurį 
pagamins skulp. Kašuba. Šiam 
reikalui tvarkyti sudaryta komi
sija, į kurią įeina St. Santvaras, 
inž. Dačys, J. Vaičaitis, Mickū- 
nas ir dail. Andriušis. Taip pat 
buvo prašyti nariai paskubinti 
rinkti monografijos prenumera
tą.

Šis reto pobūdžio susirinkimas 
baigtas bendra kavute. Svečias 
dailininkas J. Bagdonas, dalyva
vęs šiame susirinkime, kurio kū
rinių paroda nesenai vyko Tauti
nės S-gos namuose, buvo labai 
sužavėtas narių nuoširdumu ir 
namų papuošimui padovanojo vie
ną paveikslą, leisdamas patiems 
nariams išsirinkti iš jo paveiks
lų galerijos.

(pm)

Būrelis losangeliečių Kalifornijos Lietuvių Dienoj. Iš kairės: B. Brazdžionis,Čiurlionienė , Ruth Buell, 
B. Budriūnas, E. Dargytė, kons. J. Bielskis, St. Baras ir Alg. Gustaitis. L. Briedžio nuotrauka
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