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Kubos sukilėliai bombardavo 
Castro kariuomenę

Pro kuministinio Castro 
režimo priešų veikla praeitą 
savaitę stiprėjo jau valan
domis. šeštadienio rytą "ne- 
žinomos kilmės” lėktuvai 
bombardavo režimo karinę 
stovyklą, pataikydami į 
šaudmenų sandėlį. Kariuo
menė tuoj pat pradėjo šau
dyti į lėktuvus, kurie, nu
metę mažiausiai tuziną 
bombų, paspruko nekliudy
ti. Sproginėjimai stovykloje 
tęsėsi dar apie pusę valan
dos po kautynių pabaigos. 
Bombardavimas buvo įvyk
dytas, kai režimas paskelbė 
dviejų tariamų kontrarevo- 
liucionierių sušaudymą.

K e t v irtadienį Havanos 
centre sudegė didžiausia 
Kubos universalinė krautu
vė. Gaisro nuotoliai neskel
biami, bet jie galėję siekti 
tarp 7 ir 8 mil. dolerių. Re
žimas paskelbė, kad krau
tuvę padegę sabotatoriai, ir 
išvystė nepaprasto masto 
n e a p y kantos propagandą 
prieš Jungtines Valstybes.

Kubos sukilėlių vadai Flo
ridoje pareiškė netikį, kad 
prezidento Kennedžio opo
zicija invazijai iš Jungtinių 
Valstybių turėtų įtakos jų 
kariniams pasirengim a m s 
šiame krašte.

Jie pabrėžė, kad plataus 
masto invazija į Kubą nie
kada ir nebuvusi planuoja
ma vykdyti nuo Amerikos 
krantų. Kai krašte veikią 
rezistentai būsią pakanka
mai aprūpinti kariniais 
reikmenimis, su jų veiks
mais suderinta invazija bū
sianti pradėta iš bazių "kaž
kur Karaibuose”.

P a s i ruošimai sukilimui 
esą paskubinti, vis dides
niais kiekiais siunčiant į 
Kubą infiltratoi’ių ir sabo- 
tatorių grupes, kurios gabe
na ginklus ir sprogmenis 
Castro priešų sąjūdžiui.

Kubos sukilėlių vadus pa
drąsino prez. Kennedžio 
užuominos, kad pagalba 
Castro priešams bus teikia
ma ir toliau, o taip pat to
leruojami jų pasiruošimai 
šiame krašte, kaip -savu lai
ku buvo teikiama parama 
Castro šalininkams.

Kuboje nuo režimo pabė
go buvęs premjero įstaigos 
viršininkas dr. Juan Ortą, 
kuris pasiprašė globos Ve- 
nezuelos pasiuntinybėje. Jo 
nuomonių skirtumai su 
premjeru Castro iškilo dėl 
vis didėjančios komunistų 
įtakos Castro vyriausybėje.

"Vieną kartą pradėjus, nebus blogai jei šį kartą pulsiu šį...!"

T Floridą atskrido ir poli
tinės globos pasiprašė du cL 
viliniai lakūnai, kurių vie
nas buvo Castro asmeninio 
lėktuvo pilotas.

Prezidento Kennedžio pa
reiškimus, kad Kubos klau
simo esmė slypi ne Ameri
kos ir Kubos kivirče, bet 
pačių kubiečių tarpe, labai 
smarkiai puolė Kubos ko
munistų organas ”Hoy”, 
kuris tame pačiame straips
nyje įspėjo kubiečius, kad 
"kova su imperialistais bus 
ilga".

Pats Fidel Castro paskel
bė specialų atsišaukimą į

BRITAI ATŠAUKĖ IŠ KOKSO 
SAVO PILIEČIUS

Jungt. Tautų gen. sekr. Ham
marskjoldas Įspėjo Vakarų Vo
kietiją, kad naudojimas vokiško 
lėktuvo ginklams gabenti Į Kongą 
reiškiąs Jungt. Tautų rezoliuci
jos pažeidimą.

Keturmotoris vokiečių lėktu
vas buvo prieš kelias dienas su
laikytas Leopoldvilėje, kur jis 
nusileido tariamai degalų atsar
gas papildyti.

Vokiečiai aiškina, kad tiek 
lėktuvą samdant, tiek Briuse
lyje jį pakraujant, Įgulai buvo 
aiškinama, jog tai esąs "regu
liarus krūvis". Katangoje siuntą 
priėmusi tūla moteris, kuri pa
sirašiusi "Gillet" pavarde, kas 
leidžia spėti, kad ji buvusi belgė. 
Jungt. Tautų pareigūnai tiki, kad 
vokiečiai pastebėję siuntos po
būdį ir po to specialiai nusileidę 
Jungt. Tautų bazėje, kad reikalą 
iškėlus viešumon. Jie pastebi, 
kad lėktuvas lygiai galėjęs nu
sileisti Brazavilėje, kitoje Kongo 
upės pusėje, kur visa istorija 
nebūtų išryškėjusi.

Belgijos užsienių reikalų mi
nisterija paskelbė, kad ji neda
vusi jokio leidimo ginklams siųs
ti Į Kongą ir apie skridimą nieko 
nežinojusi.

Britų vyriausybė painformavo 
Jungt. Tautas, kad visi britai, 
tebesą Konge, praras savo pasus, 
jeigu nepaklausys Įsakymo grįžti 
Anglijon.

Leopoldvilėje vis didėja abe
jonės dėl derybų su Stanleyvilės 
prokomunistinio režimo lyderiu 
Gizenga tikslingumo. Praeitą 
sekmadienį sutartos derybos bu
vo centrinės vyriausybės pasku
tinį momentą atmestos, pareiš
kiant nepasitenkinimą jų vieta 
ir laiku. Dabar Gizenga siūląs 
jas Adis Abejoje arba Atėnuose, 
bet centrinės vyriausybės tarpe 
vis didėja nesutarimas dėl jų 
reikalingumo, nes Gizenga galįs 
neigti prezidento Kasavubu au- 

specialistus, kad jie nebėg
tų iš krašto. Įdomu, kad ši 
jo kalba nebuvo perduota 
per televiziją ir sustiprino 
vis labiau aiškėjančias ži
nias apie komunistų specia
listų grįžimą į savo kraštus. 
Vyriausybė viešai nepatvir
tino tokių specialistų išvy
kimo iš Kubos, bet gandai 
sako, kad čekai, lenkai, vo
kiečiai ir rusai išvyksta dėl 
"stingančio bendradarbiavi
mo pačių kubiečių tarpe". 
Ar tai turėtų reikšti, kad 
komunistų blokas jau nura
šė Castro režimą į nuosto
lius?

toritetą ir reikalauti skubaus 
parlamento sušaukimo ir nutari
mo, kad jis būtų laikomas tei
sėtu Lumumbos Įpėdiniu.

SALAZARAS DIDINSIĄS 
NUOLAIDAS

Portugalijos premjeras Anto- 
nio de Oliveira Salazar reor
ganizavo savo kabinetą, pasi
imdamas ir gynybos ministerio 
pareigas. Tuo būdu, jis pats di
riguos saugumo priemones Af»5o 
loję, Vakarų Afrikos teritorijo
je, kur portugalų režimą pradėjo 
pulti afrikiečiai nacionalistai. 
Kabineto reorganizacijos metu 
buvo pakeisti gynybos, gink
luotųjų pareigų ir kolonijų mi- 
nisteriai.

Visoje portugalų armijoje ir 
saugumo daliniuose paskelbta 
"apsauginė būklė". Tai reiškia, 
kad kariuomenė turi visą laiką 
pasilikti kareivinėse, bet nėra 
varžymų civiliams.

Premjeras Salazaras per ra
diją pakelbė, kad būsią daugiau 
pasikeitimų Portugalijos politi
koje ginti Angolos teritoriją. 
Portugalija, sujaudinta naujų žu
dynių Angoloje ir egzilų reika
lavimų pravesti demokratines 
reformas, yra pilna Įvairiausių 
gandų. Sakoma, kad du aukšti 
karininkai pabėgę iš savo postų. 
Taip pat pasakojama, kad buvęs 
gynybos ministeris gen. Julio 
Moniz vadovavęs grupei aukštų 
karininkų, kurie reikalavę per
mainų užsienio ir vidaus poli
tikoje. Sakoma, kad jis išvykęs 
iš Lisabonos, bet atrodo, kad 
armijos didžiuma išlikusi iš
tikima Salazaro režimui.

■ Angoloje gynybos taryba pa
šaukė visus atsarginius akty- 
viojon karo tarnybon.Teritorijo
je vyksta visuotinė mobilizacija

NERINGA B. KARALIŪTĖ, iš Clevelando, dalyvaus Dirvos ruošiamame pianistų varžybų koncerte, 
balandžio 29 d. Clevelande. N. Karaliūtė pianino muzikos mokosi Cleveland Music Settlement School.

ABEJONES DĖL GAGARINO SKRIDIMO
Vakarų mokslinin k a m s 

sukėlė galvosūkį kai kurie 
nesutarimai sovietinėje pro
pagandoje apie rusų astro
nauto Gagarino kelionę erd
vėje ir jo grįžimą į žemę.

Jie sako, kad nekylą es
minių abejonių dėl paties 
skridimo fakto, nes jis bu
vęs užregistruotas ameriki
nių sekimo stočių, (čia ten
ka pastebėti, kad Vakaruo
se niekas negali patikrinti, 
ar tikrai toje erdvės kapsu
lėje buvo žmogus. Galima 
prileisti, kad sovietams ne
pasisekus išsiųsti erdvėn 
astronautą balandžio 7, jie 
po penkių dienų galėjo erd
vėn paleisti tuščią žemės sa
telitą).

Mokslininkų įtarimus su
kėlė šie faktai:

• pirmuosiuose sovietų 
pranešimuose buvo sakoma, 
kad Gagarinas stebėjęs že
mę pro kapsulės langelius, 
atseit, savo akimis, tuo tar
pu sovietų mokslininkas 
Blagonarovas pareiškė, kad 
jis pasaulį matė "per radi
ją”;

• sovietai paskelbė, kad 
astronautas praskridęs Pie
tų Ameriką, praėjus 15 mi
nučių nuo iškilimo erdvėn, 
bet nė viena sovietų raketų 
iššovimo bazė nėra taip arti 
amerikinio kontinento, kad 
jį pasiekti! per tokį trumpą 
laiką;

• nesutampa sovietų aiš
kinimai apie Gagarino nusi
leidimą ir jo techniką. Vie
nur aiškinama, kad jis nu
sileidęs parašiutu vieno kol
chozo pievoje, kitur sako
ma, kad kapsulė buvusi nu
leista parašiuto ir išskleistų 
sparnų kombinacijos pagal
ba.

Tuo tarpu Maskva pergy
vena Sovietijoje techniškai 
pasmerkto "asmenybės kul
to" suklestėjimą, kuris šį 
kartą skirtas Gagarinui. So
vietų žinių technika nesu
spėja pranešinėti, kokiu 
tempu Gagarino vardu per

krikštijamos vietovės, gat
vės, gimsta vaikai, net vie
nas kalnas ir naujas mine
ralas, kuris pavadintas "ga- 
garinitu”.

Astronauto sutikimo iš
kilmės Maskvoje buvo iki 
k r a š tutinumo išnaudotos 
komunizmo p r o p agandai. 
Chruščiovas vadino Gagari- 
ną "erdvės Kolumbu" ir 
skelbė, kad jo skridimas ro
dąs naują komunizmo per
galę. Esą, Ameriką tuo tar
pu tebepirmaujanti ekono
minėje srityje, bet komu
nistai, sugabėję ją pralenk

KęSTUTIS SALADŽIUS 10 metų amžiaus, iš Rochester, N.Y., 
dalyvaus pianistų varžybų koncerte, jaunųjų grupėje, balandžio 
29 d. Clevelande. Pianino muzikos mokosi pas Ž. Ndmeiką.

ti erdvėje, pralenks ir pa
liks visose srityse.

Amerikiniuose sluoksniuo
se šie, nors ir neįmanomas 
patikrinti, sovietų laimėji
mas sukėlė susirūpinimą ne 
dėlto, kad rusai pirmieji 
erdvėn išsiuntė žmogų, nes 
to reikėjo laukti, bet būkš- 
taujama, kad rusai galį ga
na netolimoje ateityje įsi
tvirtinti mėnulyje ir iš ten 
kariškai kontroliuoti mūsų 
planetą.

Prez. Kennedy įsakė pa
skubinti amerikinį Apollo 
projektą.
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Baimė ir neapykanta
KITI RAŠO DOLERIAI IR CENTAI KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

Bet Kubos žemės reformą iki 
pastarųjų mėnesių -- iš bėdos 
net ir dabar dar -- galima buvo 
laikyti garbingomis režimo pas
tangomis įvykdyti socialines re
formas, gražiai skambantiems į- 
statymams prieštaraujančią tik
rovę pavadinant atskirų pareigū
nų klaidomis, neišvengiamais re
voliucijos pirmųjų žingsnių reiš
kiniais ir t.t. -- kaip dar ir da
bar kai kas bando tai pateisinti. 
Bet vadinamą "urbaninę refor
mą" jau negalima taip teisinti.

NAMŲ NUSAVINIMAI

Urbaninę reforma Kuboje va
dinamas nesenai įvykdytas pri
vatinių namų nusavinimas mies
tuose. Iš visų Savininkų, turin
čių bent po vieną nuomininką, 
buvo namai atimti. Nuomininkas 
po to turėjo nuomą mokėti val
stybei, kuri dalį tų pajamų grą
žina savininkams juokingai ma
žomis sumomis -- iki 600 pezų 
per mėnesį. Pagal komplikuotą 
formulę, tie butai kažkada atei
tyje --po aštuonių, dešimt, dvy
likos metų -- turį tapti dabar
tinių nuomininkų nuosavybe. Bet 
jei jis iš to buto išsikelia ar 
yra priverstas išsikelti 
viskas pareina į valstybės ran
kas.

Režimas, tuo būdu sutelkdamas 
į savo rankas milžiniškas pini
gų sumas, bet iššaukia milži
nišką neapykantą. O nuominin
kai, netikėdami tolimos atei
ties pažadais ir režimo pasto
vumu, ypač kai tas jau juos 
nekartą yra apvylęs, visiškai ne
sirūpina tų butų priežiūra ir 
remontu, kas paskubina namų 
irimą. Be to, kiekvienas mato, 
kad vadinama urbaninė refor
ma turi ir kitą tikslą: režimo 
valdininkai iš nusavintų namų 
grobiasi baldus, kilimus, namų 
apyvokos reikmenis ir t.t.

"NAUJOSIOS KLASES" 
PAŽYMIAI

Daugelį Lotynų Amerikos 
kraštų gyventojų žavi tai, kad 
naujasis režimas, priešingai vi
suose tuose kraštuose įsigalėju
siai tradicijai, nesąs koruptiškas. 
Na taip, vagystė iš tikrųjų ski
riasi korupcijos, ir Kuboje tai 
atsitinka "liaudies vardu" ir esą 
taikoma "tik kontrarevoliucio- 
nieriams, išnaudotojams, impe

rialistams" ir panašiems. Bet 
neužmirština, kad nacionalizavus 
ten visą pramonę, namus, vieš
bučius ir t.t. — vargu kas ir 
beturi iš ko papirkinėti valdi
ninkus.

O jei valstybė yra paperkama 
kitos valstybės, kaip dabar Ku

rinio kaimyno turistus ir pirk
lius kaf kur pastebimas. Dažnai 
aš buvau klausinėjamas, -iš kur 
atvykau: iš Čekoslovakijos? Iš 
Lenkijos? Rusijos? Vokietijos 
(Rytų)? Ne? Tai iš kur? Iš Ki
nijos -- mėgdavau atsakyti, kas 
iššaukdavo klausėjo sumišusią

Aukštesnieji komunizmo kursai Kuboje...

ba yra papirkinėjama sovietinio 
bloko -- tai juk ne korupcija, 
o užsienio ūkinė politika.

Reikia paminėti, kad naujieji 
valdovai tuo tarpu teberodo 
"liaudišką išvaizdą" -- vaikšto 
nesiskutę ir nesiprausę, suglam
žytomis uniformomis. Bet visi 
jie, įskaitant patį Fidelį Castro, 
leidosi "liaudies apdovanojami" 
ne tik brangiais automobiliais, 
bet "gavo" ir po kelis namus, 
o milicijos vyrų ir moterų 
būriai dažnai didelėmis grupė
mis apgyvendinami turistų ne
tekusiuose, suvalstybintuose 
prabangiuose viešbučiuose. Bet 
šiaip "naująją klasę" Kuboje tuo 
tarpu tegalima atpažinti tik iš 
brangių automobilių ir stipriai 
ginkluotos milicijos apsaugos.

18,000 POLITINIŲ KALINIŲ
Užsieniečiai Kuboje nėra ne

kenčiami. Žmonės jiems drau
giški, nors dažniausiai juos 
laiko retenybe tapusiais ameri
kiečiais. Nesiliaujanti "jankių 
neapykantos" propaganda ligšiol 
nepaliko gilesnių pėdsakų, nors 
tam tikro laipsnio neigiamas nu
sistatymas prieš galingojo šiau-

šypseną. Tai juk jau buvo po
litinė demonstracija!

Tikri režimo šalininkai ir 
agentai neriasi iš kailio, ban
dydami iškvosti tavo pažiūras ir 
įvelti tave į politinį pokalbį, ku
ris dažniausiai baigiasi tuščiai. 
Vienas pavyzdys: į mano klausi
mą, kada Kuboje bus įvykdyti 
žadėtieji laisvi rinkimai, man 
visada būdavo atsakoma: kai to 
norės liaudis. O iš ko tai bus 
aišku? -- Masiniai mitingai 
išreiškia liaudies valią!

Bet kiti, režimo priešai, bijo 
su nepažįstamu leistis į kalbas. 
Tai, kas beveik prieš pustrečių 
metų buvo visų džiaugsmingai 
sveikinama, kaip išvadavimas iš 
diktatūros, šiandien virto siaubo 
viešpatavimu.

Šiandien Kuboje esama apie 
18,000 politinių kalinių -- kelis 
kartus daugiau, negu bet kada 
Batistos laikais, ir jau sušau
dyta per 2000 žmonių, jų tarpe 
studentų, profesinių sąjungų vei
kėjų ir t.t. Tai ne buvusio re
žimo milijonieriai, kurie su pa
kankamomis pinigų sumomis at
sidūrė užsieniuose, bet didžią
ja dalimi buvę Castro šalininkai, 
kurie gynė revoliuciją nuo išda
vimo komunistams.

NEŽINANT GERIAU 
NERAŠYTI

Naujienų apžvalgoje Dr. P. 
Grigaitis praėjusio trečiadienio 
numeryje rašo:

"Pastaruoju laiku generolo 
Micbailovo komitetas vėl pra
dėjo siuntinėti iš okupuotos 
Lietuvos per Berlyną savo 
"Tėvynės Balsą" amerikie
čiams".
Jau vien šiame sakinyje Dr. 

P. Grigaitis padarė kelius tie
sos iškraipymus. Juos čia ir pa
minėsiu.

Pirma, gernerolas Michailo- 
vas "Tėvynės Balsą" visą laiką 
siuntinėja, tik pora paskutinių 
metų tie laiškai iš Rytų Berlyno 
su "Tėvynės Balsu" buvosušluo- 
jami į sąšlavų dėžes. Ir tik re
tus JAV lietuvius pasiekdavo. O 
dabar, kai prezidentas J. F. Ken
nedy patvarkė, tie laiškai, vie
ton pakliuvę į sąšlavų dėžes, pa
siekę tuos adresatuos, kurių ad
resus jie Vokietijoje buvo iš
vogę iš Vasario 16 Gimnazijos, 
Lietuvių Bendruomenės, Vliko į- 
staigų ir kitur. Taigi už tai rei
kia atatinkamais laiškais JAV 
prezidentui ir padėkotų kad JAV 
lietuviai tuo šlamštu vėl tero
rizuojami.

Antra, "Tėvynės Balsas" 
ateina ne iš okupuotos Lietuvos 
per Berlyną, bet tiesiai iš Ryti
nio Berlyno. Lietuvoje jo spaus
dinimo niekas nežino, o vienoj 
saugumo įstaigoj yra nurodytas to 
laikraščio adresas. Tas "Tė
vynės Balsas" spausdinamas Ry
tų Berlyne, iš ten ir siuntinė
jamas. Tik anksčiau, kada jis ei
davo į sąšlavų dėžes, nebūdavę 
nurodytas siuntėjo adresas, o da
bar nurodoma, kad tai yra Horst 
Lehman, iš Gartenstr. 28, Ber- 
lin N. 4. Bet ir tai ne visada 
tas adresas duodamas. Jis kaita
liojamas, bet siuntėjas tas pats 
--Maskvos saugumo agentai, 
terorizuoją viso pasaulio lietu
vius.

O daktarui šiuo atveju toks pa
tarimas: jei nežinai apie ką 
rašai, tai geriau nieko nerašyk 
ir skaitytojų neklaidink!

B. V.

KAIP DĖL ĮVAIRIU SUKTYBIŲ 
PRARANDA MILIJONUS

DAUG PRIESPAUDOS 
PRIEMONIŲ

Aš kartą aplankiau vieną pro
fesorių, kurio adresą buvau ga
vęs per bendrus pažįstamus, ir 
kurio pavardės dėl suprantamų 
priežasčių čia nenoriu minėti. 
Nors mes kalbėjomės jo bute, 
nors jam aiškiai išdėsčiau mū
sų ryšio eilę, jis gana ilgą lai
ką visiškai nenorėjo kalbėti apie 
politiką. Tik man aiškiau iš
dėsčius mano paties politines 
pažiūras ir išvardijus aplanky
tus asmenis, jis iš dalies leido
si įtraukiamas į pokalbį. "Čia 
labai pavojinga, jūs žinote," pa
siaiškino jis. "Taip, aš žinau."

Režimo priespauda, sukrėtu
si žmones ir sukūrusi įtemptą, 
slogią atmosferą, pasireiškia ne 
tik areštais. Yra daug kitų prie
monių. Taip pvz. gydytojai, mo
kytojai, teisininkai ir t.t. savo 
profesijoje gali dirbti, tik pri-

klausydami atitinkamoms pro
fesinėms organizacijoms. Tos 
yra ne tik politiniai režimo į- 
rankiai, bet jau beveik be iš
imties dominuojamos komunistų, 
kurie išvaikė ir areštavo visus 
nekomunistus ir antikomunistus.

Vienas užsienietis, kuris de
šimtimis metų gyvena Kuboje, 
man pasakojo: "Šiame krašte esu 
pergyvenęs nemaža revoliuci
jų, klikų varžybų ir panašių į- 
vykių, bet paprastai jie būdavo 
greitai užmirštami. Daba-r pirmą 
kartą čia pergyvenu neapykantą. 
Neapykantą režimui ir jo tero
rui."

(Tęsiny: Lauktinas žiaurus pi
lietinis karas)

Praeitais metais Better Busi- 
nes Bureau (BBB) Amerikoje ir 
Kanadoje gavo, peržiūrėjo, pa
tikrino ir atsakė virš 90,000 
paklausimų ir skundų. Šiepaklau- 
simai ir skundai gauti iš pap
rastų gyventojų — kaip jūs ir 
aš.

Amerikiečiai kiekvienais me
tais dėl įvairių suktybių pra
randa milžiniškas sumas. Pavyz
džiui, pagal BBB apskaičiavi
mą, kiekvienais metais praran
dama $150,000,000 įvairioms 
netikroms labdarybėms; $150,- 
000,000 įvairoms medicininėms 
suktybėms ($50,000,000 vien tik 
vėžio "pagydymams") ; ir virš 
$100,000,000 namų priežiūrai, 
pagerinimui ir apsaugai.

Su kiekvieno pavasario pra
džia, prasideda ir naujos suk
tybės, ypatingai taikomos na
mų savininkams. Paskutinis BBB 
pranešimas duoda ilgą pavasa
rio suktybių sąrašą, kurs lengvai 
gali paliesti kiekvieną namų sa
vininką.

Sodai, pievelės ir daržai yra 
papuliariausi suktybių taikiniai. 
Senas sunkvežimis, pakrautas į- 
vairiomis trąšomis, "atsitik
tinai" atsiranda jūsų kaimy
nystėje. Šoferis, sustojęs prie 
jūsų, namo, paaiškina, kad jis yra 
jūsų kaimynystėje, tad tuo pačiu 
gali jums trašas parduoti daug 
Pigiau.

Išbarstęs kelis krepšius trą
šų... ir kas skaičiuos kiek tų, 
krepšių jis išbarstė... jis pri
statys jums sąskaitą daug dides
niam kiekiui trąšų, negu jūs 
gavote. O tų trąšų kokybėyradar 
didesnis klausimas.

Kitas gudrus pardavėjas, įspū
dingais skelbimais reklamuoja 
įvairius krūmus ir augalus. Skel
bimuose skaitoma apie tų auga
lų ypatingą grožį ir būtinumą jais 
pagražinti savo kiemą. Kada au
galai pagaliau atsiunčiami, jie 
būną mirę, ligoti ar dar eilę 
metų nuo to gražaus ir nuosta
baus žydėjimo.

Viena skystų trąšų firma ga
rantuoja puikią žalią žolę pa
vasariui. Ir ji tai garantuodama 
tikrai išpildo, nes tie chemika
lai yra žali dažai, o ne trąšos. 
Žinoma, pavaikščioję po savo 
gražią pievelę, jūs taip pat savo 
namuose turėsite gražius, žalius 
kilimus...

Prieš perkant bet kokius kie
mo įrengimus ar pagražinimus, 
reikia atsiminti, kad kiekviename 
mieste yra eilė gerų ir patiki
mų firmų.

* Kitas uždarbiautojas, kuris 
irgi "atsitiktinai" atsiranda jūsų 
kaimynystėje, pigiai pardavi
nėja linoleumą. Jis "atlikęs" iš 
"didelio užsakymo", visai netoli 
jūsų. Bet patikrinę jo siūlomą 
"pigią" kainą jūs pamatysite, kad 
ji- nėra nė kiek pigesnė, jei ne 
dar daug brangesnė kaip kiekvie

noj e geroje krautuvėje. O šio 
linoleumo kokybė taip pat yra 
neatsakomas klausimas.

Žiemos oras dažnai palieka 
savo ženklą jūsų kiemo įvažia
vimuose. Saugokitės kontrakto- 
riaus, kuris siūlo pertaisyti 
įvažiavimą daug pigesne kaina, 
kaip kiti kontraktoriai. Dažniau
siai tv plonas įvažiavimo užlie
jimas neišsilaikys iki vasaros., 
jei tas kontraktorius iš viso at
siras, paėmęs pirmąjį {mokėji
mą.

Čia suminėta tik keletas daž
niau pasilaikančių suktybių. Rei
kia neužmiršti, kad kiekvieną 
pavasarį, su kiekviena naujai pa
sirodančia gėle, atsiranda ir 
naujas pardavėjas. O to parda
vėjo didžiausias uždavinys yra 
įrodyti seną amerikiečių posakį, 
kad "kvailys ir jo pinigai leng
vai išsiskiria".

*

Paskutinio dešimtmečio na
mų skaičiaus padidėjimas buvo 
daug didesnis, negu gyventojų 
skaičiaus padidėjimas. Taippra- 
neša Cleveland Trust bankas savo 
pramonės biuletenyje. Namų 
skaičius padidėjo 27%, o gyven
tojų skaičius padidėjo tik 18%.

Pagal JAV Surašymo Departa
mento pranešimus, 1960 metais 
buvo 58,582,000 gyvenamieji na
mai. 1950 metais buvo tik 46,- 
157,000 gyvenamųjų namų.

Didžiausias gyvenamųjų namų 
skaičiaus padidėjimas buvo Kali

fornijoje. Po to sekė New Yorkas, 
Florida, Texas ir Ohio.

♦
John B. Stetson, skrybėlių ga

minimo bendrovė Philadelphijo- 
je praneša, kad ji jau yra pa
siruošusi gaminti sulankstomas 
skrybėles.

Skrybėlės bus parduodamos 
po $5.00. Pilietis,nusiėmęs skry
bėlę, ją galės sulankstyti ir įsi
dėti į kišenę.

MOKAME

metinį dividendą, už 
visas taupymo sąs
kaitas.
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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
lerį.

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

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

PADĖJUS $500.00 AR DAUGIAU KOVO IR
BALANDŽIO MEN. DUODAME 

$14 DOVANA

KAS DU MEN. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

DARBO VALANDOS:
pirm. 9 Iki 8 v. v. 
antr. 9 iki 5 v. v. 
trečiad. — uždaryta 
ketv. 9 iki 5 v. v. 
penkt. 9 Iki 5 v. v. 
ftešt. 9 iki 1 v. p.p.

JO8EPH F. 6 R I B A U S K A S , v • d • j « •

n.ufum miw
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 4 S i| COURT, CICERO 50, ILL./ll 2-13S7,TO 3-3131

NAUJOS SPORTO
MADOS EUROPOJE

Vienoje sporto šakoje Europa 
pradeda neatsilikti nuo Ame
rikos, būtent, kėglyje. Tiesa, 
tai labai sena sporto šaka, ypač 
buvo mėgiama Vokietijoje, kur 
bemaž kiekvienas miestukas tu
rėjo savo "Kegelbahn" (kėglių 
takus). Bet tai buvo vien pra
mogos dalykas.

Dabar kėgliu labiau susirūpin
ta ir jis pasidarė mados dalykas. 
Neseniai didžiausias kėgliu ta
kas buvo atidarytas Prancūzijos 
brangiausiame kurorte Biari- 
coje. Jį atidarė net pats Pran
cūzijos sporto ministeris Mau- 
rice Hercog, prabilęs tokiais žo
džiais: "Kuo daugiau turėsime 
kėglių takų, tuo mažiau turėsime 
fiziškai silpnųjų".

O kadangi dabar ši sporto ša
ka pasidarė visuomenės grieti
nėlės mados dalykas, tai ten 
galima sutikti žaidėjų tarpe ir 
garsias kino žvaigždes, ir tur
tuolius, ir magnatus, ir žymius 
dailininkus bei muzikus, ir aukš
to rango kariškius. Tačiau pikti 
liežuviai abejoja, kad žaidžia
ma dėl sporto pamėgimo ir nau
dingumo. Sakoma, kad tuo sten
giamasi padaryti dar kartą sau 
reklamą, nes apie tokius žaidė
jus kasdieną mini spauda.

Kitos rūšies sporto šaką tik
rai naudojama iš pamėgimo ir 
įdomumo, tai yra pasinėrimas 
po vandeniu. Viduržemio jūros

i pakrantėj, kur pilnas gražiau
sių moderniausių kurortų, auga 
kaip grybai klubai, kurių užda
vinys suteikti atostogaujančiai 
publikai malonumą pasinerti po 
vandeniu.

Tuose klubuose įsteigtos 
mokyklos. Ir dabar tuose kuror
tuose jaunos moterys ir vyrai, 
vietoje dalyvavę koktelio subu
vimuose, traukia į tokias mo- 

1 kyklas apsiginklavę plaukimo pe
lekais ir naro kauke.

Po vandeniu vieni su ietimis 
gaudo žuvis, kiti ieško antikinių 
laikų pavandeninių brangenybių 
kiti tik žavisi fantastiška Vidur- 
žemės jūros dugno augmenija.

Kaip bevertintum šį pamėgimą, 
tokia ekskursija po vandeniu turi 
šį tą avantiūristinio, nuotykių 
ieškojimo, ir todėl mūsų mažai 
romantiškame laikotarpy yra la
bai patraukli. M R
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Taip prarandami draugai...
Antrajam pasauliniam karui baigiantis net šiurpas 

ėmė, kad kariaujant iki besąlyginės Vokietijos ir jos są
jungininkų kapituliacijos, komunizmo lava gali užlieti vi
są Europą. Ir, žinoma, tai būtų įvykę, jei ne JAV skubus 
įsikišimas, didelėmis paramomis atstatyti sugriautą ūkį 
ir tuo pačiu normalų gyvenimą. Ta skubi paramos opera
cija geležinę uždangą paliko dar per vidurį Europos. O 
jei jos nebūtų buvę — visa Europa jau seniai būtų išmau
dyta komunistinio siautėjimo kraujuje.

Komunistai iš karto net netikėjo, kad Amerikos ūki
nė parama jų planus ilgesniam laikui palaidos. Ypač, kada 
tos paramos paskatinti darbštūs vokiečiai padarė pirmąjį 
ūkinį stebuklą. O tas vokiečių ūkinis stebuklas gerai spin
duliavo ir į kitas, dar laisvas Europos šalis. Ir taip komu
nistams teko dairytis naujų priemonių, kaip geležinę už
dangą toliau į vakarus nukėlus.

Tų naujų priemonių panaudojimą-jie pradėjo ne pa
čioje Europoje, bet Tolimuose Rytuose, Azijoje ir Afri
koje, net Pietų Amerikos kraštuoše. Ją visomis priemo
nėmis stengiasi permesti ir į pačią Europą. Tik čia, ka
dangi pats komunizmo ''malonumas” geriausiai pažįsta
mas, kol kas blogiausiai sekasi.

Tas jų metodas nusakomas jų pačių nukaltu šūkiu — 
Yankee go home! Bet, kad įvyktų amerikiečių grįžimas į 
savo Ameriką, reikia padidintai iškelti pačių amerikiečių 
daromas klaidas ir sukurstyti vietinius gyventojus, juos 
taip nuteikti, kad jie patys, lyg "atsidėkodami” už Ame
rikos teikiamą paramą, juos namo varytų ir į jų vietą 
įsileistų Maskvos slaptus ir viešus agentus.

Tas šūkis — "Amerikiečiai eikit namo!” rado prita
rėjų. Sakoma, kad tų pritarėjų atsirado ne vien komunistų 
tarpe. Ir daugiausia pritarėjų atsiradę todėl, kad ameri
kiečiai atsilikusiems kraštams teikiamą užsienio paramą 
nebuvo suplanavę iki kraštutinumų. Nebuvo paruošę ir 
atitinkamo personalo tą paramą reikalingiausioms šakoms 
nukreipti. Taip pat, nebuvo suplanavę ir geros propagan
dos, kad visiems būtų išaiškinta, kodėl ta parama teikia
ma ir kiek ji kaštuoja patiems Amerikos gyventojams — 
mokesčių mokėtojams.

Komunistai tas spragas sugebėjo išnaudoti. Jie vi
sais kanalais, pylė teigimus, kad amerikiečiai tai daro 
imperialistiniais tikslais. Girdi, jei jie nenori pastatyti 
ten savo gubernatorių, tai ūkiniais įsitvirtinimais jie tai 
padarys ir be gubernatorių. Taigi vykit lauk amerikiečius, 
nes pirma prarasit ūkinį savistovumą, o paskiau prara
sit ir politinį. Ir tariamam savo nekaltumui pavaizduoti, 
Maskva visur su pagalba skubėjo ten, kur tik Azijos ar 
Afrikos tautos siekė nepriklausomybės. Ir visur siuntė 
paramą su savo tariamais specialistais nesiderėdami dėl 
būsimų procentų. Nesiderėjo gerai žinodami, kad jei jų 
skelbiamos idėjos laimės — jie viską gaus.

Amerikiečius daug kas teisingai vadina blogais for
malistais. O politikoj formalistika daug simpatijų neat
neša. Neatnešė ji ir šiuo atveju, kada daug bilijonų išleis
ta atsilikusių kraštų ūkinei ir karinei paramai, bet ir 
daug draugų prarasta.

Keista, kad toji draugų praradimo pamoka ir dabar 
amerikiečių vis dar neišmoko, kaip reikia politiką pla
nuoti, kaip paramą skirstyti, kaip ją vykdyti ir kaip ją 
vietiniams gyventojams išaiškinti. Priešingai, kad ir toks 
įvykis dėl Portugalijos Angalos balsavimo, net ir ten su
kėlė gdventojus prieš Ameriką. Taigi nuostabiai sugeba
ma draugus paversti priešais ir tuo pačiu Maskvai pada
ryti didelį džiaugsmą. B. G.

TOJI "TIESA” DAR NE TIESA

BALFo X seimo Nominacijų 
(rinkimų) Komisijos nariai — 
dr. K. Drangelis ir J. Talalas, 
j mano pastabas "Tamsų šešėli 
Balte galima pašalinti" balan
džio 5 d. Dirvoje rašė, kad tas 
straipsnis netarnauja tiesai.

Deja, K. Drangelio ir J. Ta- 
lalo toji tiesa nuo pradžios iki 
galo yra kabutėse. Aiškumui pa
cituosiu kelis sakinius, ką jie 
rašo ir ką aš rašiau. Jie rašė: 
"Kiek liečia nominacijų komisi
ją, objektingumo ir tiesos dėliai, 
randame reikalą pareikšti: Bal
to seime mums teko atstovauti, 
pagal gautus formalius Įgalioji
mus, du iš New Yorko negalin
čius atvykti Balto direktorius, 
Dr. K. Drangelis -- J. Audėną 
ir J. Talalas -- Br. Spūdienę.

įgaliojimai buvo teisėti, man
datų komisijos priimti ir straips
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in case of Holidays • Pub- 
lished by American Lithu
anian Press Radio Ass’n 
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Gaidžiūnas • Subscription per 
year: $10.00. Single copy 10 
cents • Second Class Postage 
Paid at Cleveland, Ohio.

nio autoriaus metami mums prie
kaištai, kad ankščiau nesirodė- 
me Balte, visai nesuprantami ir 
nei teisiniais Balto nuostatais nei 
kitokiais dėsniais neparemti, kad 
paneigtų mūsų teisę būfi seimo 
atstovais i r pavaduoti negalinčius 
atvykti direktorius.''

Kad K. D. ir J. T. turėjo 
įgaliojimus’ atstovauti du direk
torius -- politines partijas, tam 
neprieštarauju, nes aš pats su 
Arštikiu sudarėme registracijos 
—mandatų komisiją ir K. 
Drangelio bei J. Talalo turimus 
įgaliojimus pripažinome, kurių 
paneigti niekur ir niekada ne
bandžiau. Dirvoje kovo 24 d. ra
šiau: "Deja, skyrių balsas liko 
tyruose neišgirstas. Visagalinti 
nominacijų komisija buvo suda
ryta partiniais ALTo pagrindais 
ne iš Balto narių, kuri aktyviai 
skriningavo skyrių pasiūlytus 
kandidatus. Du komisijos nariai 
dr. K. Drangelis ir J. Talalas 
balfiečių tarpe net per 11 metų 
nepasirodė nei kaną. Kiti du na
riai M. Rudienė ir A. Trečiokas 
kandidatavo į direktorius, bet iš 
komisijos nepasitraukė."

Įgaliojimas atstovauti direkto
rių -- nėra Balto nario kortelė. 
Balto narys yra tik tas, kuris

ŽADAMO NAUJAGIMIO VARDU IŠSIGINA 
SPĖJAMO TĖVO

J. Kiznis, vienas iš ’Fluxus’ žurnalo organizatorių, 
tai daro pro-bolševikinėje 'Laisvėje'...

Jau anksčiau vienas iš žada
mojo keistavardžio "Fluxus" 
žurnalo pradininkų buvo įtartas 
ėmęs rašyti pro-bolševikinėje 
(jei kas nenori sakyti -- komu
nistinėje) "Laisvėje". To įtarimo 
būta klaidingo. Bet dabar toje 
"Laisvėje" pasirodė tikra J. Kiz- 
nio pavarde pasirašytas straips
nis, kur jis kalba kaip "fluxinin- 
kų" būrelio narys, bei atstovas. 
Taigi, -- net nesprendžiant iš 
anksto, kiek tame fakte gėrio ar 
blogio, -- jau akivaizdu, kad tarp 
dar tiktai žadamo naujagimio ir 
jau šešton dešimtin įžengusios 
"Laisvės" tam tikros artimybės 
esama.

J. Kiznis pradeda pasiaiškini
mu, kodėl jis pirmą kartą rašąs 
šiam, anot jo, lietuvių laik
raščiui, nors ir nepilnai tepritar
damas jo žurnalistinei praktikai 
ir neatstovaudamas jo skelbia
mos doktrinos. Rašymo priežas
tis esanti ta, kad kiti du lietu
vių laikraščiai anksčiau nepri
ėmę jo pasiaiškinimų dėl A. Šal
čiaus straipsnio paskelbimo 
"Darbe" (kai J. Kiznis buvo "Dar
bo" redaktorium). Dabar, norė
damas atsikirsti prieš A. Tri
mako Clevelande padarytus pa
reiškimus apie "Fluxus*ą", jis, 
nebeturėdamas vilties gauti tam 
atsikirtimui vietos anuose laik
raščiuose, ryžosi pasinaudoti 
"Laisvės" svetingumu, kaip sa
kosi, "tikėdamas, kad jos redak
toriai parodys daugiau sveikos 
nuovokos".

"Laisvės" redaktoriai pasiro
dė atitinkamos nuovokos tikrai 
beturį: J. Kiznio straipsnį jie 
atspausdino, nors ir apsišarvavę 
pastaba, spausdiną straipsnį, 
kaip informacinį (o straipsnyje 
daugiau polemikos, neguinforma- 

moka nario mokestį ir turi nario 
kortelę. Nuo tos kortelės nėra 
atleidžiamas ir pats Balto pirmi
ninkas. Prašom, ponai, nerūstau
ti kai pasakoma nuogą tiesą, kad 
ir nemaloni. Balto X-jo seimo 
Nominacijų -- Rinkimų Komisiją 
sudarė politinių partijų atstovai, 
bet ne Balto nariai.

Toliau rinkimų komisijos 
teisėtumą K. D. ir J. T. aiš
kina: "Buvimas komisijoje dviejų 
narių, kurie kandidatavo į di- 
rektoriatą, nebuvo priešingas 
Balto nuostatams... Tokia tvarka 
jau nuo Balto pradžios yra ir 
niekas jos nemano keisti".

Tokių dalykų Balto nuostatai 
tikrai nepramato, tikriausiai iš 
viso niekur nerasi šiapus gele
žinės uždangos tokių įstatų, ku
riuose būtų suteikiamos teisės 
pačiam save pasirinkti ir išsi
rinkti. To nebuvo ir Balte anks
čiau, nes ir negalėjo būti, kadangi 
grupės paskirdavo visus direkto
rius, jokių rinkimų nebūdavo. 
Balto IX seime 1958 m. pirmą 
kartą rinko pusę direktoriato t. 
y. 13 direktorių o kitus direk
torius paskyrė grupės. Balto IX 
seimo rinkimų komisijoje nebuvo 
kandidatų į direktorius ir komi
sija pasiūlytus kandidatus ne- 
skriningavo nors jų buvo 30.

Dr. K. Drangelis ir J. Tala
las aiškina, kad tai buvo norėta 
pasitarnauti Baltui, pasiūlytus 
kandidatus neskriningavę, o tik 
neįrašę į sąrašą, nes jų buvo žy
miai daugiau, negu 13. Sutinku su 
autoriais, kad nelietuviškus žo
džius, kaip skriningavo, galima 
nenaudoti. Bet kaip bevadinsime 
--atrinko, išbraukė, neįrašė ir 
panašiai, faktas lieka tas pats, 
kad rinkimų komisija pasisavino 
seimo dalyvių teises. Vietoje su
darę kandidatų sąrašą ir jį 
atidavę balsavimui, patys išrinko 
13 direktorių ir juos su pra
kalbomis ir visa pompa pristatė 
seimui (sic!)

Kodėl Arštikys ir kiti buvo iš
braukti^ jie rašo: "Chicagos są
raše buvo didelis skaičius kan
didatų ir neprasminga buvo visus 
juos įrašytu"

Labai puikus išradimas! Pa
bandykit panaudoti tuos pačius 
metodus ir JAV LB Tarybos rin
kimus pravedant, pamatysit ta
da, koks triukšmas kils.

K. Bružas, 
Balto 57-to skyr. pirm.

V. RASTENIS
cijos), bet ne su visomis J. 
Kiznio mintimis jie sutinką (jų 
nuovoka tačiau jiems bus pataru
si nenurodyti, su kuriomis, bū
tent, J. Kiznio mintimis jie ne
sutinka).

Ši "Laisvės" redaktorių nuo
voka prašosi paryškinama. Ma
tyti, "Laisvės" redaktoriai ne
sunkiai suvokė, kad J. Kiznio 
stripsnis (netgi betkoks, o ypač 
šitoks) jiems atsispausdinti ne
abejotinai naudingas ir atitinka 
jų laikraščio pagrindinį interesą. 
Jiems tai gera proga pagarsinti 
ir išpūsti tą apysmulkį nesklan
dumą lietuvių visuomenės laiky
senoje Lietuvos okupantų atžvil
giu. Tokiu ryškinimu nesuintere
suotieji lietuvių laikraščiai gal 
tikrai nebūtų skubėję skelbti J. 
Kiznio pareiškimą. Jie gal ne
būtų skubėję ir kitu sumetimu, 
būtent, dėl nenoro prisidėti prie

P. Rauduvės lino raižinys: Prie Birutės kalno Palangoje.

J. Kiznio viešo atsiskleidimo ga
na nevykusioje pozoje. "Laisvės" 
redaktoriams greičiausia nerūpi, 
patogiai ir nepatogiai atrodys J. 
Kiznis. O poza, kurioje jis gana 
karštagalviškai apsinuogina 
"Laisvėje", iš lietuvių ne pro- 
bolševikų visuomenės tegali su
silaukti, švelniausiai tariant, -- 
labai ir labai skeptiško žvilgsnio.

•
J. Kiznio pareiškimo esmė yra 

karštai kategoriškas užginčiji- 
mas A. Trimako pareikštos nuo
monės, anot kurios,organizuoja
masis "Fluxus" žurnalas būsiąs 
komunistinių institucijų pada
rinys. J. Kiznis teigia, kad "fluxi- 
ninkų" kolektyvas neturįs jokių 
ryšių nei su kokia nors komu
nistine institucija, nei su kokiu 
nors asmeniu iš tokių instituci
jų, nei, konkrečiai, su Laurynu 
Kapočium iš sovietinės pasiunti
nybės. Tas L. Kapočius, J. Kiz
nio teigimu, gal net už A. Tri
maką mažiau težinąs apie "flu- 
xininkus", o A. Trimako tei
gimai esą tik neatsakingi, iš 
piršto išlaužti gandai -- prasi
manymai.

Jeigu taip yra, tai J. Kiznio 
jaudinimasis ir piktinimasis su
prantamas. Tačiau "fluxininkai" 
negali nuneigti fakte, kad jų už
simojimas lietuvių visuomenėje, 
visai be jos kaltės, sudarė tokį 
įspūdį, kurį galima palyginti su 
kaimą apibėgusia ir jokių abejo
jimų nebekeliančia žinia, jog vie
na iš kaimo merginų laukianti 
kūdikio... Visi ima spėlioti, kas 
gi tėvas... Tikrai nežinodami, 
spėlioja pagal tai, su kuo ją 
matė susitinkančią, kam palan

kiau nusišypsančią...
Mūsų visuomenės "kaimą" api

bėgusi žinia, kad A. Šalčius, 
J. Kiznis ir dar pora asmenų 
"rengiasi gimdyti", ir dargikaž- 
žinką ne visai įprastą, yra tikra, 
pačių "laukiančiųjų" neginčija
ma. O visi žino, kad žurnalui 
pagimdyti reikia pinigų. Visiems 
atrodo kad tas mažas būrelis 
savo lėšomis negi pajėgs leisti 
žurnalą, kurio reikalingumu mū
siškė visuomenė ne tik neįti
kinta, bet nei nebandyta įtiki
nėti. Taigi natūralu, kad ima
ma spėlioti, "kas gi tėvas", tai 
yra, kas gi finansuos to nauja
gimio atsiradimą.

Tai galėtų daryti tik kas nors, 
kas yra suinteresuotas tokio žur
nalo pasirodymu. O suinteresuo
tumą, netgi gana nekantrų, vie
šai yra parodę tik pro-bolševi- 
kiniai sluogsniai, tik bolševiki
nių (komunistinių) institucijų 
garsiakalbiai.

Patys "fuxininkai" yra kalbė

ję apie reikalą kaip nors bend
rauti ir bendradarbiauti su so
vietinėmis institucijomis. Sako, 
kad tai lietuvių tautos labui. Te
gu ir taip, bet gi jie tiems 
sluogsniams ne tik yra kartą 
kitą regimai šyptelėję, bet ir 
nemaža žadančio mirktelėjimo 
nevengę. Pagaliau, pats J. Kiz
nis dabar "Laisvėje" pasisako, 
kur jį ir jo būsimą žurnalą 
labiausia širdis traukia: "iš
mokti bendrauti su komunistais, 
kaip su žmonėmis".

Tai argi labai galima kaltinti, 
jeigu kas nors į komunistus ar 
į komunistines institucijas nu
rodo, kaip spėjamus žadamojo 
naujagimio tėvus? J. Kiznis 
("laukiančios motinos" vaid
menyje) išsigina tų spėjamųjų 
tėvų. Bet ir neužsimena, kas... 
Spėliojimų neišblaško. O jei ir 
sutinkam tikėti, ka sovietinės 
institucijos "fluxininkų" dar ne
finansuoja (jos dažniau yra 
veiklios, negu dosnios!), tai ne
galim nepastebėti, kaip jos vil
tingai žiūri į "fluxininkus" ir lau
kia jų ne už pinigą, o iš mei
lės glėbin krintančių... (Ar batą 
bučiuojančius?)

♦

Ryšių su sovietinėmis insti
tucijomis išsigynimo proga J. 
Kiznis atskleidė eilę savo pažiū
rų.

"Laisvę" jis įrikiavo į lietu
vių laikraščių eilę. (Idiomų bū
tų patirti, ar jis laiko lietu
vių laikraščiais ir vilniškę 
"Tiesą"? Ir visus kitus Lietu
voje dabar lietuvių kalba leidžia
mus laikraščius?)

Toliau jis pasisakė, kad "lie-

Šypsenos
— ☆ ☆ ☆ —

VIENAS vyras, kankinamas į- 
tarimo, kad jo žmona gali būti 
neištikima, kreipėsi į draugą pa
tarimo.

Tas atsukęs galvą nuramino.
--Bet kodėl tu atsukai galvą?
—Dėl to, kad iš tavo burnos 

eina nemalonus kvapas.
Parėjęs namo vyras kreipė

si į savo jauną žmoną.
-- Kodėl tu man niekad nesa

kei, kad iš mano burnos jaučia
si nemalonus kvapas?

--Aš maniau, kad visi vyrai 
turi tokį kvapą.

—Ah! sušuko vyras įtikintas 
savo žmonos ištikimybe.

♦

MOTERIS nėsčiame stovy at
vyksta pas draugus ir salione 
paslydusi užsigauna už kėdės at
ramos. Ją pakelia. Bet ji labiau 
išsigandusi, negu susižeidusi.

--Tai baisu, mano vaikas dabar 
gims su kėdės atloša ant gal
vos ar nosies!..

--Netikėkite toms pasakoms, 
ramina ją šeimininkė. Tai ple
palai. štai pavyzdys, kai dar ma
ne motina nešiojo, vieną dieną 
ant jos galvos nugriuvo krūva 
patefono plokštelių!.. Ir aš esu 
normali! Jokio ženklo!.. Jokio 
ženklo, jokio ženklo, jokio ženk
lo, jokio ženklo...

*
JAUNAS vyras, į kurį buvo įsi

mylėjusi bankininko duktė, nuta
rė tėvo paprašyti jos rankos. 
Užsivilkęs gražią eilutę ir pasi
rišęs elegantišką kaklaraištį 
jis prisistatė jos tėvui.

--Klausykit, jaunas žmogau, aš 
žinau, kad jūs norite apsivesti 
su mano dukterimi. Gerai. Bet 
pradžioj man nuoširdžiai atsa
kykit, ar jūs turite biznio jaus
mą?

Jaunasis vyras nustebęs sušu
ko:

—Aišku! Argi kitaip aš būčiau 
prašęs jūsų dukters rankos?...

*
DU vokiečiai atvykę į Paryžių 

nutarė apsimesti amerikiečiais, 
nors temokėjo tik porą žodžių 
angliškai.

Užėjus į barą, Hans užsakė 
gėrimą:

—Barman! Two Martinis!...
Ir pakėlė du pirštu, kad pa

brėžtų ką sakė.
—Dry? paklausė barmanas.
--No!... suriko Hans, zwei!..

tuvis komunistas neturėtų būti 
išjungiamas iš lietuvių bend
ruomenės" ir kad "Derėtų 
mums pagaliau pasmerkti ne tik 
rasinę, bet ir ideologinę dis
kriminaciją". Nurodė sektiną pa
vyzdį tų kraštų, kur komunistų, 
partijos yra legalios ir lygiatei
sės su kitomis politinėmis par
tijomis.

Pareiškė, jog savo rašymu 
"Laisvėje" norėjęs parodyti, 
kad lietuviai komunistai irgi lie
tuviai, su kuriais reikia kalbė
tis ir svarstyti bendras lietu
viams rūpimas problemas. Tuo 
jis pabrėžė, kad "laisviečius" 
laiko lietuviais komunis
tais viena iš lietuvių ideolo
ginių grupių. (Ar tai kartais 
nebus taip tik viena iš tų minčių, 
su kuriomis sakosi nesutinką ir 
"Laisvės" redaktoriai?).

Pasmerkė A. Trimako pareiš
kimą prieš keitimąsi su komu
nistais "kūrybiniais reikalais" 
(ar veikalais?), kurie, kaip ko
munistiniai, anot A. Trimako, 
"mums neįdomūs ir jie nieko 
negali duoti". J. Kiznis siūlo 
A. Trimakui užleisti Vliko pir
mininko vietą kam nors kitam, 
kam komunistų kūrybiniai vei
kalai įdomūs, nes jie esą (ar turį 
būti) įdomūs "visiem, kuriem 
rūpi dabartinis Lietuvos gyveni
mas ir Lietuvos ateitis".

Pasmerkė kaikurių politinių 
veikėjų bendradarbiavimą su 
Hitlerio agentais, bet neigiamai 
įvertino praeities nebendradar
biavimą su lenkais dėl Vilniaus 
ir siūlė ieškoti bendradarbia
vimo su komunistais formulės (o 
prieš tai išmokti su komu
nistais tik bendrauti, kaip su 
žmonėmis).

Kiekviena ta tezė liečia reikš
mingą dabartinės lietuvių viešo
sios laikysenos (tai yra, dabarti
nės "politikos") elementą. Apie 
jas reikės dar atskirai pakalbėti.
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Pasveikink tėviškės upę
Kareivis iš tanko sušuko:

—Stoj!
--Ja s taboi pagavorit cha- 

ču, -- sušuko Kuzinas, -- aš 
noriu su tavim pasikalbėti.

—...mat, ateik artyn, -- pa
sakė rusas, -- ‘bet pasilik prie
šais vamzdį.

Moteris meldėsi. Kuzinas sto
vėjo priešais tanko patrankėlę. 
Prasidėjo rusų pasikalbėjimas.

--Pasakyk senei, kad ji pasi
trauktų iš kelio.

Kuzinas kalbėjo jai. Ji mel
dėsi.

--Ji nenori,--pasakėKuzinas.
--Ar ji pamišusi?
--Gali būti.
--Pašalink ją iš kelio, arba aš 

sumalsiu ją į košę!
--Kodėl tu to anksčiau nepada

rei?
--Ne tavo reikalas, -- atkirto 

rusas iš bokštelio ir paklausė: 
--Kur tu išmokai rusiškai?

DŽIAZO MUZIKOS PLOKŠTELĖS 
LIETUVIŠKAIS MOTYVAIS

Plokštelių tipas: 7 colių 
— 45 apsisukimų per minu
tę greičio.

Vienos plokštelės kaina 
$1.49.

Iš viso d v i plokštelės, 
kuriose įgrota: 1) Anoj pu
sėj Nemuno, 2) Kas berne
lio susvajota, 3) Beauštant! 
aušrelė ir 4) Kelk, mergelę, 
pramigai.

Instrumentai: Fleita, gi
tara, basetė ir būgnai.

Išpildyto  jai: Yale Uni
versiteto, New Havene, mu
zikos studentai, specialiai 
šioms plokštelėms įrašyti 
sudarę LIETUVIŠKĄ 
DŽIAZO KVARTETĄ. To
kiu vardu muzikantai patys 
pasivadino. Visi keturi šių 
metų pavasarį baigia savo 
akademinius mokslus.

Kitokios pastabos: Muzi
kantai pilna prasme yra 
džiazo mėgėjai. Bent kartą 
savaitėje su savo kolegom 
suėję, ištisą vakarą groja tuvėje. 
džiazą. Į tokius vakarus su
sirenka apie 15-20 muzikan-
tlĮ.

Per vieną tokią sesiją jie 
buvo supažindinti su lietu
viškom liaudies meliodijom. 
Muzikantams jos taip pati
ko, kad ne tik sutiko įgroti 
plokšteles, bet padarė ir kai 
ką daugiau: 1960 metų va
sarą džiazo orkestras kon
certams išvyko į Pietų Eu
ropą ir Afrikos žemyną. Jie 
labai prašė, kad jiems būtų 
leidžiama tuose koncertuose 
groti lietuviškas meliodijas.

--Tai dar mažesnis tavo rei
kalas.

--Ei, ... mat, tu buvai karo 
belaisvis.

--Kodėl tu keikiesi?
--Mūsų nesustabdys; aš pa

tariu tau pašalinti senę; tai tavo 
šansas, fašiste.

--Aš nesu fašistas.
--Tai tu, ...mat, esi kapita

listas.
—Tokių Vengrijoje jau senai 

nėra.
--Ar mes esame Vengrijoje?
—O kur, kaip tu manei?
Kareivis dingo bokštelyje. Mo

teris meldėsi. Užtruko’ ilgokai, 
kol rusas vėl pasirodė.

--Ar čia ne Vakarų Berlynas?
--Tu esi pamišęs, o ne senė. 
-- ... mat.
--Tu nesikeik, tu esi Buda

pešte.
-Kur?
--Budapešte, -- pakartojo Ku-

Jas grodami Prancūzijoje, 
Port ugalijoje, Ispanijoje, 
Italijoje, Pietų Afrikoje ir 
kitur, vis paminėdavo dai
nos kilmę.

Orkestras susilaukė ne
mažo pasisekimo, šiuo metu 
jis skaitomas kaip geriau
sias džiazo sąstatas univer
sitetų klasėje, šios grupės 
gabus orkestr uoto jas I. Un- 
derwood pareiškė, kad lietu
viškos meliodijos ne tik tin
ka, bet yra lyg- ir pritaiky
tos džiazo stiliui. Visas or
kestras nepaprastai grožisi 
lietuviškom dainom ir pa
reiškė norą įrašyti daugiau 
plokštelių. (Pavardės šiose 
plokštelėse buvo sulietuvin
tos pagal muzikantų pagei
davimus).

Muzika šioms plokštelėms 
buvo įgrota Yale Universi
teto Pierson Kolegijos ištai- 
kingoje valgykloje. Magne
tofonas buvo laikomas vir- 

Naudotas vienas 
mikrofonas.

Šiuo metu "Lietuviškas 
Sekstetas" repetuoja keletą 
naujų, žinomo liet, kompozi
toriaus Amerikoje sukurtų, 
modernių lietuviškų šokių 
numerių, šiose bus mažiau 
džiazo atspalvio, dėmesys 
kreipiamas į šokių ritmus.

Plokšteles galima gauti 
LITU-GARSO New Haveno 
raštinėje (6269 Norton St.,. 
New Haven, Conn.), lietu
vių radijo stotyse ir pas 
liet, spaudos ir plokštelių 
platintojus.

Š. m. balandžio 23 d., sekmadienį
5-tą valandą vakaro

JAUNIMO CENTRE, 5620 So. Claremcnt Avenue
— Įvyksta — 

LITERATŪROS IR DAINŲ 

KONCERTAS
PROGRAMOJE:

Humoristas ................................. ANTANAS GUSTAITIS
Solistas .......................................... JONAS VAZNELIS
Aktorės: ZITA KEVALAITYTE ir ELENA PETROKAITĖ
Prie piano ......................‘.......... Prof. VL. JAKŪBĖNAS

Bilietų kaina $2 ..................................... Studentams $1
Bilietus galima gauti “Marginiuose”, 2511 W. 69th Str.

Rengėjai: LIETUVIŲ SCENOS DARB. S-GOS
• Chicagos Skyrius

žinąs..
Kareivis dingo bokštelyje. Mo

teris meldėsi. Užtruko ilgai, kol 
rusas vėl pasirodė.

--Kas pradėjo šaudyti? .
--Jūs.
--Aš norėjau pasakyti: ne šian

dien.
—AVO.
--Kas tai yra -- tas AVO? 
--Tas pat, kas Rusijoje MVD. 
--I ką jie šaudė? *
--Į. neginkluotus darbininkus 

ir studentus, moteris ir vaikus.
Kareivis trečią kartą dingo 

bokštelyje. Moteris meldėsi. 
Tarpduriuose pasirodė žmonės. 
Kuzinas žiūrėjo į patrankėlės 
vamzdį. Užtruko labai ilgai, kol 
rusas vėl pasirodė.

--Pašalyk senę nuo gatvėj 
ir dink iš akių.

-- Ladno, ladno, -- tarė Ku
zinas, -- o tu geriau važiuok 
į Tichviną.

Rusas išplėtė akis.
— Aš nesu iš Tichvino.
-- Nebūtinai iš Tichvino, bro

liuk, bet pasveikink nuo manęs 
Tichvinką; man atrodo, kad mu
du abu rusiškai išmokome prie 
tos pačios upės.

Kareivis nudribo, kaip med
žio gabalas, į bokštelį. Dangtis 
užsitrenkė. Moteris meldėsi. 
Žmonės tarpduriuose mosikavo 
rankomis. Tankų motorai su
staugė. Truputį po trupučio tan
kai pasistūmėjo atgal, apsisuko 
ir nuvažiavo. Kuzinas įnešė be
simeldžiančią į namą. Tarpdu
riuose dingo žmonės.

Stiklų šukėmis nusėtu šaligat
viu Kuzinas grįžo atgal, kažką 
murmėdamas rusiškai. Olandas, 
Erszebeta ir kareivis apipylė 
jį klausimais.

— Palikite mane ramybėje, 
-- pasakė jis, atsisėdo ant mūro 
ir žiūrėjo į gatvę.

— Kiekvienu atveju, --pridūrė 
jis, -- tai aš vadinu malda.

Olandas tikrino automatinį 
šautuvą.

— Ir atrodė, kaip stebuklas.
Kuzinas nusisuko.
— Tai neturi nieko bendro 

su malda ir stebuklu.
Olandas nuleido šautuvą.
-- Bet jei malda jums gali 

padėti, tai tik taip, Budapešto 
gatvėse, o ne kur kitur.

-- Kiekvienu atveju ne ame
rikinėje pasiuntinybėje, --pa
sakė kareivis ir Kuziną paprašė 
cigaretės. Ją pasiūlė olandas. 
Degė trys cigaretės. Ilona ir 
Erszebeta valgė duoną.

-- Taip, -- atsisuko kareivis 
į Erszebetą, -- pabaik pasakoti 
juoką. Kokia reali galimybė ar
ba koks stebuklas gali išgelbėti 
Vengriją?.

Erszebeta nusišypsojo, bet 
staiga atsiminė Endrę.

— Pirma nueisiu į telefono 
būdelę, man reikia paskambinti 
į leidyklą.

Tarp Budos kalvų ridinėjosi

Solistai A. Ščepavičienė ir B. 
Marijošius dalyvavę Toronte Tė
vynės Prisiminimų radijo koncer
te.

Tėvynės Prisiminimų ra
dijo programos 10 metų su
kaktis buvo atžymėta kon-

sunkiųjų patrankų aidas. Ersze
beta už barikados bėgo gatve. 
Kuzinas žiūrėjo į kitą gatvės ga
lą. Jis pajuto Ilonos ranką ant 
savo paties. Jo žvilgsnis klydo 
toliau, negu akys matė; ir minti
mis jis pasiekė Dniestrą, Dniep
rą ir Sošą, bet klydo tolyn; ir 
jis priėjo Volgą, Tverzą, Mstą; 
ir pagaliau pamatė Tichvinką, 
ramiąją upę; ir ant kranto sto
vėjo vienas, kuriam jis norėjo 
šį tą pasakyti, bet tas jau žinojo, 
mostelėjo ranka ir paklausė: "Ar 
tu būtum kitaip pasielgęs?"

— Vašia! Jie ateina! --sušuko 
Ilona ir turėjo Kuziną nutraukti 
nuo mūro.

♦

Profesorius Nyers sėdi prie
šais radijo siųstuvą.

Dėmesio! Dėmesio!
Čia Vengrija, arpadų tauta! 

Europos tautos, kodėl nieko ne
atsakote? Karalius Belą veltui 
maldavo jūsų pagalbos prieš 
mongolų antplūdį. Jo kariuome
nė guli sumušta Mohipusztos ko
vų laukuose. Chano Botuso ordos 
užplūdo vengrų lygumas, padegi
nėjo kaimus, degino miestus.Eu- 
ropos tautos, ateikite pagalbon! 
Duokite žinią! Mes klausome ta 
pačia siųstuvo banga.

Gelbėkite tautą!
Gelbėkite tautą!
Gelbėkite tautą!
Ulaszlo Nyers, senovės istori

jos profesorius, laukia atsaky
mo. Namas dreba. Kažkur loja 
tankų patrankėlės ir sproginėja 
granatos. Profesorius Nyerstol
sta nuo dabarties. Ji darosi ne
reali. Jam prasideda praeitis 
prieš Kristų.

(Bus daugiau) 

certu Prisikėlimo parapijos 
salėje balandžio 8 d. Trum
pą kalbą pasakė PLB pirm. 
J. Matulionis ir po jo buvo 
pakviestas ir tarė žodį kon
sulas dr. P. Daužvardis. Me
ninę programą, akomponuo- 
jant muzikui St. Gailevičiui, 
išpildė solistai: Br. Marijo
šius, S. Mašalaitė, A. Pau- 
lionis, P. Radzevičiūtė, H. 
Rožaitis, A. Simanavičius,

Solistė A. Sriubiškienė

A. šriubiškienė, R. Strimai
tis, A. ščepavičienė, V. Ve- 
rikaitis ir A. Vėlyvis. Pa
baigoje visi solistai kartu 
sudainavo lietuviškos radijo 
valandėlės vedėjui J. R. Si

Solistas A. Simanavičius
M.Pranevičiaus nuotraukos

d—............. ",........... . ’ - -----%
JOKŪBAS J. STUKAS, direktorius, maloniai Jus kviečia į 

“Lietuvos Atminimų” Radio Valandos
20 METŲ SUKAKTIES PAMINĖJIMO 

KONCERTĄ IR BALIŲ 
Sekmadienį, Balandžio (April) 30 d., 1961 

119 E. 1 lth St. WEBSTER HALL, New Yorke
PROGRAMOJE:

Gražusis Alice Stephens (Steponavičienės) Merginų 
Ansamblis iš Čikagos.

• “Rūtos” Radio Dainų ir Tautinių Šokių Ansamblis
• Juokdariai — “Dominykas ir Motiejus”

Programos pradžia 4 vai. p. p...................šokiai — 8 vai.
Gros Ted. Maksymovvicz garsusis orkestras

Įėjimo kaina $3.00 Rezervuota vieta $4-00

- IŠKILMINGAS PAMINĖJIMO BANKETAS IR ŠOKIAI
ĮVYKS ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 29 D., 7 VAL. VAKARE 

ROBERT TREAT VIEŠBUTYJE, 50 Pk. Place, Newark, N. J.
Bilieto kaina $7-00

Taip pat esate nuoširdžiai kviečiami !

Padėkos Mišios bus sekmadienį, Balandžio 30 dienų, 10:30 vai. ryte 
Šv. Trejybės lietuvių bažnyčioj'-, Nrtvark, N. J.

....... ..............■ ^^.=.=====4'

manavičiui ilgiausių metų, 
šios sukakties proga lie

tuviškos radijo valandėlės 
išlaikymui po 25 dolerius 
aukojo: Lietuvių Bendruo
menė, šv. Jono Kr. parapija 
ir Lietuvių Namai.

*
Antanas ir Konstancija 

Bačėnai balandžio 8 d. at
šventė savo povestuvinio 
gyvenimo auksinę sukaktį. 
Ta proga Lietuvių Namuo
se buvo paruoštos vaišės, 
kuriose dalyvavo duktė, sū
nūs, giminės ir daugelis jų 
artimųjų.

A. K. Bačėnų nueitas 50 
metų bendro gyvenimo ke
lias buvo didžia dalimi skau
džios kančios ir nepaprastai 
sunkus. Rusija okupavusi 
Lietuvą juos per 1941 metų 
trėmimus išvežė į Sibirą ir 
į Lietuvą grįžo tik 1956 m. 
Tame 15 metų nužmoginto 
gyvenimo laikotarpy, apie 7 
metus praleido kalėjimuose 
ir likusią dalį plačiai pagar
sėjusiose vergų stovyklose 
Sibire.

A. K. Bačėnai į Kanadą 
atvyko praeitų metų rude
nį. Visi jiems čia linki daug 
laimės ir ilgiausių metų.

*
Dr. J. Kaškelis balandžio 

10 d. Finansų Departamen
to Tarptautinės Ekonomijos 
skyriaus kvietimu lankėsi 
Ottawoje,

PASKUBĖKIT!

• Į jaunųjų talentų var
žybų koncertą, rengiamą 
Dirvos, bilietai jau parduo
dami. Bilietų kainos po 
$2.50, $2.00, $1.50 ir moks
leiviams po $1.00. Varžybų 
koncertas Įvyksta balandžio 
29 d., 6:30 vai. vakaro Slo- 
venian Auditorium. Po kon
certo vaišės ir šokiai.

Iš anksto įsigykite bilie
tus, kad įdomiam varžybų 
koncerte, kuriam jaunieji 
pianistai dalyvauja iš visų 
JAV lietuvių kolonijų, turė
tumėt geresnę vietą.

RETA PROGA - PATOGUMAS
Rasite didelį didelį pasirinkimą!
Visokių lietuviškų plokštelių, knygų, gaidų, gin

taro, medžio ir odos dirbinių, rankdarbių ir kitų 
prekių, kurios primena Lietuvą.

Siuntinių siuntimas Į visas pasaulio šalis. Tose 
pat patalpose yra net trys krautuvės, kuriose rasite 
visas prekes tinkamas siuntimui, pav.: medžiagas 
paltams, kostiumams, suknelėms, laikrodžius, rašo

mas mašinas su lietuviškais raidynais, siuvamas ma
šinas, akordeonus ir kitus muzikos instrumentus. 
Visų prekių išvardinti neįmanoma, prašome duoti 
adresą.' tuojau atsiųsime katalogą su visomis infor
macijomis.

Ką norėtumėt pirkti ar pasiųsti, prašome pirma 
pasiteirauti pas mus

J. KARVELIS, 3322 So. Halsted St., 
Chicago 8, III. Tel. YArds 7-0677.

Pastaba: Iš kitų miestų siuntinius taip pat 
siunčiame, tik prašome pranešti ką ir kam pasiųsti 
— apmokėsite vėliau.
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1961 m. balandžio 29 d. DIRVA RENGIA JAUNŲJŲ PIANISTŲ
KONKURSO

KONCERTAS ĮVYKS SLOVENIAN AUDITORIUM, 6417 ST. CLAIR AVĖ., CLEVELANDE.
VISUS KVIEČIAME 1 KONCERTĄ GAUSIAI ATSILANKYTI

PO KONCERTO ŠOKIAI. Koncerto pradžia 6 vai. 30 min. VEIKS TURTINGAS BUFETAS. 
BILIETUS IŠ ANKSTO ĮSIGYKIT DIRVOJE, KAD TURĖTUMĖT GERESNĘ VIETĄ

SOCIALINIS DRAUDIMAS I. ŠOLIŪNAS

POMIRTINIAI IŠMOKĖJIMAI
Socialinis draudimas daro ir 

pomirtinius vienkartinius išmo
kėjimus. Tai nėra mėnesinės 
pensijos (apie pomirtines darbi
ninko artimoms giminėms bei jo 
šeimos nariams išmokamas mė
nesines pensijas kalbėsime vė
liau).

Kas yra tie pomirtiniai iš
mokėjimai? Amerikiečiai tai va
dina "Lump sum Death Pay- 
ments". Tai yra vienkartiniai 
išmokėjimai mirusio darbinin
ko šeimos nariams arba tiems 
piliečiams, kurie rūpinosi bei 
buvo atsakomingi už darbininko 
laidotuves.

Paprastai šie vienkartiniai iš
mokėjimai daromi tučtuojau po 
darbininko mirties. Pastebėtina 
ir įsidėmėtina, kad pomirtiniam 
išmokėjimui gauti taip pat bū
tina paduoti pareiškimą artimiau
sioje socialinio draudimo įstai
goje.

Tą pareiškimą reikia įteikti 
ne vėliau kaip per du metus 
po darbininko mirties. Tik la
bai retais atvejais pavėluotai

įteikti pareiškimai yra patenki
nami. Turi būti labai svarbios 
priežastys, įrodančios kliūtis, 
dėl kurių pareiškimas nebuvo 
laiku įteiktas.

Vienkartiniai pomirtiniai mo
kėjimai nemokami šiais dviems 
atvejais: a) darbininkas buvo de
portuotas po 1954 m. spalio 
mėn. 1 d. ir mirė prieš atgau
damas teisę grįžti į J. A. V-bes 
b) darbininkas, būdamas nepilie
tis, mirė užsienyje ir prieš mir
tį neturėjo teisės į pensiją arba 
buvo išgyvenęs svetur daugiau 
negu 6 mėn. prieš pat mirtį.

KAM IŠMOKAMA?

Labai dažnai darbininko mir
ties atveju šis vienkartinis po
mirtinis išmokėjimas išmoka
mas jo našlei (jei darbininkas 
buvo moteris -- jos našliui). Ta
čiau nevisada našlė arba naš
lys turi teisę į šį vienkartinį 
išmokėjimą. Svarbi ir vieninte
lė sąlyga -- darbininkas ir žmo
na turi būti gyvenę tame pačiame

■—_____________________ _________________ _________________________ _____ _______________________________________ _

Gavome 233 naujus skaitytojus
450 naujų skaitytojų vajaus lentelė, skaitant už

kiekvienus Dirvos leidimo metus po 10 naujų skai
tytojų, dabar taip atrodo:

1939 1947 1955
1940 1948 1956

1A**? 1941 1949 1957
1942 1950 1958
1943 1951 1959
1944 1952 1960
1945 1953

Uf2 1938 1946 1954

name tuo metu kada darbinin
kas mirė. Vadinasi, jei dėl ko
kių nepateisinamų priežasčių jie 
buvo persiskyrę ir gyveno atski
rai, tada nei našlys, nei našlė 
šio vienkartinio išmokėjimo ne
gali gauti.

Pastebėtina, kad trumpas ligos 
atžvilgiu (iki 6 mėn. laiko) jei 
darbininkas mirė ligoninėje, tai 
dažniausiai laikoma, jog darbi
ninkas ir jo žmona gyveno kartu. 
Svarbu, kad tarp jų buvo supra
timas, jog jie vėl gyvens kartu 
kai sergąs darbininkas pasveiks.

Jeigu dėl kurių nors priežas
čių vienkartinis išmokėjimas 
našliui ar našlei negalima išmo
kėti, tai tada tas išmokėjimas 
daromas tam asmeniui arba or
ganizacijai, kuri rūpinasi miru
sio darbininko laidotuvėmis ir 
mokėjo laidotuvių išlaidas.

Asmuo, turįs teisę į vienkar
tinį išmokėjimą, gali būti tas, 
kuris sumoka laidojimo išlai
das "iš savo kišenės" (paid bū
riai expenses formhisownfunds) 
arba asmuo, kuris buvo teismo 
paskirtas, kaip mirusio darbinin
ko palikimo valdytojas ir laido
jimo išlaidas išmokėjo iš miru
siojo darbininko palikimo fon
do.

Pašalpinės organizacijos, už
mokėjusios už darbininko laido
jimo išlaidas, taip pat tam tik
rais atvejais turi teisę į vien
kartinį pomirtinį išmokėjimą. 
Tačiau tokios organizacijos, 
kurių statute aiškiai pasakyta, 
kad pagal susitarimą su miru
siuoju, už jo laidojimą bus už
mokama, neturi teisės į pomirti
nį išmokėjimą. Šitoji išimtis daž
niausiai liečia įvairias prie
glaudas bei apdraudimo organi
zacijas.

Pastebėtina, kad jeigu kartais 
nėra palikimo valdytojo ir lai
dojimo išlaidos buvo padengtos 
iš mirusio darbininko palikimo 
fondo, tai tada pomirtinį išmo
kėjimą gali gauti jo artimiau
sias giminaitis. Bet jeigu toks 
atvejis būtų, tada mirusio dar
bininko giminaitis, kuris pa
duoda pareiškimą pomirtiniam 
išmokėjimui, turi prižadėti, jog 
jis atmokės pomirtinį išmo
kėjimą mirusio darbininko pa
veldėjimo fondo valdytojui, jeigu 
toks valdytojas vėliau teisme 
būtų paskirtas.

REIKALINGI DOKUMENTAI

Jeigu pomirtinio išmokėjimo 
pareiškimą paduoda našlė, turin
ti teisę į tą išmokėjimą, tai 
reikalingas tik mirties pažymė
jimas. Tiesa, kartais reikalau
jama ir vedybinių metrikų (jei 
yra koks nors neaiškumas dėl 
vedybų, jei našlė yra virš 62 
m. amžiaus, arba turi mažame
čių vaikų).

Jeigu pareiškimą paduoda as
muo, laidojimo išlaidas paden
gęs "iš savo kišenės", tada 
reikalinga ne tik mirties liudi
jimas, bet taip pat ir liudiji
mas iš laidotuvių įstaigos, ro
dąs, kad išlaidos yra apmokė
tos.

Jeigu pareiškimą paduoda mi
rusio darbininko palikimo val
dytojas, tai jis be minėtųjų do
kumentų dar turi patiekti teismo 
patvirtintą jo paskyrimą būti pa
likimo valdytoju.

Šiuo metu pomirtiniai mokė
jimai yra: minimalinis 99.00dol., 
maksimalinis -- 255.00 dol.

Parengimu kalendorius

’OIRVA’DIRVA'DIRVA’DIRVA’DIRVA'DIRVA’DIRVA’DIRVA-

DIRVA

6907 Superier A«.,
CLEVELAND 3, Ohio

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

Kur
Susipažinti šešius numerius □
Už metus — $8.00 □
Už 6 mėnesius — $5.00 □

(Tos kainos yra tik naujiems skaitytojams)

(Pažymėkite atitinkame lankelyje savo užsaky
mą ir pridėkite atitinkamą mokestį, jei užsakote 
sau ar kaip dovaną).

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

*rirva*dirva*dirva*dirva*dirva*dirva*dirva*dirva*

P. J. KERSIS
609 Society for Savings Blgd. — Cleveland. Ohio 

Ofiso telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: OL 7-2521

Turėdami reikalų prašom į mane kreip
tis namų telefonu OL 7-2521 — Peninsųla.

Quik Auto Service, Ine.
1304 East 9 Str. Tel- TO 1-1673

Vietinių ir užsieninių automobilių taisymas. 
Visų rūšių mechaninis ir ”Auto Body’’ taisymas, 
gerai išbaigtas — garantuotas dažymas Prano 
Grigonio priežiūroj.

Jei jūsų mašiną reikia taisyti, ilgiau nelau
kit ir susitaisyki! dabar, kada dar galit gauti 
nuolaidą.

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką duoną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

Literatūros vakaras
Clevelando neolithua n a i 

kviečia visus atsilankyti į 
jų rengiamą literatūros va
karą, kuris įvyks balandžio 
22 d., 7 vai. vak., lietuvių 
salėje.

Programai yra parinkta 
astuoni mūsų rašytojai, va
karo tema — jaunystės mei
lė jų kūriniuose.

Jaunieji neoli t h u a n a i 
kruopščiai šiam vakarui 
ruošiasi. Tikimasi, jod lie
tuviškoji visuomenė, o ypa
tingai tie, kuriem lietuviška 
knyga arti prie širdies, į šį 
literatūros vakarą atsilan
kys.

Po programos vyks šo
kiai, grojant savam orkes
trui, laimėjimai ir bufetas. 
Lietuvių salė bus apšviesta 
prožektoriais ir jaukioj nuo
taikoj prabėgs lietuviškas 
parengimas.

Įėjimo bilietus galima 
gauti pas korporantus.

• Amerikos Lietuvių Pi
liečių Klubas, paremdamas 
Dirvos rengiamas jaunųjų 
talentų varžybas, atsiuntė 
$10.00 auką.

• Į jaunųjų talentų kon
kurso rėmėjus įsijungė adv. 
Julius Smetona ir K. S. Kar
pius.

• Clevelando Vyrų Okte
tas, vadovaujamas Ryto Ba
bicko, balandžio 15 dieną iš
vyksta koncertui i Baltimo- 
rę, o balandžio 22 dieną tu
rės koncertą Rochesteryje.

• BALFui drabužius at- 
vežkit iki balandžio 24 d. į 
Šv. Jurgio parapijos salę.

BALANDŽIO 22 D. Korp! Neo 
Lithuania literatūrinis vakaras 
Lietuvių salėje.

BALANDŽIO 29 D., Slovenian 
Auditorium, Dirvos rengiamas 
jaunųjų talentų konkursas.

GEGUŽIO 6 D. Organizacinio 
Komiteto Šv. Jurgio parapijos 
salei paremti rengiamas banke
tas.

GEGUŽIO 7 D. Neringos Skau
čių Tuntas švenčia Motinos die
ną.

GEGUŽĖS 13 D. Ateities Klu
bo vakaras - vaidinimas "Rau
donas Vynas" Lietuvių salėje.

GEGUŽĖS 20 D. Vaidilos Te
atro spektaklis "Vieno kiemo gy
ventojai".

BIRŽELIO 10 D, Studentų Są
jungos Clevelando skyriaus ren
giamas finis semestri.

BIRŽELIO 18 D. ALT rengia
mas liūdnųjų birželio įvykių mi
nėjimas

LIEPOS 15 D. TĖVYNES GAR
SŲ radio vakaras Lake Shore 
Country Club.

RUGPIŪČIO 6 D. SLA 14 Kuo
pos vasaros pobūvis gamtoje.

RUGSĖJO 3 D, devintoji Lie
tuvių Diena.

RUGSĖJO 9 D., DLK Birutės 
Draugijos rengiamas tautos 
šventės minėjimas.

RUGSĖJO 23 D., Slovenian Au
ditorium, Dirvos 46 metų kon
certas - balius.

LAPKRIČIO 4 D. SLA 14 Kuo
pos gyvavimo 60 metų sukaktuvių 
minėjimas.

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY 
UIMTIL NOON

4
0, SUPERIOR
/0 SAVINGS

ACCOUNTS 
INSUREO TO 

*10.000

DEPOSITS MADE BY APRIL 20
EARN INTEREST EROM APRIL 1

F IN T0WN OFFICE, — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST. 4

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 
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 14770
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Kandidatai į Bendruomenes Tarybą
Chicagos apygardoje

KAS IR KUR?
• Ats. pulk, ir teisininkas 
Bronius Ivanauskas staiga 
mirė Chicagoje balandžio 9 
d. Velionis buvo gimęs 1896 
m. spalio 20 d. Mirė širdies 
liga dalyvaudamas Liet. 
Teisininkų Draugijos Chi- 
cagos skyriaus valdybos po
sėdyje.
• Vyt. Maželio foto darbų 
paroda vyksta Chicagoje, 
Jaunimo Centre.
• Kazys Mockus, iš Bosto
no, dažnai rašąs Drauge, 
pakviestas VLIKo reikalų 
vedėju.
• Tautinės Sąjungos Balti- 
morės skyrius prisiuntė 
$10.00 auką Antano Smeto
nos monografijai išleisti.
• Rochesterio Lietuvių Ra- 
lijo Klubas balandžio 22 d., 
7:30 vai. rengia koncertą, 
įvykstantį šv. Jurgio para
pijos salėje. Koncerto pro
gramą išpildys Čiurlionio 
ansamblio vyrų oktetas. Į 
koncertą, kurio pelnas ski
riamas radijo valandai iš
laikyti, kviečiami ne tik Ro
chesterio, bet ir apylinkių 
lietuviai. Po koncerto šokiai 
ir daug kitų įvairenybių.
• J. Kiaunė, iš Jamaica, mo
kėdamas už Dirvą atsiuntė 
$5.00 auką.
• V. Bitinas, iŠ Detroit, mo
kėdamas už Dirvą atsiuntė. 
$5.00 auką.

Paraginki t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

LIONĖ JODYTĖ, įdainavusi lietuviškas dainas dviejose plokš
telėse, balandžio 23 d. dainuos Bostone, Amerikos Legijono Stepo
no Dariaus posto rengiamame koncerte, kurio pelnas skiriamas 
Lietuvių Radijo Valandai paremti. Koncerte meninėje programoje 
dalyvauja ir Mišrus choras, vadovaujamas Juliaus Gaidelio. Kon
certas įvyks So. Boston High School auditorijoje. Pradžia 2 vai. 
po pietų.

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖS SĄJUNGOS CHICAGOS SKYRIAUS
TRADICINIS

ŽIBUOKLIŲ BALIUS
š. M. BALANDŽIO 

MĖN.22 D.,
MIDTCEST HOTEL,
GRAND BALLROOM,

6 N. HAMLIN.
Banketo pradžia — 8 

vai. vakaro.

DAINŲ ŠVENTĖS
KOMITETO 

PRANEŠIMAS
Antroji Dainų Šventė, kaip jau 

buvo skelbta, įvyksta šių metų 
liepos 2 d. International Amphit- 
theatre patalpose, Chicagoje. 
Šventėje dalyvauja JAV ir Ka
nados lietuvių chorai.

Šiuo pranešimu Komitetas 
skelbia šiuos Antrosios JAV ir 
Kanados Lietuvių Dainų Šventės 
dirigentus:

1. Garbės dirigentai -- Alek
sandras Aleksis, Juozas Žile
vičius:

2. Mišraus jungtinio choro di
rigentai: -- Bronius Budriūnas, 
Alfonsas Mikulskis, Stepas So
deika;

3. Moterų jungtinio choro diri
gentė -- Alice Stephens;

4. Vyrų jungtinio choro diri
gentas -- Julius Gaidelis.

Šie dirigentai yra prašyti su 
savo chorais įdainuoti į juostas 
savo diriguojamas dainas ir jas 
skubi'ai pasiųsti Dainų Šventės 
Komitetui, kuris juostas per
siųs visiems kitiems šventėje da
lyvaujantiems chorams.

Toliau, visas chorų vadovybes 
prašome neuždelsti atsakymų, 
kurie būtinai yra tuojau pat rei
kalingi Komitetui. Tuo atveju ir 
prašome didesnio susiklausymo, 
nes kai kurių chorų uždelsimas 
su atsakymais į Komiteto raštus, 
labai apsunkina Dainų Šventės 
rengimo darbus.

Šiuo metu, be anksčiau pra
neštų informacijų, vėl atkreipia
me chorų dėmesį į tai:

1. Komitetas prašo visų cho
rų valdybas prisiųsti tų choristų 
sąrašus, kurie vyksta į Dainų 
Šventę. Vardinį sąrašą prašome 
siųsti 3 egzempliuoriuose, nes

Šokiams gros puikus 
orkestras.

Veiks savas gėrimų 
bufetas.

Bus trumpa 
programėlė. 

Įėjimas su vakariene 
— $5.00, stud. ir moksl.

$3.00.

Balandžio 22 d. Chicagoje, Jaunimo Centro salėje, Clevelando 
Vaidilo teatras vaidins Antano Rūko komediją "Vieno kiemo gy
ventojai", režisuotą Petro Maželio. Nuotraukoje aktoriai Romas 
Apanavičius ir Gražina Plečkaitienė.

Balala: -- Matai... Aš gi sakiau, aš kaip pamestinukas: nei 
buto, nei darbo, nei pinigų... Musų gyvenimo pradžiai tu turi 
man paskolinti!

--Prapuolenytė:-- Kiek gi tau mažų mažiausiai reikia pradžioje? 
Premjerą Chicagoje globoja ALB Apygarda.

V. Pliodžinsko nuotrauka

KVIETIMAS ĮSIJUNGTI Į LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĘ

Jau keleri metai mūsų iš
eivija, tiek senoji, tiek jau
noji, telkiasi į Lietuvių Ben
druomenę.

JAV Lietuvių Bendruo
menės veiklos tikslas yra: 
išlaikyti lietuvybę išeivijoj, 
ugdyti ir plėsti lietuvių 
švietimą, meną, mokslą, tai- 
kųjų sugyvenimą ir remti 
Lietuvos išlaisvinimo kovą.

šiuos uždavinius įmano
ma atlikti tik bendromis Vi

tai reikalinga įvairiems šventės 
rengimo komisijoms.

2. Visų chorų valdybos pra
šomos kaip galima greičiau pra
nešti pramatomą kelionės išlai
dų sumą į Chicagą ir atgal ir 
kokia susisiekimo priemone vyks 
į Dainų Šventę.

Šios žinios yra būtinai rei
kalingos išlaidų sąmatos pro
jektui sudaryti ir visam finan
siniam planui pravesti. Kaip 
jau yra žinoma, Komitetas yra 
pasiryžęs bent 50% kelionės iš
laidų chorams apmokėti.

3. Dainų Šventės genralinė re
peticija bus liepos 1 d., šešta
dienį, Dainų Šventės patalpose. 
Chorai prašomi suvažiuoti įChi
cagą iki 10 vai. ryto Chicagos 
laiku, nes tada numatoma pra
dėti repeticiją. Smulkiau apie tai 
bus painformuota vėliau.

4. Greitai bus atidaryta Dai
nų Šventės būstinė ir paskelb
tas naujas adresas, tačiau tuo 
tarpu Dainų Šventės Komiteto 
adresas lieka nepasikeitęs: 
Lithuanian Song Festival, 7224 
So. Rochwell St., Chicago 29, 
III.

Teskamba dainos uš laisvą 
Lietuvą!

II Dainų Šventės Komitetas

Staliukus 8 ir 10 žmo
nių galima užsisakyti: 
Marginiuose, pas Kar
velį, Janukaitį — 7204 
So. Albany Avė. Tel.: 
HE 4-6204, ir Cicero —• 

4916 14 St. 

sų lietuvių jėgomis. Dėlto 
kiekvienas lietuvis yra lai
komas Lietuvių Bendruome
nės nariu. Tačiau rinkti ir 
būti renkamam į Lietuvių 
Bendruomenės organus, tu
ri teisę ne jaunesni, kaip 18 
m., kurie yra užsimokėję 
tautinio solidarumo įnašą. 
Šie sudaro organizuotą Lie
tuvių Bendruomenę.

Lietuvių Bendruome n ė s 
yra susiorganizavusios Va
karų Europoj, Pietų Ame
rikoj, Australijoj, Kanadoj, 
čia — JAV ir kitur.

JAV Lietuvių Bendruo
menė yra susiskirsčiusi į 
keletą apygardų, o šios vėl 
į apylinkes. JAV Lietuvių 
Bendruomenę tvarko jos 
vyriausias organas — Tary
ba.

Treti iš eilės rinkimai į 
Tarybą įvyksta šiais metais 
gegužės 13-14 dienomis. 
Lietuvių Bendruomenės rei
kalus tvarkyti Taryba iš
renka Centro Valdybą.

Daugelyje vietovių JAV 
yra susikūrę Lietuvių Ben
druomenės apylinkės. Ta
čiau yra nemažas skaičius 
lietuvių, kurie gyvendami 
pavieniui ar po kelias šei
mas miestuose ar mieste
liuose, nei neišgali sudaryti 
Lietuvių Bendr u o m e n ė s 
apylinkės.

Tai atsimindama LB Cen
tro Valdyba 1957 m. sausio 
16 d. įkūrė LB Centrinę 
Apylinkę, kad turėtų gali
mybės įsijungti į Lietuvių 
Bendruomenę visi, kurie 
gyvena toliau nuo lietuviš
kos veiklos vietovių ir ku
rie nėra įsijungę j Lietuvių 
Bendruomenę per jiems ar
timas LB apylinkes.

šiuo atsišaukimu LB Cen
trinės Apylinkės valdyba 
kviečia visus tuos lietuvius:
1) Prisiųsti jai savo sutiki
mą būti įrašytu Į JAV Lie
tuvių Bendruomenę. 2) Pri
siųsti tautinio solidarumo 
įnašą, kaip regimą ženklą 
savo ryšių su lietuvių tau
ta ir kaip paramą Lietuvių 
Bendr uomenei dideliems 
tikslams vykdyti. Piniginio 
įnašo dydis vieneriems me
tams: du doleriai turin
tiems uždarbį ir vienas do
leris — neturintiems uždar
bio, vienai šeimai iš viso 
trys doleriai.

1. Adamkavičius Valdas, 34 m. 
amžiaus, inžinierius

2. Ambrozaitis Kazys, 42 m. 
amžiaus, medicinos daktaras

3. Antanaitis T. Algirdas, 34 
m. amžiaus, autorius, žurnalis
tas

4. Balukas K. Gediminas, 38 
m. amžiaus, med. daktaras

5. Binkis Viktoras, 49 m. am
žiaus, pedagogas

6. Blinstrubas Teodoras, 54 
m. amžiaus, pedagogas

Dailidka Zigmas, 40 m. am
žiaus, teisininkas

8. Daukus Feliksas, 34 m. 
amžiaus, radio pranešėjas

9. Drunga Karolis, 41 m. am
žiaus, chemikas

10. Endrijonienė Salomėja, 41 
m. amžiaus, gailestingoji sesuo

11. Garšva Pranas, 46 m. am
žiaus, Romos Kat. kunigas, re
daktorius

12. Gaučys Povilas, 59 m. am
žiaus, rašytojas

13. Ignatonis Jeronimas, 59 
m. amžiaus, pedagogas

14. Jakubėnas Vladas, 56 m. 
amžiaus, kompozitorius, pianis
tas

15. Jasaitis Jonas, 34 m. am
žiaus, teisininkas, tarnautojas

16. Juodakis Steponas, 52 m. 
amžiaus, inžinierius.

17. Kaulėnas J. Algirdas, 49 
m. amžiaus, redaktorius

18. Kisielius Petras, 43 m. 
amžiaus, medicinos daktaras

19. Mackus Algimantas, 30 m. 
amžiaus, rašytojas

20. Makiejus Viktoras, 30 m. 
amžiaus, elektrikas

22. Masionis Juozas, 53 m. 
amžiaus, braižytojas

22. Nainys Bronius, 40 m. 
amžiaus, inžinierius

23. Naudžius Viktoras, 43 m. 
amžiaus, inžinierius

24. Panavas Juozas, 50 m. 
amžiaus, Romos Kat, kunigas

25. Petrauskas Ignas, 52 m. 
amžiaus, ekonomistas

V a d o y aujama minties, 
kad "Lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais turime ir 
būt!”, LB Centrinės Apylin
kės valdyba laukia jūsų 
prielankaus atsakymo ir mi
nėto piniginio įnašo šiuo ad
resu : JAV LB Centrinė 
Apylinkė, 4607 Anderson 
Road, Cleveland 21, Ohio.

Čekius ar pinigines per
laidas prašom siųsti — Ka
zys Mažonas vardu, čia pa
žymėtu Centrinės Apylin
kės adresu. Pinigus galima 
siųsti ir paprastu laišku.

Steponas Nasvytis — pir
mininkas, Kazys Mažonas
— ižd., Vytautas Braziulis
— sekr.

JAV LB Centrinės 
Apylinkės Valdyba

VISAD TURĖK PU RANKA 
GERA DOVANA

Skundžiamasi, kad lietuviškos knygos skaitytojų 
skaičius labai sumažėjęs. O mes galvojame, kad lietuviška 
knyga dar gali skaitytojų surasti. Ypač gera knyga, ko
kia yra R. Spalio Alma Mater.

Įsigyk ją savo bibliotekai. Įsigyk ir vieną dovanoms. 
Kai ateis kokia proga sveikinti artimuosius, tada nerei
kės rūpintis, o dovana bus jūsų namuose, įrišta gražiais, 
kietais viršeliais.

Įsigydamas Almą Mater paremsi lietuvį rašytoją, lie
tuviškos knygos leidyklą ir svarbiausia, įrodysi, kad gera 
lietuviška knyga skaitytojų dar turi.

Užsisakant naudokis pridedama atkarpa.

DIRVA
69o7 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio.

Siunčiu $5.oo ir prašau man išsiųsti R. Spalio 
naują knygą "Alma Mater".

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

26. Račkauskas Jonas, 57 m. 
amžiaus, pedagogas

27. Razma Antanas, 38 m. am
žiaus, medicinos daktaras

28. Rugis Jonas, 60 m. am
žiaus, inžinierius, universiteto 
prof.

29. Shotas G. Bruno, 38 m. 
amžiaus, liet. taut. šokių moky
tojas

30. Stakauskas Romas, 28 m. 
amžiaus, inžinerijos studentas

3L Šantaras Stasys, 52 m. 
amžiaus, Romos Kat. kunigas

32. Šilas Petras, 58 m. am
žiaus, dipl. miškininkas

33. Švedas Jonas, 66 m. 
amžiaus, karininkas, ekonomis
tas

34. Tamulis Juozas, 59 m. am
žiaus, pedagogas

35. Vaičiūnas Jonas, 40 m. 
amžiaus, tarnautojas, žurnalis
tas

36. Valeška Adolfas 56 m. am
žiaus, dailininkas

37. Valinskas Fabijonas, 48 
m. amžiaus, ūkininkas

38. Vardys Vytautas, 36 m. 
amžiaus, daktaras, universiteto 
prof.

39. Vėbra Petras, 53 m. am
žiaus, pedagogas, skulptorius

40. Verbickas Antanas, 52 m. 
amžiaus, agronomijos daktaras

41. Zakaras (Zakarevičius) Do
natas, 44 m. amžiaus, agrono
mas

NAUIOSIOS ANGLUOS 
APYGARDOJE

L Bričkus Romas, 26 m., stu
dentas, Boston, Mass

2. Bagdonas Kazys, 55 m., 
prekybininkas, Waterbury, Conn.

3. Eiva Stasys, 42 m., vaisti
ninkas, Brockton, Mass.

4. Giedraitis Antanas, rašyto
jas, 69 m., Worcester, Mass.

5. Grigalus Jonas, advokatas,
50 m., Boston, Mass

6. Ivaškienė Ona, 50 m., pre
kybininkė, Boston, Mass.

7. Izbickas Vytautas, 40 m., 
dipl. inžinierius, Boston, Mass.

8. Juknevičius Antanas, 57 m., 
teisininkas, verslininkas, Bos
ton, Mass.

9. Mačys Vytautas, ekonomis
tas, 54 m., Worcester, Mass.

10. Matulionis Balys, dr., gy
dytojas, Wallum Lake, R. I.

11. Mučinskas Pranas, 50 m. 
ekonomistas, Boston, Mass.

12. Gruzdys Antanas, 53 m., 
inžinierius, New Haven, Conn.

13. Pajaujis Vytautas, 50 m., 
mokytojas, Worcester, Mass.

14. Pipiras Jonas, 51 m., Wor- 
cester, Mass.

15. Valaitis Jurgis, 25m.,pre
kybininkas, Waterbury, Conn.

16. Vileišis Petras, dr. 54 m., 
verslininkas, Waterbury, Conn.

Paraginki t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

(Adresas)
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