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KAS SEKUNDĘ žemėje 

gyventojų padidėja dviem 
asmenim, kiekvienų valan
dą padidėja astuoniais tūks
tančiais ir iki metų pabai
gos žemėje atsiras 70 mili
jonų daugiau burnų išmai
tinti. Tai sudaro pavojų, ko
kio žemėje dar niekad ne
buvo.

Reikėjo tūkstančiai tūks
tančių metų, kad būtų pa
siektas šiandieninis žmoni
jos skaičius — 3,5 bilijono, 
kuris už trisdešmit metų 
bus dvigubai didesnis: 7 bi
lijonai. Nebegalima tad sa
kyti, kad žmonija daugina
si, o tiesiog sprogsta kaip 
bomba.

Visa problema yra tame, 
kad žmonių skaičius nema
žėja, kaip kitų žemės gy
vūnų. Tiesa, badaujančių 
skaičius yra didesnis negu 
kada buvo anksčiau, beveik 
pusė žemės gyventojų ne
turi ko iki soties pavalgyti 
ir kiekvieną rytą vis 190,- 
OOOburnų daugiau alkanų, 
negu buvo išvakarėse.

Tiesa, IV amžiuje maras 
išžudė, ketvirtį Europos gy
ventojų, bet nuo 1796 m. 
išradus skiepus, maras pa
sidarė kontroliuojamas.

Nemažai žuvo II Pas. ka
re — 50 milijonų žmonių, 
bet kai jis pasibaigė, žemė
je buvo daugiau žmonių ne
gu kada jis prasidėjo. Netu
ri įtakos į žmonių mažėjimą 
nei Korėjos ar Indokinijos 
karai, nei skaitlingos ka
tastrofos. Vaikų mirtingu
mas irgi sumažėjęs. Jei dar 
1950 m. Egipte iš 1000 nau
jagimių 1 metų bėgyje mir
davo 130, tai dabar ten 
miršta ne daugiau 30. Kiek
vieni metai didina išgyve
nimo amžių. Juliaus Ceza
rio laikais gimus galima 
buvo tikėtis sulaukti 30 me
tų, šiandien jau lengvai ti
kimasi 70 metų.

Bet žmonių didėjimas ne
vyksta vienodu ritmu viso
je žemėje. Jis didėja beveik 
šviesos greičiu neišsivysčiu
siuose ir varginguose kraš
tuose ir lėtas civilizuotuose 
ir supramonintuose kraštuo 
se. Sakysim, nuo karo pa
baigos Europos gyventojų 
skaičius padidėjo 100 mili
jonų, tuo tarpu Azijos 1 bi
lijonu. Tai skiria pasaulį į 
dvi dalis, vienoj pusėj tur- 
tingingos tautos ir kitoj pu
sėj kaip skėriai besiplečią 
neturtingos ir atsilikusios 
tautos. Už 30 metų 1,5 bili
jono europiečių, šiaurės 
amerikiečių, rusų, japonų ir 
australų stovės prieš 5,5 bi
lijonus neišsivysčiusių Azi
jos, Afrikos ir Pietų Ame
rikos tautų. Bet kas blo
giau, šis pasaulio padalini
mas sukels rasizmą. Vienoj 
pusėj baltieji ir japonai, o 
kitoj pusėj spalvotieji.

Kai baltųjų kraštuose 
tenka 3070 kolorijų per die
ną asmeniui ir moteris ko
voja, kad nepridėjus taukų 
ant šlaunių ir pilvo, neišsi
vysčiusiuose kraštuose 20 
asmenų iš 100 negauna už
tenkamo kolorijaus skai
čiaus, kad išlaikius gyvybę. 
Ir 3 vaikai iŠ 4 eina miegoti 
nepavalgę.

Ir tuose neišsivysčiusiuo
se kraštuose vyksta didelė 
migracija. Išbadėję žmonės 
keliasi į miestus, tikėdamie
si rasti darbų, kurių ten ne
randa. Pietų Amerika, kuri

(Nukelta į 2 psl.)

Pabaltijo veteranai 
kreipiasi į laisvosios
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BERLYNO KLAUSIMAS
MIESTO LIKIMAS VOKIECIU-SOVIETU DERYBOSE 

VYTAUTAS MEŠKAUSKASKai Šios eilutės buvo ra
šomos, pasitarimai Maskvo
je tarp Vokietijos užsienio 
reikalų ministerio Scheel ir 
sovietų Gromyko nebuvo la
bai sėkmingi. Ginčas, atro
do, ėjo ne apie numatomos 
sudaryti sutarties esmę, o 
greičiau apie jos išorę, 
"kosmetiką”. Vokiečiai su
tikdami su dabartiniu "sta
tus quo”, norėtų iš sovietų 
gauti principinį pripažini
mą jų susijungimo (Vaka
rų ir Rytų Vokietijų) tei
sės, nors praktiškai viskas 
liktų po senovei ir Vakarų 
Vokietija Rytų Vokietiją 
traktuotų beveik kaip už
sienio valstybę. Scheel pa
geidautų, kad susivienijimo 
teisė būtų konstatuota su
tarties įžangoje, o jei ne 
ten, tai kad būtų sudarytas 
koks nors kitas susitarimas 
ar būtų tai tik konstatuota 
pasikeitime notomis.

Antra vokiečių sąlyga 
yra ta, kad sutartis tik ta
da įsigaliotų, jei paraleliai 
sovietai su amerikiečiais, 
britai ir prancūzai sutartų 
dėl Vakarų Berlyno statu
so ir garantuotų su to mies
to dalimi laisvą susisieki
mą. Dėl to Bonnos ministe- 
rių kabinetas dar prieš 
Scheeliui išvažiuojant į 
Maskvą nutarė: "Ohne eine 
solche Sicherung wird Ge- 
waltverzichtvertrag nicht 
in Kraft treten koennen”. 
(Be tos garantijos laisvo 
susisiekimo su Vakarų Ber
lynu atsisakymo prie prie
vartos sutartis negalės įsi
galioti) .

Tai atrodo truputį ko
miškai, nes jau dabar yra 
pakankamai daug tarptau
tinių susitarimų, kuriais ir 
Sovietų Sąjunga ir V. Vo
kietija pasižadėjo nenaudo
ti prievartos. Naujas jų 
pakartojimas yra reikalin
gas tik tam, kad vokiečiai 
formaliai sutiktų su po ka
ro susidariusia padėtimi. Už 
tat sovietai stengiasi iš
vengti bet kokių "bet” ir 
"jei”, nors tie ir nebūtų įra
šyti pačiom sutartim, bet 
tik kaip nors "šalia” pasa
kyti ar parašyti. Scheeliui 
tie visi "bet” ir "jei” rei
kalingi, kaip sakėme, "kos- 
metiškais’_ s u m e t i m ais. 
Tam, kad pagražinus tą su
sitarimą savo piliečių tarpe, 
kad galima būtų jį prista
tyti kaip didelį laimėjimą. 
Kadangi vokiečiai mano, 
kad sovietai to susitarimo 

pageidauja daugiau negu 
jie, jie galvoja, kad 
tai gali ir sutikti su 
'kosmetikos’ priemonėmis, 
nors jos pareikalautų dar 
vieno Scheelio-Gromyko su
sitikimo šių metų rudenį.

Paliekant tų derybų eigą 
kurios gali pasibaigti ar 
nutrūkti prieš šiam nr. pa
siekiant skaitytojus, vėles
niam gvildenimui, šį kartą 
sustokime prie Berlyno 
klausimo. Kaip tik Brandto 
asmeninis įgaliotinis Bahr 
susitarė su Gromyko dėl 
kalbamos sutarties pagrin
dų, Berlyno Kontrolės ko
misijos rūmuose kas tris 
savaites pradėjo susitikinė
ti JAV, Prancūzijos ir D. 
Britanijos ambasa d o r i a i 
Bonnoje su savo kolega iš 
sovietų pusės. Tai tačiau 
nebuvo derybos, bet dau
giau tik pagrindiniai pa
reiškimai, kuriuos papras
tai palydėdavo geri užkan
džiai su išgėrimu. Sovietų 
atstovas tuose pasikalbėji
muose Abrasimovas davė 
mandagiai suprasti, kad so
vietai nėra linkę nusileisti. 
Jų nuomone:

1. Keturi nugalėtojai turi 
teisę tvarkyti tik Vakarų, 
bet ne Rytų Berlyną;

2. Vakarų Vokietijos 
įstaigos Vakarų Berlyne re
ziduoja nelegaliai ir turi bū
ti iš ten iškeltos;

3. Iš Vakarų Berlyno tu-

sovie- 
tomis

— Prašau, įėjimas apačioje!

in-ri būti pašalintos visos 
stitucijos ir organizacijos, 
kurių veikla yra nukreiptos 
prieš 'socialistinę stovyklą’, 
į jų tarpe amerikiečių ra
dijas RIAS ir pabėgėlių or
ganizacijos;

4. V. Berlyną reikią išva
lyti nuo vakariečių špiona
žo organizacijų.

Kartu Abrasimovas davė 
suprasti, kad sovietai Va
karų Berlyne mieliausiai 
įkurtų trečią vokiečių vals
tybę, kuri galėtų įstoti į JT.

Nors Abrasimovo žodžiai 
skambėjo kietai, ambasado
riai paskutiniame posėdyje, 
sutarę padaryti atostogų 
pertrauką iki rugsėjo mėn., 
išsiskirstė nelabai nusimi
nę. Pagrindą tam atsar
giam optimizmui davė Ry
tų Vokietijos veiksmai, ku
rie be abejo yra susiję su 
Maskvos pritarimu, ar įsa
kymu, būtent:

a. ’Passierscheinus’ į Ry
tų Berlyną, dabar galima 
gauti lengviau negu kada 
nors anksčiau;

b. traukinių susisiekimas 
dabar yra sklandesnis ir 
greitesnis negu bet kada 
anksčiau;

c. pradėtos atstatyti 1952 
metais nutraukti telefono 
laidai tarp Vakarų ir Rytų 
Berlyno...

Tų ženklų padrąsinti, ste
bėtojai įsivaizduoja galima 
susitarimą, kuriuo būtų ga
rantuotas laisvas susisieki
mas tarp Vakarų Vokieti
jos ir Vakarų Berlyno, ta-

žmonijos sąžinę
Ryšium su sovietų agre

sijos prieš Baltijos valsty
bes 30-ja sukaktimi, Balti
jos kraštų karių-veteranų 
organizacijos paskelbė de
klaraciją. Joje pažymėta, 
kad Baltijos tautos per tuos 
30 metų tebepasiryžusios 
vėl atgauti savo kraštų lais
vę. Baltijos tautos visą oku
pacijos laikotarpį priešino
si bei tesipriešina okupan
tui ir jos tebesitiki, kad tu
rės ateiti žlugimo metas vi
soms kolonijinėms imperi
joms, ir Sovietų Sąjungą 
įskaitant.

Sukakus sovietų okupaci
jos 30-jai sukakčiai, trijų

— Baltijos kraštų karių vete
ranų organizacijos, kalbė
damos visų trijų pavergtų 
tautų vardu,

• paskelbė, kad tų trijų 
kraštų gyventojai Sovietų 
Sąjungos sudarytą politinę 
padėtį tuose kraštuose 
griežtai atmeta,

• kaltina Sovietų Sąjun
gą įvykdžius ir toliau tebe- 
tęsiant tarptautinio pobū
džio nusikaltimus, nukreip
tus prieš Baltijos valstybes,

• reikalauja, kad Sovietų 
Sąjunga atitrauktų iš Bal
tijos valstybių jos karinius 
dalinius, policijos ir admi
nistracijos personalą,

• pasižada sustiprinti sa
vo pastangas laisvajame 
pasaulyje, kurių tikslas — 
atstatyti Baltijos kraštų 
gyventojų laisvo apsispren
dimo teisę,

• kreipiasi į laisvosios 
žmonijos sąžinę, atsižvelgti

čiau ten neturėtų veikti jo
kios Vakarų Vokietijos in
stitucijos (dabar kas me
tai ten susirenka V. Vokie
tijos seimas, renkamas pre
zidentas ir pan.), būtų pri
pažinti visi ūkinio, finansi
nio ir teisinio pobūdžio su
sitarimai tarp Vakarų Ber
lyno ir Vakarų Vokietijos 
ir kartu Vakarų Vokietijos 
teisė Vakarų Berlyną atsto
vauti užsieniuose. Aplamai 
imant, Bonna prašo Berly
no dabartinio status quo 
garantijos už pažadą gerbti 
status quo Rytų Europoje. 
Sovietams tokie mainai tu
rėtų patikti. Iš kitos pusės 
— apetitas auga bevalgant, 
atrodo, kad sovietai dar no
rėtų ilgiau pasiderėti.
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į neteisybės, įvykdytos 
prieš Baltijos valstybes, 
svarbą ir paremti visas pa
stangas Baltijos valstybėse 
atstatyti laisvę,

• patikina pasaulį, jog 
laisvosios Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos ateities politika 
bus nukreipta žmonijos pa
žangos, socialinio teisingu
mo bei tarptautinio bendra
darbiavimo link ir kad toji 
kryptis atsižvelgs į bendrą
ją pagarbą tautiniam suve
renumui ir teritorinei nelie
čiamybei.

Raštą, paskleistą laisva
jame pasaulyje, pasirašė 
Baltijos veteranų organiza
cijų vardu: G. A. Bushman, 
Estijos išlaisvinimo legijo- 
no vadas, V. A. Hazners, 
Latvijos Dauguvos Vanagų 
pirmininkas ir gen. prof. 
Stasys Dirmantas, Lietuvių 
Veteranų Sąjungos Ramo
vės pirmininkas. (E)
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VILNIAUS BIBLIOTEKAI
400 METŲ

Vilniaus universiteto bib
liotekai šiais metais, rugsė
jo mėn., ruošiantis minėti 
400 m. sukaktį, UNESCO, 
J. Tautų organizacijos, nu
tarimu, bibliotekos sukaktis 
pasiūlyta laikyti "pasauli
nės reikšmės įvykiu”. Apie 
tai paskelbusi "Tiesa" (lie
pos 1) pateikė bibliografo 
V. Bogušio duomenis apie 
Vilniaus bibliotekoje saugo
jamus lobius — dabar ji 
turi beveik 3 milijonus kny
gų tomų. Retų spaudinių 
skyriuje saugomas 1525 m. 
Vilniuje išleistas P. Skori
nos- "Apostolas”, pirmoji 
lietuviška knyga — M. 
Mažvydo katekizmas (1547 
m.), pirmosios lietuviškos 
gramatikos, K. Sirvydo žo
dynas ir kiti reti leidiniai. 
Be to, dar saugomas N. Ko
perniko traktatas apie dan
gaus kūnų judėjimą (1543 ■
m.), prieš Amerikos atra
dimą išleistas K. Ptolomė
jaus atlasas, pirmosios lat
vių, estų knygos, pirmąsis 
raketinės technikos vado
vėlis ( K.Simonavičiaus, 
1650 m.) ir kt. (E)

. MIRĖ NEBAIGĘS 
MOKSLO VEIKALO

Š. m. liepos 12 d. Vilniuje 
staiga mirė lituanistas Jur
gis Lebedys, filologijos 
mokslų daktaras, Vilniaus 
universiteto profesorius. Jis 
buvo gimęs 1913 m. sausio 
12 d. Devynduoniuose, Kė
dainių apskr. 1937 baigęs 
Vytauto D. Universitetą, 
Lebedys mokytojavo Ute
nos ir Skuodo gimnazijose, 
Panevėžio mokytojų semi
narijoje. 1946-1948 m. dir
bo Lietuvių kalbos ir litera
tūros institute, nuo 1946 m. 
iki mirties — Vilniaus uni
versitete. čia buvo vyr. 
dėstytojas, vėliau docentas 
ir profesorius. Nuo 1967 m. 
vadovavo lietuvių literatū
ros katedrai.

Velionis, išauklėjęs visą 
eilę lituanistų, daugiausia 
dėmesio skyrė senosios lie
tuvių literatūros tyrimo 
darbams. Jis parašė svar
bias, kruopščiai paruoštas 
monografijas apie Simoną 
Stanevičių ir Mikalojų 
Daukšą, studiją apie 17

(Nukelta į 2 psl.)
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■ laiškai Dirvai
NUOŠIRDI PADĖKA...

Neatsisakykite, pra
šau, paskelbti Jūsų laik
raštyje, šį seniai Dirvą 
pernumerujančio ir gan 
atidžiai ją skaitančio ei
linio žmogelio žodį:

Šių metų liepos mėn. 
24 d. Dirvos numeryje 
įdėtas trečiame-4 psl. 
Česlovo Gedgaudo (San
ta Monica Calif.) 
straipsnis: "Demokrati
ja prieš Demokratiją" 
yra šedevrinis tiesos ir 
atvirumo gabaliukas 
apie demokratiją ir jos 
niekšiškus išnaudotojus 
- komunistus ir jų pase
kė jus...

Cituoju Č. Gedgaudo 
jo rašinyje esantįpagrin 
dinį parodymą: "Bet rei 
kia pripažindi, jog Ana- 
tole France, Višinskis, 
Mao ir kiti subversijos 
teoretikai tikrai atrado 
mūsų santvarkos silpną 
vietą, kurią dabar išnau
doja penktoji kolona vi
same pasaulyje..

Štai kaip galima sunai
kinti demokratiją pasi
rėmus demokratijos

ŠIANDIEN 
IR RYTO/ 

(Atkelta iš 1 psl.) 
šio šimtmečio pradžioje tu
rėjo tik 65 milijonus gyven
tojų, baigiantis amžiui tu
rės 650 milijonus. Tokiu at
veju revoliucija darosi ne
išvengiama. Juodoji Afrikš. 
dar miega, bet ji jau pra
deda pabusti ir vieną dieną 
sudrebins kontinentą. Nau
jųjų valstybių sienos ten 
nutiestos pagal kolonialinių 
valstybių ribas neturi nie
ko bendro su tautybe, tad 
jau vyksta kovos tarp gen
čių dėl geresnės vietos, kaip 
matėme Kongo ir Biafros 
skerdynėse.

Egiptas, kuris romėnų 
laikais buvo grūdų aruodu, 
šiandien jau nepajėgia iš
maitinti savo 32 milijonų 
gyventojų ir ten gresia ba
das. Azijoje nuo perdidelio 
dauginimosi griūna politinė 
tvarka ir įsiviešpatauja 
anarchija.

Bet didelis pavojus kyla 
ne iš Peru, Egipto ar Ban- 
galijos, o iš Kinijos. Nie
kas, net Mao, nežino kiek 
šimtų milijonų žmonių gy
vena tarp Usuri ir Himala
jų. Prileidžiama, kad apie 
950 milijonų. Ir likusis pa
saulis šio šimtmečio pabai
goje turės bijoti ne tik ki
nų atominės bombos bet ir 
jų 1 bilijono gyventojų.

Laike kinų-japonų karo 
1930 metais, kai po vieno 
mūšio buvo suskaičiuota 14 
kritusių japonų ir 312 kinų, 
kinų vadai pasiliko optimis
tiški sakydami, greit nebe
liks ne vieno japono, jei to
liau tokiu tempu bus ka
riaujama.

Kinų generolas Sun Tzu, 
gyvenęs V amžiuje, vadina
mas azijietišku Clausewitz, 
šitaip suformulavo savo 
"Karo meno” pirmąją tai
syklę: ”Jei tu viršiji prie
šą skaičiumi penki prieš 
vieną, gali pulti”.

Toks santykis dabar yra 
tarp kinų ir sovietų.

"Leiskite kinus miegoti, 
sakė vieną dieną Napoleo
nas, nes jei jie pabus, vi
sas pasaulis gailėsis.”

Ir tas pavojus artėja. 
Kaip jiems pasipriešinti? 
Atomine bomba? Kur ją 
numesti, ką sunaikinti? Bi
lijoną žmonių? Bet mėne
sio pabaigoje jų bus dau
giau negu pradžioje. 

šventais ir neliečiamais 
(ha,ha,ha.-a-a! J.)nuos
tatais...

Iš 600 spaudos atsto
vų, 560 tylėjo kaip ver
šiai (įskaitant ir ma- 
ne...), gi 40 rėksnių už
puldami valdžios atsto
vą sudarė įspūdžio, kad 
visa 200 milijonų tauta 
griežtai priešinga Pre
zidento linijai", (pa
braukta mano J.)

Viskas aišku ir... skru
pulingai baisu dėl apaku
sių ir savanoriškai įko- 
munistinės diktatūros 
tinklą plaukiančių "demo
kratų" srovės...

Mano nuoširdi padėka 
ir pagarba Č. Gedgau
dui už jo atvirą ir labai 
prasmingą rašinį!

Dienraščio-Naujienos 
-bendradarbis - "pabi- 
rininkas"

Jurgis Jašinskas

KAIP TIKRUMOJE 
TEN BUVO...

KIEK LIETUVOJE YRA 
LIGONINIŲ IR LOVŲ?
Ryšium su dr. V. Paproc

ko straipsniu "Dirvoje” 
(1970. 7. 22) prašyčiau 
Tamstą paskelbti "Dirvoje” 
ir šias pastabas.

Dr. V. Paprockas tvirti
na, kad V. Vaitiekūno re
daguota ir Lietuvos Lais
vės Komiteto išleista okup. 
Lietuvos padėties apžvalga 
— ”A Survey of Develop- 
ments in Captive Lithuania 
in 1965-1968” — cituoja iš 
”N a r odnoje Chozyaistvo” 
apie okup. Lietuvos ligoni
nes ir jų lovų skaičių su
fabrikuotus duomenis, at
seit, klaidina skaitytojus. 
Esą ir "ministras” Kleiza 
1967 skelbęs, kad "Pokario 
metais pastatyta ligoninių 
su 9120 lovų". O kadangi iš 
nepriklausomybės laikų bu
vo paveldėta 8900 lovų, tai, 
sudėjęs okupacijos metais 
pastatytų ligoninių lovas su 
1940 lovomis, dr. ~ V. Pa

keista, kad žmo. prockas aiškina, kad 1967 
viso okup. Lietuvoj galėję 
būti tik 18,120 lovų, t. y. 
”10,000 lovų mažiau negu 
skelbia Lietuvos Laisvės 
Komitetas.”

Bet dr. V. Paprocko su
dėtis neapima tų okup. Lie
tuvos ligoninių, kurios įsi
kūrusios ne naujai pastaty
tose patalpose; o prisiglau- 
dusios buv. klebonijose ar 
kitose laikinėse patalpose. 
Apžvalga apie vieną tokią 
cituoja (110 p.), kad yra 
"located in an inconvinient 
old building.”

Apžvalga nekalba apie lo
vas tik okup. metais nau
jai pastatytose patalpose 
įsitaisiusių ligoninių, o apie 
visų okup. Lietuvoj veikian
čių ligoninių.

Dėl sovietų statistikos 
apskritai apžvalga yra pa
dariusi bendrą pastabą, kad 
paprastai sovietų statistika 
turi tarnauti sovietų pro
pagandos uždaviniams — 
pateikti svetimiesiems pa-

Būdamas nuolatinis 
Dirvos prenumeratorius 
ir skaitytojas visada se
ku Dirvoje dedamas ži
nias apie Australijos lie
tuvius. Anksčiau tos ži
nios buvo gana šykščios, 
o dabartiniam Dirvos 
bendradarbiui p. VI. Ra. 
dzevičiui pradėjus rašy
ti skyriuje "Po Pietų 
Kryžiumi" jau tų žinių 
daug daugiau paduoda
ma ir jo garbei reikia pa
sakyti, kad tos žinios bu
vo objektyvios, tik Dir
vos 1970 m. 41 ir 42 nr. 
rašydamas apietąnelem. 
tą ultimatumą p. VI. Ra
dzevičius suklupo. Ma
nau, kad tai įvyko tik dėl 
to, kad korespondentas 
gyvendamas toli nuo Syd- 
nejaus gavo netikslias ir 
šališkas informacijas ir 
todėl jo tos žinios išėjo 
labai neobjektyvios.

Ponas VI. Radzevičius 
sako: 
nės pabėgę nuo komunis
tinių prievartavimų pa
tys naudoja tuos pačius 
prievartos metodus", 
bet ar ne daugiau keis
ta, kad žmonės pabėgę 
nuo komunistinio režimo 
randa bendrą kalbą su to 
režimo agentais ir pade 
da jiems siekti jų tikslų. 
Čia jau ne metodų, o es
mės reikalas. Kores
pondentas neteisingai pą 
vaizdavo, kaip buvo įteik
tas Krašto V-bai moty
vuotas raštas dėl Mūsų 
Pastogės redaktoriaus, 
todėl jam ir išėjo bolše
vikiškas metodas. Ištik
tųjų, penketukas įteikęs 
tą raštą, neįsiveržė į 
Kr. V-bos posėdį, o pa
ties Kr. V-bos P-ko M. 
Zakaro buvo pakviestas 
ir pats p. M. Zakaras 
prašė p. J. Kedį įteikti 
krašto v-bai tą raštą, 
nes tas raštas su para
šais palengvins jiems 
išspręsti redaktoriaus 
klausimą.

Korespondentas būda 
mas blogai informuotas 
susidarė klaidingą nuo
monę ir apie Minties 
spaustuvės savininką 
Pr. Nagį, nes iš jo apra 
šymo išeina, kad p. Na- 
gys sauvališkai pasiėmė
M. Pastogės cenzoriaus 
darbą, bet kaip matyti iš 
Lietuvos keliu 1970.6.15 
laikraštyje įdėto Minties 
spaustuvės pareiškimo, 
p. Pr. Nagiui esant kraš 
to v-bos nariu, o vėliau

DIRVA
krašto v-bos pirmininkų
S. Narušio ir M. Zaka
ro buvo prašytas pasek
ti redaktoriaus V. Kazo
ko pateikiamus spaus
dinti straipsnius ir jei 
tie straipsniai neatitiktų 
bendruomenės tautinei 
ir politinei linijai apie 
tai juos informuoti.

Be pagrindo korespon
dentas sako, kad to ul
timatumo iniciatyva iš
eina iš Liet. Atgimimo 
Sąjūdžio (Laso), tuo tar 
pu kai tokios organiza
cijos padalinio Sydnejuj 
nėra ir .kad ultimatumą 
įteikęs penketukas jokio 
užnugario neturįs. Tai 
yra netiesa. To penke
tuko užnugary yra tie 
įvairių politinių ir reli
ginių pasaulėžiūrų žmo
nės, kurie dar nekapi
tuliuoja prieš Lietuvos 
okupantą ir pasiryžę to
liau tęsti kova dėl jos 
nepriklausomybės atsta
tymo. Jie net pajėgūs 
išleisti rimtą tautinės 
politikos ir kultūros 
mėnesinį laikraštį Lie
tuvos keliu.

V. Ruša 
Bankstown, Australija

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

K a i n o s žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

1970 m. rugpiūčio 5 d.

? iw

Z. Dgučio nuotraukaChicagos tautinių šokių grupės šokėjai vieno parengimo metu.
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trauklų nuolatinės pažan
gos vaizdą ir patikinti okup. 
Lietuvos gyventojus padė
ties gerėjimu — ir kad to
dėl sovietų statistikos duo
menys reikia apdairiai ver
tinti. Ta pastaba betgi ne
reiškia, kad visi sovietų 
duomenys yra sufabrikuoti. 
Kaip tiktai skaičiai apie 
okup. Lietuvos ligonines ir 
jų lovas atitinka faktinę 
tikrovę. Tatai patvirtina ir 
kiti, dr. V. Paprocko žo
džiais tariant, "patikimesni 
daviniai.”

Beje, kad, ligoninėms pa
mažu gaunant naujas ar 
šiaip tinkamesnes patalpos, 
jų skaičius mažėja — tai 
natūralu. 1960 buvę net 309 
ligoninės, o 1967 — jau tik 
282.

Stogeliai ant C, S, Z, ku
rių dr. V. Paprockas pagrįs
tai pasigenda, būt leidinį 
apie 20% pabranginę ir lei
dėjui tai būtų buvęs per di
delis apsunkinimas.

Apžvalgos uždavinys — 
bandyt bent iš dalies at
sverti gausius anglų kalba 
sovietų leidinius Vakarų 
pasaulio aukštųjų mokyklų 
bibliotekose. Todėl apžvalga 
stengiasi pateikti dokumen
tuotą informacinį, ne pro
pagandinį, okup. Lietuvos 
padėties vaizdą. Aukštųjų 
mokyklų bibliotekose gana 
populiarus yra "The Cur- 
rent Digest of the Soviet 
Press”. Bet tas leidinys pa
teikia tik sovietų spaudos 
rusų kalba, daugiausia Mas
kvos "Pravdos” ir "Izvesti- 
jų”, atskirų straipsnių san
trumpas be jokių paaiškini
mų. O apie okup. Lietuvą 
ten apskritai nieko nėra.

V. Vaitiekūnas

STUDENTAI DAINUOJA

Lebedys...
(Atkelta iš 1 psl.) 

amž. S. M. Slavočinskio 
"Giesmyną”, 17-18 amž. 
smulkiąją lietuvių tautosa
ką, daugelį mokslinių 
straipsnių. J. Lebedys ne
spėjo užbaigti stambaus 
veikalo "Lietuvių kalbos 
vartojimas viešajame gyve
nime 17-18 amžiuje”.

Velionis buvo pašarvotas 
Vilniaus universiteto Aktų 
salėje, Čiurlionio g. Liepos 
14 d. įvyko atsisveikinimas, 
ir tą pačią dieną jis palai
dotas Vilniuje. (E)

Lietuvis jau dainuoja nuo pat jaunų dienų. Ir ta 
meilė dainai riša mus visus. Albumas "Vitvat Akademia”, 
jaunimo įgrotas ir įdainuotas, šokių muzika linksmina 
visus, o patriotiniais žodeliais primena Nemuno šalelę ...

Tai graži dovana jaunimui, o ir vyresniems
puikus studento dienų prisiminimas. Albumo kaina $8.50.

Plokštelės gaunamos pas platintojus:
Chicagoje:

Karvelio krautuvėje, 2501 W. 71 St.
Gradinsko krautuvėje, 2512 W. 47 St.
Brazdžionio krautuvėje, 2646 W. 71 St. 
Marąuette Delicatessen, 2553 W. 71 St.
Feliksas Daukus, 7159 Maplewood Avė, 
Endzelis, 3240 So. Halsted

Clevelande:
Dirvoje, 6907 Superior Avė.
Baltic Delicatessen, 677 E. 185 St.

Bostone:
Baltic Florist, 502
Lendraitis Leonas,

New Yorke:
Jack Stukas, 1016
Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 
Pašukonis Jonas, 86-22 S8th St., Woodhaven, N .Y.
Galminas Jonas, 84-20 Jamaica Avė., Woodhaven, N. Y.

Detroite:
J. Gaižutis, 571 Grixdale
Sabalis Antanas, 32 Simpson Rd., Rochester, N. Y.

Los Angeles:
A. Skirius, 4366 Sunset Blvd., Hollyvvood, Calif.

Toronte:
J. R. Simanavičius, 175 Parkside Dr.

Pirmoji plokštelė "Grojame Jums" gaunama pas B. 
Brazdžionį, 2646 W. 71 St., Chicagoje.

E. Broadway
450 E. 7 St.

Schliefer Rd., Hillside, N. J.
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DĖMESIO PRIMATAS
Šis pavasaris buvo ga

na audringas iki šiol snū
duriavusiuose egzilinės 
visuomenės plotuose. Ke
li avantiūristiniais pa
grindais surengti viešie
ji solistų iš okupuotos 
Lietuvos koncertai pa
rodė, kad visuomenėje 
susiformavo trys sluoks
niai. Vieni absoliučiai 
neigia viešąjį bendravi
mą su avantiūristiniais 
pagrindais importuoja
mais koncertantais. Ki
ti demonstruoja savo ne
apsisprendimą, anemi
ją ir valios stoką pa
reikšti nusistatymo kon
kretumą, likdami visai 
indiferentiški vaidini
mui. Pagaliau, tretieji, 
jau kaip amerikinių mo
kyklų trafaretinis mili- 
tantų tipas, organizuoja 
tokiems koncertams tal
ką, remia pritarimu ir 
pinigu, reklamuoja, bet 
nekonkretizuoja pareiš
kimais savo elgimosi mo
tyvų.

Dėmesio primatas tu
rėtų būti nukreiptas į tų 
parengimų reikšmę ir 
įtaką egzilinei visuome
nei, bet ir į tuos sluoks
nius, kurie tą visa re
mia ir propaguoja. So
cialinė, ideologinė ir psi
chinė analizė čia neiš
vengiama, kaip ir tiriant 
kiekvieną socialinį reiš
kinį. Visi trys aukščiau 
suminėti sluoksniai jau 
tampa tikru tipiškumu. 
Oficialūs mūsų veiksniai 
ir spauda linksniuoja tei
giamus ir neigiamus fak
tus be gilesnės įžvalgos 
į tų faktų priežastis.

Klausimas ar lietuvių 
konservatyvumas yra 
jau tas konservatyvu
mas, kuriam kovą paskel
bė tariamasis liberaliz
mas santykiuose su kon
certantais ir "mokslinin 
kų simpoziumo" postu
latai?

Faktinai lietuvių kon
servatizmo kaip tokio, 
suprantamo klasine 
prasme, nėra. Instinkty
vi atsarga ir savitumo 
saugojimas niekad nebu
vo konservatizmo žymė. 
Kaip niekad nebuvo libe
ralizmo žymė militan- 
tiškumas ir revoliucija. 
Revoliucija dažniausiai 
remia tironiją. Libera
lizmas dažniausiai kaip 
tik nuneigia privatines 
teises.

Todėl vos tik jaunes
nysis lietuvių visuome
nės elementas ima deng. 
tis amerikinės auklėji
mo sistemos įvertin
tais (nuneigus savos šei
mos prigimtį) privalu
mais, jis savo šarvais 
ima nevykusiai suprastus 
militantiškumo ar revo
liucijos terminus. Para
doksaliai atrodo padėtis, 
kada pasiturinčiose lie
tuvių šeimose bręsta mi* 
litantai už rasinę pro
blemą Amerikoje. Dar 
neseni laikai, kai vie

šai rėkė panašūs "mili- 
tantai", kilę iš turtingų, 
jų mūsų šeimų, kad Lie
tuva būsianti išlaisvinta 
per Alabamos proble
mas.

Bet ir tada buvo dar 
viena dorybė: dar minė
ta Lietuvos problema. 
Amerikinės mokyklos 
įtaka dabar kai kur jau 
besąlyginė jauno asmens 
egzistencijos dalis. Lie
tuvos problema užgeso. 
Ir ją užgesino dažniau
siai tėvų ignorancija, tė
vų naivus pasitikėjimas, 
kad tik mokykla viena ga
li formuoti žmogų. Ta 
kukli ir naivi samprata 
įvedė tų trijų sluoksnių 
ribas. Tai ir buvo tas 
garsus ir liberalinėje li
teratūroje šventas as
mens "nusvetimėjimas" 
nuo savo visuomenės. Gy
venant su savo tėvais 
vaikai nesvetimėja! Ar 
reikia dar didesnio gyve - 
nimo pokšto?

Ir kaip mes stengė
mės vis atrasti, kas gi 
suves draugėn, nes tik
tai draugėn suvedimas 
našus mūsų tautai ir eg 
zistencijai, "nusvetimė- 
ję",kaip vaikai vaikų dar
želyje vis renka kaladė
les statyti savo tarpe 
tvoras. Vieną kartą tai 
bus jums "generacijų ri
ba", kitą kartą tai bus 
"už ar prieš bendravi
mą", ir pagaliau, sveiki 
gyvi, tai bus jau "mokyti 
ir nemokyti"!

Dėmesio primatu mes 
turėtumėm taikyti spe
cifines psichines anali
zes, ieškodami kuo iš
aiškinti paradoksus ir 
tragiką. Deja, mūsų raš
tijoje to dar nėra. Vi
suomenė nuėjo priekin. 
Lieka periodika ir spe
cialios studijos. Lieka 
dar istorija. Ji gal būt 
kaltins, kodėl protestuo
dami prieš faktus, ne
užbėgome už akių jų prie
žastims. Ir būsimi ko-

Vaizdas iš 1968 m. įvykusios Korp! Neo-Lithuania stovykloje vėliavo pakėlimo. Šiemet stovykla irgi 
įvyks toj pačioj gražioj p. Slivynų Blue Water Manor vasarvietėje . V. Maželio nuotrauka
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Amerikos Lietuvių Aero Klubo skraidymo grupė. Iš kairės: Statkus, Armonas, Siutas, Peseckas, 
Zimmer, vadovas JasiOnas, Gramontienė, Paškus ir Macieza.

AMERIKOS LIETUVIŲ AERO 
KLUBAS *■

Chicaga, būdama iš
eivijos lietuvių sostine, 
turėjo pirmauti ir avia
cinėje veikloje. Čia pra
eityje jau dviem atve
jais veikė lietuvių aviaci
niai klubai: 1929 m. įkur
tas lak. Stepo Dariaus, ir 
1933 m. atkurtas lak. An
tano Kielos. Dabar trum
pai peržvelkime šiuo me
tu Chicagoje veikiančio 
Amerikos Lietuvių Aero 
Klubo įsikūrimo aplinky
bes ir jo veiklą.

Pirmoji mintis tokį 
klubą steigti kilo 1965 
m., kai tuometinis Litu 
anikos tunto oro skautų 
dr-vės draugininkas M. 
Jakaitis savo bute sušau 
kė pasitarimą lietuvių 
aviacinio klubo steigimo 
galimybėms aptarti. Kon 
krečių klubo organizavi
mo planų tada dar nebu
vo daroma.

Po vienerių metų, avi 
acinio klubo steigimo 
mintį aktyviai pradėjo 
kelti V. Peseckas, ir 
1967 m. kovo 17 d. vi
siems žinomiems orei- 
vybės idėjai prijaučian 
tiems lietuviams buvo 
išsiuntinėtas kvietimas 
į steigiamąjį susirinki
mą. Kvietimą pasirašė 
V. Peseckas, E. Jasiū- 
nas ir M, Jakaitis.

Steigiamasis susirin
kimas įvyko 1967 m. ba
landžio 9 d. V. Pesecko 
bute, 2846 W. 63rd St.

votojai dėl Lietuvos su
verenumo, aišku, bus 
su ... "konservaty
viais".

1

Chicagoje. Ta proga bu
vo surengta ir aviacinių 
nuotraukų parodėlė. Vi
si susirinkusieji aviaci

nio klubo steigimo idė
jai padrąsinančiai prita
rė ir pasižadėjo visoke
riopai ją remti. Į laiki
nąją valdybą išrinkti: J. 
Gierštikas, M. Jakaitis, 
E. Jasiūnas, V. Pesec
kas , K. Rimas ir J. Stat
kus. Jai buvo pavesta nu
statyti klubo tikslus ir 
veiklos gaires, paruošti 
įstatus, verbuoti naujus 
narius ir sušaukti visuo
tinį klubo narių susirin
kimą.

Klubo tikslais buvo 
nusistatyta: suburti lie
tuvių kilmės lakūnus, 
sklandytojus, avio-mode- 
listus ir visus oreivy- 
bės minčiai prijaučian
čius asmenis, skleisti 
ir remti oreivybės min
tį lietuvių jaunimo tar
pe, gerbti Lietuvos avi
acijos praeitį.

Praktinei klubo veik
lai buvo numatyta sekan

čios gairės: įsteigti lakū
nų ir sklandytojų grupes, 
įsigyti skraidymo prie
mones, padėti klubo na

riams gauti lakūno ar 
sklandytojo teises, pa
dėti aeronautiką studi
juojančiam jaunimui, or
ganizuoti kursus,varžy
bas, skirti dovanas, įs
teigti ir propaguoti avi- 
omodelistų grupę, su
rengti klubo nariams ir 
visuomenei pobūvius ir 
gegužines.

Klubo kultūrinės veik 
los gairės: rengti minė
jimus, liečiančius orei
vybės įvykius ir asme
nis, rengti kultūrinio ir 
informacinio pobūdžio 
susirinkimus klubo na
riams ir visuomenei, 
skleisti aviacinę m intį 
ir informuoti apie klu
bo veiklą per periodinę 
spaudą ir vienkartinius 
leidinius, užmegsti ry
šius su įvairiomis avi
acinėmis organizacijo
mis ir atstovauti lietu
viams.

Buvo paruoštas klubo 
įstatų projektas (anglų 
kalba), apimantis 17 sky 
rių. Užverbuota apie 50 
klubo narių. Klubas pa
vadintas Amerikos Lie
tuvių Aero Klubu (Lithu 
anian - American Aero 
Club, Ine.).

Pirmasis visuotinis 
klubo narių susirinki
mas sušauktas 1967 m. 
birželio 2 d., Jaunimo 
Centro patalpose; daly
vavo 26 asmenys. Patvir
tinti klubo įstatai, ap
tartos lėšų sukėlimo ga 
limybės lėktuvui įsigy
ti, ir išrinkta klubo val
dyba, kuri vėliau parei
gomis pasiskirstė sekan 
Čiai: V. Peseckas — pir
mininkas, E. Jasiūnas — 
vicepirminnkas, R. Paš
kus — sekretorius, J. 
Statkus — iždininkas ir 
J. Gierštikas — valdy
bos narys.

Nustatytas $5.00 me
tinis nario mokestis,
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jaunuoliams iki 16 m. —
l. 00. Nutarta klubą tvar
kyti korporacijos pa
grindais. Klubas inkor
poruotas Illinois valsti
joje; išleisti $100 šėrai. 
Pagal įstatus, įsigiju
sieji bent vieną šėrą, 
tampa aktyviais nariais, 
su teise naudotis klubo 
turtu.

Veiklos pagyvinimui, 
be valdybos posėdžių ir 
narių susirinkimų, klu
bo nariams ir visuo
menei dar yra rengia
mos aviatorių valan
dėlės, kuriose rodomi 
aviaciniai filmai, skai
tomos paskaitėlės. To
kias paskaitėles iki šiol 
yra skaitę V. Peseckas, 
J, Statkus, E. Jasiūnas 
ir T. Siutas.

1968 m. vasario 3 d., 
Marųuette Hali svetai
nėje, buvo surengtas 
"susipažinimo" balius- 
vakaras, kuris labai sėk
mingai praėjo, dalyvau
jant virš 200 svečių. Be 
gauto pelno, skirto veik 
lai pagyvinti ir skraidy
mo priemonėms įsigy
ti, surasta daug avia
cijos bičiulių, sukeltas 
visuomenės dėmesys.

1968 m. kovo 10 d. su
rengtas žuvusių Lietu
vos lakūnų minėjimas. 
Programoje — pamal
dos už žuvusius, vaini
ko padėjimas prie pa
minklo sodelyje ir a.a. 
gen. Antano Gustaičio mi- 
nėjimas-akademija Jau
nimo Centro didžiojoje 
salėje. Paskaitas skaitė 
V. Peseckas ir A. Motu 
zas. F. Strolios vado
vaujamas Lietuvos Vy
čių choras atliko kele
tą dainų. A. Motuzo ini
ciatyva žuvusieji Lietu
vos lakūnai buvo įamžin 
ti į Lietuvių Fondą, ten 
pat surinkus virš $300.

1968 m. pavasarį buvo 
suorganizuoti teoreti
niai lakūnų kursai,kurie 
vyko Jaun. Centro patal
pose; juos išklausė apie 
12 asmenų. Kursus suor
ganizavo E. Jasiūnas, 
jiems pravesti buvo 
pakviestas prityręs ame
rikietis instruktorius R. 
Lakin.

1969 m. vasario 9 d. 
visuotiniame narių su
sirinkime išrinkta nauja- 
valdyba, pareigomis pa
siskirstė: V. Peseckas 
— pirm., E Jasiūnas — 
vicepirm., R. Paškus — 
sekr., J. Statkus — ižd. 
ir T. Siutas — valdybos 
narys ypatingiems rei
kalams.

Tų pat metų birželio 
18 d. susirinkime galuti
nai apsisprendžiamą 
pirkti apmokymo tiks
lams tinkamas lėktuvas 
ir sudaroma pirkimo 
komisija. Toks lėktuvas 
prieinama kaina ($3750), 
surandamas Griffith, 
Ind. aerodrome. Tai 1967
m. gamybos Cessna 150, 
su 100 AJ motoru ir įvai
riais aklojo skridimo ir 
radijo prietaisais. Tuoj 
pat suorganizuojama 
skraidymo grupė, frpri 
imamos skraidymų tai
syklės. į grupę įsirašo 
11 narių, jai vadovauja 
E. Jasiūnas. Skraidoma 
iš to pat Griffith, Ind. ae
rodromo. Kad padengus 
lėktuvo išlaikymo ir tai
symų išlaidas, visi skrai
dymo grupės nariai yra 
įsipareigoję išskraidyti 
tam tikrą minimalų va
landų skaičių (vėliau šis 
reikalavimas gali būti 
pakeistas į mėnesinį mo
kestį). Lėktuvas laiko
mas po stogu, rūpinama-

(Nukelta į 4 psl.)
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KAIP GERTI, KAD NEPASIGERTI?
Alkoholis mane domi

na jau ilgą eilę metų. 
Ne vien moksliškai, bet 
ir privačiai. Nieko ne
turiu prieš vieną kitą ge
rą lašelį ir gerdamas 
bokalą alaus, stiklą vy
no ar degtinės nejaučiu 
sąžinės griaužimo; nors 
esu, galima sakyti, kaip 
ir medicinaras. Juk ir 
mokslininkai sutinka, 
kad alkoholis nėra ne
sveika; tik reikia žinoti 
kaip gerti. Žinoma, vien 
tik jūsų daktaras gali pa
sakyti ar jums galima 
gerti. (Pasako dažnai ir 
žmonos.) Prieš eidami 
pas daktarą galite patys 
save paegzminuoti. At
sakykite į šiuos klausi
mus tik — taip — ir — 
ne.

1. Ar neturėjot per 
paskutinius penkerius 
metus skilvio negalavi
mų?

2. Ar dažnai turite 
sodos deginimą (Rė
muo)?

3. Ar esate turėję gel- 
tonligę ar kitokią kepe
nų ar tulžies ligą?

4. Ar kenčiate aukštą 
kraujo spaudimą?

5. Ar skilvis lengvai 
priima medikamentus, 
kaip skausmo ar miego 
tabletes? Ar miego tab
lečių veikimas tęsiasi 
iki vėlaus ryto?

6. Padarykite sau šam
pano testą: suvalgykit iš 
ryto dvi sausas bulkutes 
ir per 15 minučių išger
kite mažą bonkutę (Pik- 
kolo) šampano ir save 
atidžiai stebėkite. Ar 
per greit į galvą muša 
ir esate truputį girtas?

Jeigu į visus klausi
mus atsakėte — ne; tuo
met galite sau kaikada 
leisti tinkamai drėgnai 
švęsti gimtadienius ir ki
tokius subuvimus. Jeigu 
nors į vieną klausimą at 
sakėte — taip; tuomet 
truputį atsargiau su al-

AMERIKOS LIETUVIŲ AERO KLUBAS
(Atkelta iš 3 psl.) 

si jo priežiūra ir patai
symais, ir turima reika
lingos apdraudos. Apmo 
kymui naudojamasi to 
pat aerodromo instruk
toriais.

Įsigijus lėktuvą, buvo 
surengtos jo simbolinės 
krikštynos-vakaras, ku
ris įvyko rugsėjo 20 d.
B. Pakšto svetainėje. Da
lyvavo apie 130 svečių. 
Krikšto motina buvo pa
kviesta p. Br. Gustai- 
tienė. Lėktuvui duotas 
lietuvių dievaičio "Per
kūno" vardas (Perkū
nas yra paminėtas ir 
Dariaus-Girėno testa
mente).

Nuo skraidymų pra
džios 1969 m. rugpiūčio 
20 d. iki 1970 m. kovo 1
d. (per 6 mėn.) buvo iš- 
skraidyta apie 150 valan
dų. Savarankiškai — so
lo išskrido p. F. Gra- 
montienė, V. Macieža 
ir T. Šlutas. Pilnas la
kūno teises atgavo R. 
Paškus ir P. Armonas. 
Nelaimingų atsitikimų 
ar sužalojimų neturėta. 
Ateityje- numatoma įsi
gyti keturvietį lėktuvą 
surengti JAV-se gyve
nančių lietuvių aviatorių 
sąskrydžius ir aviaci
jos dienas.

Bendrai klubo narių in ■ 
formacijai yra leidžia
mas Xerox būdų padau
ginamas biuletenis. Spe
cifinei skraidymo gru-

GASTRONOMIJOS DEdE 

koholiu. Bet jeigu du ar 
trys — taip — atsaky
mai, tadapatarčiau trum
pam užsukti pas gydyto
ją. Jis jums tikrai pasa
kys, ar alkoholis jums 
į sveikatą, ar ne.

Kodėl alkoholis kar
tais sveika gerti (žino
ma, daktarui nedrau- 
džiant)?

1. Sukelia skilvyje ir 
žarnose virškinimo sul
tis, kas sužadina apeti
tą. Todėl prieš gerus 
pietus visuomet patar

Išmok gerti, tada galva nesisuksi.

tina aperitifas; ypatin
gai žmonėms, permažai 
turintiems skilvio rūgš
čių.

2. Sužadina širdį ir 
kraujo apytaką. Todėl 
silpnos cirkuliacijos pa
cientams su peržemu 
kraujo spaudimu dakta
rai pataria kasdien stik
lą vyno ar šampano.

3. Praplečia kraujo in
dus. Jau po vieno stiklo 
vyno pasitaiso visų or
ganų kraujotaka. Ypatin
gai geras priešnuodis 
nikotinui, kuris kraujo 
indus siaurina.

Alus pritaikomas prie 

pės informacijai leidžia 
mas dar atskiras biule
tenis. Jausdamas aviaci
nės spaudos trūkumą, 
klubas kurį laiką "Dir
vos" laikraštyje turėjo 
aviacinį puslapį, pava
dintą "Sparnuoti Lietu
viai".

Norėdamas spausdin
tu žodžiu ir iliustraci
jomis užfiksuoti garbin
gą Lietuvos aviacijos is
toriją ir tinkamai atžy- 
įnėti jos 50 metų sukak
tį, Amerikos Lietuvių 
Aero Klubas nutarė iš
leisti metraštį, spaus
dinamą atskirais žurna
lo pavidalo sąsiuviniais. 
Tam tikslui klubo pirm. 
V. Peseckas sutelkė vi
są eilę metraščio bend
radarbių, kurie prisiun
tė daugybę istoriškai ver 
tingos medžiagos — 
straipsnių, atsiminimų 
ir foto nuotraukų.

Kaip matome, aero klu
bas veikia ne vien prak
tinio skraidymo, bet ir 
kultūrinėje srityje. Be 
pačios lietuviškos vi
suomenės, jo veiklą re
mia ir spauda, radijas 
ir TV. Tikėkimės, kad 
šis klubas dar ilgai gy
vuos, ir savo uždavinį ir 
tikslus pilnai įgyven
dins, tuomi pateisinda
mas savo egzistenciją ir 
nedaugelio pasiryžėlių 
įdėtas pastangas.

(Plieno Sparnai Nr.l) 

"sveikųjų" gėrimų, jeigu 
ne perdaug paimsit. Dvi 
bonkos į dieną sveikam 
žmogui nekenkia, bet ne 
daugiau. Aluje yra tokių 
dalykėlių, kurie pana
šūs į moteriškos lyties 
hormoną — Estrogen. 
Moterims alus labai svei 
ka — vyrams — ne. Per 
daug alaus geriant gali 
išaugti maža moteriška 
krūtinė ir tuo pačiu su
mažėti vyriškumas. 
Chroniškas alaus gėri
mas labai pakeičia vyro 
asmenybę. (Juk esate gir 
dėję posakį: jis visai su- 

bobėjo?) Juo daugiau ger
site, juo smarkiau tu
rės dirbti širdis; su kiek
vienu lašu auga kraujo 
kiekis, kurį širdis turi 
po visą kūną išpumpuo
ti.

Vynas, kas nori ger
ti ir būti sveikas, tam 
geriausia laikytis vyno. 
Pirmiausia, kad vyno 
daug neišgeriama, o ant
ra; vynas nekenkia svei
koms kepenims, jeigu 
negersit daugiau kaip lit
rą į dieną. Sveikiausia 
raudonas vynas, dėl ait
rios rūgšties. Galima ir 
šampaną gerti, bet ne
daug.

Degtinė ir likeriai per 
daug apkrauna širdį, skil
vį ir kepenis, todėl tik 
retai ir mažais kiekiais 
tepatartina. Per ilgesnį 
laiką perdaug geriant ir 
stipriausios kepenys ne 
išlaikys.

Kas mėgsta alkoholį 
turi žinoti ne tik ką ger
ti, bet ir kaip gerti. Ka
da gėrimas yra malo
niausias ir jūsų ūpas pa
čioje aukštumoje — jū
sų kraujuje yra 0,6 iki 
1,0 mille alkoholio. Tai 
gražiausioji gėrimo fa
zė. Viskas, kas daugiau, 
perviršija šią malonu
mo stadiją. Perdaug iš
gėrę dauguma žmonių 
jaučiasi pavargę, pra
randa savęs kontrolę ir 
net tampa agresyvūs. 
Kaip beveik viską gyve
nime taip ir gėrimą,rei
kia suplanuoti.

Štai jums ilgos lėba
vimo nakties maršrutas. 
(Automobilį, aišku, pali
kote namuose arba ati
duokite žmonai raktus, 
jeigu ji perdaug nege
ria).

Pirmiausia išgerkite 
šampano arba ir stiprės* 
nio bet su soda ar to
nikų ilgą, t.y. "Long 
drink". Būtinai valgykit 
ką nors riebaus ar daug 
baltymų medžiagos. Rie
balai ilgiau skilvyje iš
silaiko ir alkoholis perei
na iš lėto, o baltymai La
bai reikalingi kepenims. 
Pavalgius jau nebeimkit 
angliarūgščių gėrimų; 
čia jau ramus vynas ge
riau. Negerkite įvairių 

rūšių gėrimų iš karto ar’ 
paeiliui vienas po kito — 
rytą labai labai gailės i- 
tės. Jeigu nuo alaus no
rite pereiti prie vyno, 
tai pertraukos metu ko 
nors užvalgykite. Sūris 
tinkamiausias, nes neut
ralizuoja skilvį. Mažas 
pagėrimas ar didelis ba
lius, bet jeigu yra sūrio 
ar kelių rūšių sūrių ant 
stalo — šeimininkės vai
šių sumanumas aukštos 
vertės. Už sūrio parin
kimą jai galima visas ki
tas nuodėmes atleisti, 
net jeigu ir benediktiną 
su silkėmis servuoų.

Baliaus pabaigai ir 
svečiams rodant nuovar 
gį patiekite jiems ašt
rios guliašo sriubos; nuo
taika tučtuojau grįš at
sigaus. Jeigu norite, kad 
greičiau dangintųsi na
mo, tai...

Jeigu savo draugams 
po linksmos nakties lin
kite ir malonaus atsibu
dimo, prieš einant na
mo patiekite dar tokį 
"prerijos" mišinį: pa
imkite konjako stiklą, 
įlašinkite 3 lašus Olive 
oil ir išsukite stikle. 
Įdėkite 1 ar 2 kiauši
nio trynius, gerą šaukš
tą "tomato-sauce" arba 
"ketchup", maltų juodų 
pipirų, porą lašų acto ir 
šaukštelį "Curry" milte
lių. Išmaišykit — turite 
puikiausią prieš pagi
rias priemonę ir skonis 
ne toks jau blogas, o ry
te niekas galvos ranko
se nesinešios.

Jokiu būdu ne-ne-ne- 
gerkite nė gurkšnelio 
kavos. Kofeinas ir al
koholis vienodai kenkia 
skilviui ir būkite jam 
gailestingi, Jeigu neno
rite kokio uždegimo. O 
dėl galvos?... Kava al
koholio veikimo ne tik 
nesilpnina, bet dar su
stiprina. Tikėkite ma
nim! galbūt ir patys 
kada pastebėjote; dak
tarai negeria kavos ba
liaus pabaigoje. (Nors 
tiesą pasakius, aš ne
su matęs girto dakta
ro). Jie visuomet len
da į virtuvę ir dairosi 
kiaušinių ar kokio 
"Ketchup" ir patys ga 
minasi (be recepto) pra
blaivėjimo preparatus.

O jeigu pasitaikytų ka
da lietuviškose vestuvė
se ar kitur "tris dienas 
tris naktis" uliavoti, tuo
met bėkite į vaistinę ir 
nusipirkit Vitamino BĮ
— preparatą, ir jūsų ke
penys jus ilgai mylės.

Gerkite visuomet su 
saiku. O saikas toks: 
per valandą kūnas su
degina 0,16 pro mille 
alkoholio. Todėl smar
kiau ir nekurstykite ir 
tik tokios normos lai
kykitės. 0,16 pro mille 
lygu vienam stiklui vy
no (0,1 ltr.), stiklui šam
pano (0,1 ltr.) bonkai 
alaus (0,3 1) 1 stikle
liui 40% degtinės (30 
ccm).

Būsite linksmi ištisai 
per visą naktį. Nebūsit 
laikomi abstinentais, 
bet būsite blaivininkai
— gersite ir nepasiger- 
site. Kas negirtas — tas 
blaivus, ar ne?

Na tai cheers! Šį kar. 
tą išgerkime į mano 
sveikatą!

(Mūsų Pastogė)

J. GRAUDA

Apie laidotuvės avansu
Prie populiarios laidotuvių įstaigos suėjo trys 

tautiečiai. Tas, kuris kalbėjo narsiausiai, buvo 
tautietis akiratininkas.

Vyrai kalbėjo apie skridimą. Priešais laido
tuvių įstaigą buvo didelis skelbimas. Lėktuvas 
skrido virš debesų, o gražuolės ant gėlėmis ap
sodinto sklypo, mojo lėktuvui ir siuntė saldžius 
bučkius. /

— Fly now, pay latter... — skelbė pakvieti
mas.

— Amerikoje viskas avansu, — pasakė tau
tietis akiratininkas. -x Skrisk ir mokėk vėliau. 
Vesk, ir mokėk už miegamą vėliau. Kaip čia iš
radus, kad ir numirti galėtumei avansu.

— Kaip tai numirti avansu? — paklausė tau
tietis altininkas.

— Labai paprastai, — pasakė tautietis akira
tininkas. — Mes apmokame tamstos palaidojimo 
išlaidas, o tamsta tik skubėk numirti. Ir tamstai 
bus patogiau, ir visuomenei bus lengviau. Sakys 
kiekvienas: seniena iš ratų ir ratams lengviau.

— Keista idėja, — pasakė tautietis bendruo- 
menininkas. — Ko gi tamsta jį kiši į karstą? Jis 
nori gyventi ir veikti.

— O kam? — nustebo tautietis akiratininkas. 
— Viskas keičiasi ir tamsta mirsi, ir tamsta, ir 
gi mirsi. Aš tik iš idėjos norėčiau tamstoms su
daryti nuomonę, kad smagu mirti, kada laidotuvės 
apmokėtos.

— Tikrai makabriškas humoras, — pasipik
tino tautietis bendruomenininkas. Argi tamstai nea
teina galvon mintys apie gyvenimą? Apie saulę, 
apie moteris, apie gėles?

— Taip, taip, — sušvebeldžiavo tautietis aki
ratininkas. — Apie gėles. Juk smagu gulėti kars-, 
te. ant kurio dangčio visa krūva raudonu rožių. 
Mes jus abu iškilmingai palaidotum ėm. Orkestras 
grotų patriotines melodijas. Būtų ir tokių, kurie 
apsiašarotų.

— Kad ir bala jį, — atsisuko tautietis altinin
kas į tautietį bendruomenininką. — Dar man nete
ko sutikti tokį tauškalą nekrofilą. Kalba apie mus, 
lyg jau kapinėse su kranu mėtinėtų mūsų karstus..

— Mudu taip lengvai nepasiduosime naujai 
reklamai: die now — pay latter. Dar mes per jauni 
apie tai galvoti.

— Kiek tau metų? paklausė tautietis altinin
kas bendruomenininko.

— Trisdešimt šeši. O kiek tau metų?
— Man keturiasdešimt du, — atsakė tautietis 

altininkas.
Paskui jie abu atsisuko į atokiau atsitraukusį 

tautietį akiratininką:
— O kiek tau metų, nekrofile? Sakyk tuoj pat.
Tautietis akiratininkas, prisišliejęs prie laido

tuvių įstaigos sienos, nes nebuvo kaip ištrūkti, su
švebeldžiavo:

— Man... taip... per penketą tuzinų.
Pro atsivėrusias laidotuvių įstaigos duris pra

siveržė funeralinės muzikos pluoštas.
— Čia tau grajina, — pasakė tautietis bendruo

menininkas, atsisukęs į tautietį akiratininką.
Reklamoje skrido lėktuvas virš debesų, o ant 

gėlėto sklypo sėdėjo gražuolės ir siuntė saldžius 
bučkius.

Ir kaip galima tokio plakato akivaizdoje kalbė
ti apie mirtį?

KULTŪROJ (lenkų kultū
ros žurnalas Paryžiuje, Nr. 
1'243. 1968) autorius E: Ža
gteli išskiria J. Gliaudą, kuris 
savo AGONIJOJE pavaizdavęs 
Lietuvos respublikos žlugimą. 

C. Kaganas
Tėviškės Žiburiai, 1968

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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Šeštadienio popietę 
stiprus vėjas suposi nuo 
lietaus šlapiose Rako 
ąžuolyno šakose ir pa
dange vijo storus debe
sis. Tuntų stovyklų rajo
nuose tarp uniformuotų 
skautų ir skaučių mar
gavo spalvoti mamyčių 
lietpalčiai ir tėvelių 
purės, suvežtos iš toli
mos Chicagos liepos 18- 
19 d. savaitgalyje aplan
kant stovyklaujantį skau
tiškąjį jaunimą Rako 
ąžuolyne.

— Stovyklos pasiruo
šia didžiajam paradui ir 
vėliavų nuleidimui! — 
skambėjo pranešimas vi
siems per Kaziuko sek
lyčios garsiakalbius. Šta- 
buose suskambėjo tele
fonai, o budinčių švil
pukai jau plėšė orą "Auš 
ros Vartų", "Kernavės", 
"Nerijos" ir "Lituani- 
cos" tuntų stovyklose.

Ir sudundėjo, ir su
aidėjo Rako miškas nuo 
skautiško jaunimo tran
kių žingsnių ir skambių 
stovyklinių dainų. Vie
nos jų skelbė Baltijos 
jūros galybę, kitos ap
dainavo Sietyno žvaigž
des, platųjų Nemuną ir 
paukščius giesmininkus 
Ventės Rage. Stovyklų 
vardai ir joms sukurtos 
dainos skelbė gyvąją 
Lietuvą. Ir atrodė, kad

Nerijos vietininkijos tėvūnas K. Miecevičius atidaro naujai 
pašventintą jūrų skaučių stovyklą Rako ąžuolyne.

B. Juodelio nuotrauka

LELIJA ir RŪTA
Rako stovykloje

BR. JUODELIS
Rako ąžuolynas iš Mi- 
chigano valstijos persi
kėlė į žemaičių kraštą, 
ten prie Kuršių Nerijos, 

• T. Brazytė, V. Junevi- 
čiūtė, D. Kaunaitė, R. Kazė- 
naitė, R. Maciejauskaitė ir 
N. Peseckaitė duoda jūrų 
skautės įžodį. Dešinėje Ne
rijos stovyklos viršininkė 
R. Kučienė.

•G. Kazėno nuotrauka

prie Ventės rago. Ten, 
kur virš plačiojo Nemu
no padangėje spindi Sie
tynas. Geriausiai iš vi
sų savos stovyklos dai
nas traukė paukštytės, 
net be jokio angliško ak
cento.

— Broli rajono vade 
iškilmingam vėliavų nu-
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leidimui išrikiuota 428 
skautai ir skautės! — 
raportavo bendras sto
vyklų komendantas.

— Sesės ir broliai bu- 
dėkit!

Vis budžiu! — 
griausmais nuskambėjo 
skautiškas šūkis Rako 
miškais.

Gražiai žygiuojančių 
vienetų paradą priėmė 
Vidurio rajono vadas v. 
s. P. Nedas, Rako sto
vyklos direktorius s. R. 
Račiūnas, LSS Tarybos 
nariai: v.s. J. Tallat- 
Kelpša, s. V. N arnikas; 
vadeivė ps. I. Kerelie- 
nė, tuntininkai: ps. D. 
Dundzilienė, ps. A. Jo- 
varauskienė, ps. A. Ra
manauskienė, s. Z. Jau
nius; buvę vyriausieji 
skautininkai: v.s. M. Jo
nikienė, j.v.s. Br. Juo
delis, v.s. V. Vijeikis, 
redaktorius s. Z. Toliu
šis ir kiti

NERIJOS JŪRAPILĖS 
ŠVENTINIMAS

Turbūt labiausiai šio 
šeštadienio popietės lau
kė naujai pastatytoje sto
vyklavietėje įsikūrusios 
"Nerijos" vietininkijos 
jūrų skautės. Jų pasto- 
vyklės kalnelio plokštė
je rikiavosi erdvios pa
lapinės, o jų centre, lai
vo denio stiebe suposi 
JAV vėliava, mūsų tri
spalvė ir didysis jūrų 
skaučių vimpilas. Čia 
pat ant Rako stovyklos 
didžiosios laužavietės 
skardžiaus baltavo ir mė
lynavo švyturio formos 
virtuvė ir švietė naujas 
valgyklos stogo brezen
tas. Tėvų ir jūrų budžių 
rankų talka per trumpą 
laiką pastatyta Nerijos 
jūrų skaučių stovykla
vietė jau turėjo visus 
įrengimus su elektra, ga- 
zu ir karštu vandeniu, ir 
valgio metu ant naujų sta
lų garavo įvairūs ir ska
nūs patiekalai.

Vieneto jūrų skaučių
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Dalis stovyklautojų "Nerijos" jūrų skaučių stovykloje. B. Juodelio nuotrauka

kapelionas ps. kun. Al
gimantas Kezys švęstu 
vandeniu šlakstė pas
tato sienas Dar prieš 
tai, savo dukras prisimi 
nęs Neptūnas, smarkiai 
pašlakstė iš dangaus pla
tybių. Naujos Jūrapilės 
krikšto tėvai M. Kupci- 
kevičienė ir tėvūnas K. 
Miecevičius perkirpo 
atidarymo kaspiną ir 
"Nerijos" vietininkė ps. 
A. Jovarauskienė paskel
bė didžiuosius talkinin
kus, visiems įteikdama 
po dovanėlę.

Jūrapilės šventinime 
dalyvavo ir visi tunti
ninkai, atvykę su gausio
mis dovanomis. Sveiki
nimo žodį tarusi rajono 
vadeivė ps. I. Kerelie- 
nė, jūrų skautes apdova 
nojo žvakide. Kad pus
ryčiai nevėluotų, "Auš 
ros Vartų" tunto tunti- 
ninkė s. A. Ramanaus
kienė dovanų įteikė šie 
ninį laikrodį, o "Kerną 
vės" tunto dovanotas ko
čėlas papildė virtuvės 
įrankius.

"Lituanicos" skautų 
tunto tuntininkas s. Z. 
Jaunius, aiškus geros 
kavos mėgėjas, Neriją 
pasveikino su daug puo
dukų talpinančiu elektri 
niu kavos puodu:

— įkurtuvių proga 
sveikindamas mūsų ar
timiausias kaimynes, ti
kiu, kad nekartą čia iš
gersime skanios kavos.

Gi kava jau garavo jū
rų skaučių puoduose ir 
kūmos įvairiausi pyra

gai margavo ant stalų.
— Visus kviečiamepa- 

sivaišinti kava ir kūmų 
pyragais, — Nerijos sto
vyklą, svečius ir tėve
lius pakvietė vietininkė 
ps. Aldona Jovarauskie
nė.

ŽVILGSNIS į 
STOVYKLAS

Savaitgalio viešnagės 
metu neįmanoma susi
daryti pilną stovyklavi
mo vaizdą, kai dienotvar
kė skirta bendravimui su 
svečiais ir tėveliais. Ta 
čiau belankant visas sto
vyklas savaitės bėgyje at
liktieji darbai matėsi sto
vykliniuose įsirengi- 
muose, pasipuošimuose, 
bendrame pastovykliųsu
tvarkyme ir švaroje.

LSS pareigūnų ir sve
čių grupė vizitą pradėjo 
nuo "Nerijos" jūrų skau
čių stovyklos. Čiaišvaly 

Živilė Karaliūnaitė, Giedrė Leonaitė ir Kristina Baumilaitė 
puošia Nerijos stovyklos vartus. B. Juodelio nuotrauka

toje kalno plokštumoje, 
aplink laivo denį rikia
vosi palapinės, papuoš
tos tvorelėmis, voro ir 
žvejų tinklais, inkarais 
ir medūzomis. Prie var
tų margavo nuaustas 
puošnios svečių knygos 
stalas, o tinklinis pada
bintos valgyklos sienose 
tiesėsi jūrų skaučių sie
ninio laikraštėlio lapai. 
Nerijos stovyklos virši
ninkei v.s. R. Kučienei 
talkininkavo vietininkė 
ps. A. Jovarauskienė; 
programos vedėja s. S. 
Kunstmanienė; ūkio ve
dėja g. Vida Račiūnie
nė, maudyklos viršinin
kė A. Malašauskienė ir 
stovyklos komendantė g. 
Živilė Karaliūnaitė. Sto
vyklavo 41 jūrų skautė.

Skautų "Nemuno" s to. 
vykios lankymas prasi
dėjo su jūrų skautų "Na-

f Pierre Nord (3)

Deja, šita informacija buvo gauta per vėlai, 
kad būtų galima ja pasinaudoti. Archyvistė Gra- 
pentin spalio mėnesį nusinuodijo, tuo tarpu Breuer 
ir šeši kiti asmenys rugsėjo mėnesį pabėgo į Rytų 
Vokietiją. Visi tas žinias skaitė laikraščiuose, ta
čiau reporteriai tarp tų dviejų įvykių nerado jokio 
ryšio.

Tai buvo nepasisekimas. ČIA dabar užvedė by
lą "Vlasovo informacijos" ir rusas jau tapo įtemp
tas į svetimos žvalgybos krampliaratį.

Annabel Lee buvo skaitoma kaip įsimylėjusi į 
rusą, bet neprarasta. Kaip žinoma. ČIA naudoja sa
vo tarnautojų ištikimumui patikrinti kompiuterį, ku
ris nustato saugumo laipsnį. Annabela iš naujo turė
jo pereiti apklausinėjimus ir jos saugumo koefeci- 
entą mašina paliko tą patį. Tas davė jai laisvę leisti 
toliau meilės dienas su Vlasovu. Jis sugalvojo kaž
kokį pretekstą praleisti aštuonias dienas kartu su 
ja Rivieroje. ČIA išnuomavo vilą, kur juodu galėtų 
susitikti. Ir toj laimingoj atmosferoj sprogo ka
tastrofa.

Atvykusi pirma į Nicą, Annabela laukė Vlaso
vo savo meilės gūžtoj rugsėjo 5 d. Jis turėjo atvyk
ti vidurdienį. Tą dieną 10 v. ryto telefono skambu
tis ją prikėlė. Be abejo nerami (bet apie tai ji savo 
raporte viršininkams nieko nesako) pakėlė ragelį. 
Tuo metu Vlasovas turėjo būti lėktuve pakeliui iš 
Paryžiaus į Nicą. Ar jis neišvyko? Bet tai ne jis 
skambino, o jos viršininkas Paryžiuje Strong. Jis

kalbėjo taip mįslingais žodžiais, kad reikėjo pen
kių minučių, kad Annabela suprastų, kas atsitiko 
ir ją apėmė panika. Vienas iš agentų Orly aero
drome pranešė Strongui, kad lėktuve išskrendan- 
čiame į Maskvą paskutinę minutę buvo rezervuo
ta vieta pik. lt. Vlasovui. Lėktuvas turėjo pakilti 
1 vai. p.p. Annabela pagalvojo, kad tai išskrenda 
koks slapukas, kuriam duotas Vlasovo vardas, bet 
Strong užtikrino ją, kad išvyksta tikrasis Vlasovas, 
nes jis šį rytą neišskrido į Nicą. Ar jis jai skambi
no? Ne. Tad jis yra bėdoje. Strong įsakė jai kuo 
greičiausiai grįžti į Paryžių. Nicos aerodrome jos 
vardu rezervuotas oro taksi.

Bet ji pagalvojo, kad turinti palaukti pašto ir 
tikrai, pusę vienuoliktos laiškanešys atnešė jai 
laišką nuo Vlasovo, kurį jį prijungė prie savo ra
porto.

Laiške Vlasovas rašė:
"... jau nuo seniai visos mano mintys yra prie 

tavęs, tavo kūno, kai staiga šįrytą (trečiadienįrug
sėjo 4) aš buvo iškviestas pas savo viršininką ir 
jis man šaltai pranešė: Vlasovai, jūs esate skubiai 
šaukiamas į Maskvą. Rytoj jūs sėsite lėktuvan... Į 
mano klausimą kodėl, jis atsakė nieko nežinąs. Jis 
melavo. Man atrodo, kad aš neparodžiau savo vei
de susijaudinimo. Tai buvo nelengva kontroliuoti 
savo veidą, kojas, kiekvieną judės į, kad neišsiduoti.

Pirmoji mintis, kuri kaip žaibas perlėkė per 
mano galvą, kad tai tas šnipelis, apie kurį Tau mi
nėjau, būtent saugumo viršininkas, bus atidengęs 
mūsų ryšį Paryžiuje. Bet nieko panašaus. Aš tai 
sakau todėl, kad nesijaustum kalta, kaip Maskvoje, 
sugadinusi mano karjerą. Nekankink savęs, Tu dėl 
to nekalta.

Tu gali klausti iš kur aš tai žinau. Štai. Man 
kilo mintis, tas rodo, kad aš save suvaldžiau, kad 
manimi Maskvoje nepatenkinti kodėl laiku neišgel- 
bėjau Harold Hottfried, Eldeltraut Grapentin ir 
dar keletą kitų iš Vokietijos tinklo. Bet tai buvo 
nelengva".

Toliau Vlasovas laiške dėsto, kad jam kilo pa
gunda nevykti į Maskvą, bet iš naujo pradėti gyve
nimą su ja. Bet jis nuo to atsisakė, tik dėl jos. Gal 
ji šiandien nesuprasianti, bet supras vėliau.

"Aš esu be pinigo. Aš žinau tik vieną profesi
ją tai šnipinėjimą. Ir aš turiu tik vieną būdą užsi
dirbti duoną Vakaruose, tai pasidaryti Amerikos 
šnipu. Vadinasi pasidaryti išdaviku. To aš negalė
siu morališkai pakelti ir tu vėliau manęs neapkę- 
si.

Aš tau išduosiu savo slaptas mintis, kurias 
nuo tavęs slėpiau. Jau seniai aš svajoju, viską 
mesti, visus pasiųsti po v... ir pabėgti su Tavimi. 
Aš jau tai galvoju nuo Maskvos. Iš visų pusių nag
rinėjau šią problemą ir žinau kur mane tas vestų. 
Tad dėl to aš pasidaviau savo viršininkų įsakymui 
ir atsakysiu į jų kaltinimus. Aš stengsiuos daryti 
viską, kad išsisukus. Bet nežinau, ar jie leis man 
grįžti į Paryžių. Greičiausiai ne. Juo daugiau aš 
galvoju, tuo prieinu išvados, kad mano paskyrimas 
į Paryžių, neįmanoma misija išgelbėti šnipus Vokie 
tijoje, dabar mano atšaukimas, yra serija KGB 
spąstų. Jie manęs neapkenčia ir nori mano kailio 
bet...

Toliau sekė meilės laiškas ir atsisveikinimas.
Dėl lėktuvo vėlavimosi, Annabela Paryžiuje 

atsirado tik 8 vai. vakaro. Ją pasitikb Strong pra
nešdamas, kad sovietų lėktuvas, turėjęs išskristi 
1 vai. po pietų dėl techniškų sugedimų pasiliko ir 
išskrenda rytoj 10 vai. ryto.

— Kur Ivanas? — sušuko Annabela, — Aš jo 
negalėsiu sulaikyti, bet turiu pabandyti.

— Nieko negalima padaryti, — atsakė Strong. 
— Jis arešto padėty, saugomas dviejų rusų saugu
miečių, kurie nuo jo nesitraukia per pėdą. Jį nusi
vežė atgal į amabasadą ir iš ten jis išeis su jais 
tik rytoj. Nieko negalima padaryti. Viskas praras
ta.

(Bus daugiau)
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Rako stovykloje..
(Atkelta iš 5 psl.) 

ručio" pastovykle, vado
vaujama j. ps. R. Kunst- 
mano, j.b. G. Čepėno, 
j.b. L. Kupcikevičiaus, 
buriavimo instrukto
riaus R. Dičiaus ir ps. 
V. Kučo. "Naručio" "py
lime" baltavo švyturys, 
vakarais svaidydamas 
raudonus spindulius, ri
kiavosi keliolika indivi 
dualiai papuoštų palapi
nių ir laivo denio stiebe 
suposi didysis jūrų skau
tų vimpilas. Sunkių rąs
tų vartai demonstravo jū
rinę jėgą, beplėvesuo- 
jant tarptautinio kodo vė
liavėlėms, o virš "Klai
pėdos" alėjos nutiestas 
kabelinis keltuvas, ypač 
daug malonumų suteikė 
bebrams. Čia stovykla
vo 36 jūrų skautai.

Platusis Šarūno slė
nis, toli besitiesiąs už 
Lituanicos tunto valgyk
los, talpino 150 skautų 
ir vilkiukų. Kartu sto
vyklavo ir 5 oro skau
tai, tačiau iš jų bokštų, 
tiltų ir kitokių įrengimų 
atrodė, kad čia stovyk
lauja bent 50 oro skautų. 
"Nemuno" stovyklos vir
šininkas s.v.v.sl. S. Mik- 
naitis, lydimas komen
danto ps. G. Plačo mus 
vedė per skautų draugo-' 
vių pastovykles, kurios 
ypač pasižymėjo išorine 
švara, daugybe medžio 
statinių, tvoromis ir var
tais, ir pionieriško po
būdžio papuošimais. Ma
syvūs , tačiau skoningi 
Nemuno stovyklos var
tai galėjo lengvai konku
ruoti su bet kurios V 
Tautinės stovyklos pi
lies vartais. Lietus bu
vo apgriovęs vilkiukų pa- 
stovykės papuošimus, o 
jie nerūpestingai žaidė 
sporto aikštėje.

Kelias vedė pro visa
da budinčio dr. P. Žlio- 
bos ambulatoriją ir "li
goninę".

— Kiek lovų užimtų su 
ligoniais?

— Nė vienos! — atsi
liepė daktaras, tikrinda
mas vieno vilkiuko pilvą, 
turbūt nukentėjus į nuo tė
velių lauktuvių.

Čia pat švietė ir Ker
navės tunto "Sietyno" sto
vykla, kurioje energin
gai skraidė "kometos" 
— stovyklos vadovės,su 
vyriausia "kometa" — 
viršininke ps. A. Mar- 
tiene. Kaip paukščių ta
kas padangėje švietė 
naujai išdažyta valgyk
la, o kernavičių vaišingu 
mą demonstravo puikūs 
pietūs po stovyklos lan
kymo, kuriems buvome 
pakviesti.

— Kai kiti tuntai šiais 
metais stovykloje į Kur
šių mares keliauja, įdo
mu, kas Kernavę į pa
danges pasuko? — klau

Saugus ir pelningas santaupų , 
investavimas į nekilnojamąjį turtą

Jūs gaunate Kalifornijos 
valstybės įstaigose įregis
truotą nuosavybės lakštą, 
be Jūsų sutikimo ar su Ju
mis neatsiskaičius niekam 
neperleidžiamą. Dėl smul
kesnių informacijų kreip
kitės į mus, lietuvių įkur
tą ir vadovaujamą inves
tavimo Bendrovę

RŪTA Ine., 3002 Santa Monica BlvcL 
Santa Monica, Calif. 90404 
Tel.: (213) 828-7525

sėme tuntininkę ps. D. 
Dundzilienę, dirbančią 
97 kernaviečių stovyklo
je.

— Gyvenamas laiko
tarpis! Kelionės į Mėnu
lį. Juk pats laikas susi
pažinti daugiau su erdve 
su žvaigždynais. Neblo 
gai, juk, kartais pakilti 
virš žemės, — šypso
josi Kernavės dvaro val
dovė.

"Sietyno" stovyklos su 
tvarkymas buvo panašus 
į praėjusius metus, ka
dangi to reikalavo naudo 
jamas miško plotas. Pa 
lapinių papuošimai dau
gumoje buvo ant žemės, 
apdangstyti plastika, kad 
lietus nesugadintų. Taip 
ir nepamatėme jų. O kai 
šeštadienio vakare lieps
nojo bendras didysis lau
žas, iš "Sietyno" stovyk
lautojų pasirodymo suži
nojome visą Sietyno is
toriją.

"Aušros Vartų" skau
čių tunto "Ventės Rago" 
stovyklos dalyves rado
me beužkandžiaujant nau
jomis vaivorykštės spal 
vomis nudažytoje tunto 
menėje — valgykloje.

— Pažiūrėkite kokias 
bronzos lentas stovyklos 
statytojų garbei įruošė- 
me, — tuntininkė ps. A. 
Ramanauskienė rodė į 
graviruotas pavardes.

— O man labiau patin
ka jūsų virtuvės spalvos 
— juokavo rajono va
das.

— Kur vaivorykštė ten 
ir lietus, — aš juokiau
si, nors tamsūs padan
gės debesys nelabai juo
kingai atrodė. Ir kai vi
są naktį bei sekmadienio 
rytą kirto lietus, ko eilę 
metų nebuvo svečių lan
kymo savaitgalį, norėjo
si sesėms siūlytis į tal
ką, sekantį pavasarį pa
vasarį perdažant me
nę...

— Kviečiame prie sta
lo pavakariams! —suti
ko mus "Ventės Rago" 
stovyklos viršininkė s. 
Danutė Eidukienė, mik
lindama nuo stovyklavi
mo sutinusią koją, labai 
išsiilgusią padoraus po
ilsio.

— Dėkojame. Mes no
rėjome jūsų stovyklą ap 
žiūrėti, — atsiprašė 
LSS Tarybos narys v.s. 
V. Tallat-Kelpša, kas 
metai lankantis šią sto
vyklą.

— Pažiūrėkite į mūsų 
laikraštį, — kvietė sesė 
viršininkė.

Sieninis laikraštėlis 
buvo nusagstytas ant me 
nės sienos. Čia buvo įdo- 
mūs aprašymai ir pieši
niai, lyginant Lietuvos 
ir Michigano valstijos 
gamtą ir gyvius. Nema
žai ir sesių originalios 
kūrybos.

— Stovyklą pavadino
me "Ventės Ragu", kad 
sesės daugiau sužinotų 
apie Lietuvos paukščius,
— aiškino sesė viršinin
kė. O man visą laiką Ven 
tės Ragas egzistavo, 
kaip žvejų uostas, Kur
šių marių pakrantė. Net 
ir pamirštant paukščių 
žiedavimo stotį. "Ventės 
Rago" stovyklos palapi
nės grupavosi toli, Rako 
miško pakraštyje.

— Mes kas vakarą čia 
stebime saulę, skęstan
čią į žaliuosius ežerus
— aiškino labai roman
tiškos sielos sesė Ire
na, vadovaujanti paukš
tytėms. Čia pat buvo se 
šių aukuras, Rūpintojė
lis ąžuole, kieliama sto 
vykios gairė ir susirinki - 
mų "seklyčia". Čia iš vi 
so stovyklavo 110 "Auš
ros Vartų" tunto sesių.

Temstant visas stovyk
las, tėvelius ir svečius 
sujungė bendras didysis 
laužas V Tautinės sto
vyklos laužavietėje. Sto
vykloje laužavedžių kur
sus baigęs jaunimas ve
dė paskiras laužo pro
gramos dalis. Sunkokai 
skambėjo dainos, tačiau 
kai kuriepasirodymaibu
vo verti pagyrimo. Žino
ma daugiausia didžiuotis 
galėjo Lituanicos tuntas 
užsiauginęs gerą lauža- 
vedį brolį Žukauską.

JUROS DIENA

Jūrą skautų laivynas pa
siruošęs paradui.

G. Kazėno nuotrauka

Po labai lietingos nak
ties, išskalbusios naujai 
gautus skautų vyčių kak
laraiščius ir jūrų skau
tininko ženklelį, kuris 
įžodžio ceremonijose 
ant burlaivio ežere buvo 
prisegtas jūrų ps. A, Al- 
čiauskui, išaušo debesuo 
tas rytas. Pagarbinus 
gražiosios gamtos ir vi
so pasaulio Kūrėją, iškė
lus vėliavas ir vimpilus, 
Keliai pasuko į Klaipė
dos alėją ir į paežerio 
uostą. Čia jau laukė iš
rikiuotas dešimties bai
darių ir canoe laivynas 
su "Naro" irkline val
timi ir "Vėtros" burlai
viu priešakyje. Išrikia
vus "Nerijos" jūrų skau
čių stovyklą ir "Naru
čio" pastovyklės jūrų 
skautus, laivų vėliavos 
buvo atneštos ant liepto 
ir pati Juos Diena pra 
dėta jūrų skautų ir jū
rų skaučių įžodžiais.

Šventėje dalyvavo daug 
tėvelių, svečių ir LSS 
vadovų-vių, jų tarpe LSS 
Pirmi jos narė v.s. M. 
Jonikienė, Tarybos na
rys v.s. V. Tallat-Kelp
ša, buv. Seserijos VS 
v.s. V. Vijeikis, rajono 
vadovybė bei tuntinin- 
kai. Programą vedė j. 
ps. R. Kunstmanas.

Rajono vadas v.s. P. 
Nedas užrišo kaklaraiš* 
čius įžodį davusiems jū
rų skautams: K. Adomai
čiui, D. Ramonui, L. Re-

OMAHOS LIETUVIU ŽINIOS
BAIGĖ MOKSLĄ

Kai jaunuolis, baigęs 
gimnaziją, turėdamas tėvų 
visapusišką paramą, stoja j 
universitetą ir jį baigia — 
yra įprastas reiškinys ir 
niekas tuo daug nesistebi. 
Tačiau kai jaunas vyras, 
baigęs gimnaziją neturi ga
limybės toliau mokslo tęsti, 
susiranda darbą, sukuria 
šeimą ir pilną laiką dirbda
mas stoja į universitetą ir 
jį taip pat baigia — jau 
reiškinys neeilinis.

Toks neeilinis reiškinys 
įvyko Omahoje šį pavasarį, 
kai Jeronimas Sičiūnas bai
gė Nebraskos universitetą, 
gaudamas bakalauro laips
nį iš verslo administracijos 
(Business Administration).

J. Sičiūnas, baigęs gim
naziją, neturėdamas lėšų 
toliau mokslą tęsti, išėjo sa
vanoriu atlikti karinės prie
volės. Pasirinko sunkiausią 
karinę tarnybą stodamas į 
marinų korpą. Karinę prie
volę atlikęs grįžo su pasi
žymėjimo ženklais, todėl 
lengvai gavo tarnybą Oma
hos miesto policijoje. Vedė 
Virginiją Drukteinytę su-

giui, M. Siliūnui, A. Šur
nai, S. Viščiui ir jūrų 
jauniams: Š. Brakaus- 
kui, A. Bobeliui ir S. 
Kaziui. Jūrų skaučių įžo 
dį davė: T. Brazytė, V. 
Junevičiutė, D. Kaunai- 
tė, R. Kazėnaitė, R. Ma- 
ciejauskaitė ir N. Pesec* 
kaitė. Įžodį davusius 
bei visus susirinkusius 
sveikino rajono vadas v. 
s. P. Nedas, tuntininkas 
s. Z. Jaunius ir j.v.s. Br. 
Juodelis, primindamas 
Jūros Dienos reikšmę jū
rų skautams ir kviesda
mas visus susikaupti,pa
gerbiant Neptūno gelmė 
se žuvusių prisiminimą. 
"Vėtrai", vedamai R. Di
čiaus, paėmus vainiką ir 
garbės sargybą pajudė
jo ir visas brolių ir se
sių laivynas.

Sudarius laivų forma
ciją, buvo pagerbti žuvu
sieji ir nuleistas į van
denį vainikas. Laivynui 
sugrįžus į uostą, sekė 
baidarių ir canoe lenkty
nės — regata, per eže
rą ir atgal, kurioje I vie
tą laimėjo Raimundas 
Adomaitis ir Algis Siliū- 
nas, o antrą vietą laimė
jo sesės jūrininkės Kris
tina Baumilaitė ir Jūra
tė Mackevičiūtė. Laimė
tojams ir laimėtojoms 
buvo įteikti "laurų" vai- 
nikai, o sesės savo čem- 
pijones nuo liepto pasiū
bavę "pakrikštijo" ežero 
bangose. Dėl nepalan
kaus oro plaukimo rung
tynės buvo atidėtos se
kančiai dienai, tik stip
raus vėjo išskleistomis 
burėmis "Vėtra" nepa
vargstančiai raižė eže
ro bangas, valdoma jau
nosios kartos navigato
rių.

Stovyklose vėl gara
vo skanūs pietūs, tėve
liams ir svečiams besi- 
stiprinant prieš kelionę 
į Chicago. Po savaitės 
tarnybos išvykstančius 
vadovus-ves pakeitė nau
jai atvykę antrajai sa
vaitei. Nesikeitė tik ge
ra stovyklautojų nuotai
ka ir noras stovyklą dar 
ilgiau pratęsti. Ypač di
delį entuziazmą rodė jū
rų skautės Nerijos sto
vykloje. Ir begalo džiu
gu buvo širdyje, kad toks 
didelis mūsų jaunimo bū
rys tvirtai žengia skau
tišku keliu ir per tarp
tautinius vandenis plau
kia lietuviškais laivais. 

kurdamas lietuvišką šeimą. 
Šiuo metu jau augina sūnų 
ir dukterį. Tačiau nesiten
kindamas turima tarnyba 
stojo į universitetą ir kieto 
darbo bei tvirto pasiryžimo 
dėka šį pavasarį jį baigė. 
Čia reikia duoti kreditą ir 
jo rūpestingai žmonai Vir
ginijai, kuri, žinodama, kad 
jos vyro laikas viskam yra 
labai ribotas, kasdien suda
rydavo jam dienotvarkę, 
kad jis visur suspėtų ir vis
ką atliktų laiku. Be to, ra
šomąja mašinėle perrašyda
vo Jeronimo paruoštus na
mų darbus, kuriuos reikė
davo pristatyti universite
tui. J. Sičiūnas jau pasi
traukė iš policijos tarnybos 
ir gavo darbą Continental 
Can Co., kur eina gamybos 
viršininko (Production Ma- 
nager) pareigas.

Omahos lietuviškoji vi
suomenė tikisi, kad J. Sičiū
nas — jaunas ir energingas 
akademikas, turėdamas da
bar daugiau liuoslaikio, įsi
jungs ir į lietuviškos veik
los barą.

★
Taip pat Nebraskos uni

versitetą Omahoje baigė 
Irena Gartigaitė, gaudama 
mokytojos diplomą (Bache- 
lor of Science in Educa- 
tion). Rudenį, prasidėjus 
mokslo metams, pradės 
dirbti mokytojos darbą. I. 
Gartigaitė jau eilė metų 
kai reiškiasi skaučių veik
loje.

PAVYKO GEGUŽINĖ
ALT S-gos Omahos sky

rius liepos 19 d. suruošė 
Veys farmoje gegužinę. 
Oras pasitaikė neperkarš- 
tas, todėl pusėtinai atsilan
kė lietuviškos publikos. 
Valgius gegužinės bufetui 
paruošė J. Agurkienė ir T. 
Šalkauskienė. Jos gegužinė
je juos ir pardavinėjo, čia 
minimos šeimininkės šį 
kartą paruošė staigmeną — 
pagamino lietuviškų cepeli
nų, kurių iki šiol jokioj ge
gužinėje čia Omahoje nie
kam ragauti neteko. Nors 
cepelinų buvo prigaminta 
gana daug, bet kai visi kaip 
"smakai" puolė šią šviežie
ną, tai cepelinai bufete pir
miausiai ir išsibaigė. Vė
liau atvykusiems teko ten
kintis balandėliais ir dešro
mis su kopūstais.

Iš skyriaus valdybos na
rių šią gegužinę organizuo
jant, daugiausia darbo įdė
jo valdybos iždininkas St. 
Pangonis. Jis ir vietą ge
gužinei užsakė ir muziką 
parūpino ir gėrimus užsakė 
ir juos į gegužinę atvežė ir 
visą laiką gėrimų bufete 
dirbo bei jam vadovavo, šei
mininkės, pastebėjusios, 
kad St. Pangonis yra labai 
darbštus, diena prieš gegu
žinę buvo pristačiusios jį 

Pasiskubinkite įsigyti

AGONIJA
£

-------------------IŠKIRPTI----------------------

DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu dol., už kuriuos prašau atsiųsti:

..........egz. J. Gliaudos romaną "AGONIJA”. 
Kaina 5 doleriai.

Pavardė ir vardas.......................................................

Adresas ....-...............................................................

bulvių skųsti. Bet jis, vieną 
bulvę nuskutęs, vykusiai 
nuo šio nevyriško darbo at
sipalaidavo ...

Po gegužinės skyriaus 
valdyba, suvedusi visas sąs
kaitas, nutarė pasiųsti ALT 
S-gos Valdybai: 1) 10% 
nuo pelno iš gegužinės — 
$15.00 ir 2) pridėti auką 
$10.00 sumai ALT S-gos 
įstatų spausdinimo išlai
doms padengti. Taigi viso 
ALT S-gos V-bai pasiųsta 
$25.00. (jp)

Kritikos balsai apie 
AGONIJĄ

Tik gyvos, lakios vaizduotės 
kūrėjas ir neeilinis žodžio me
nininkas gali sukurti skaityto
jui tokius vaizdus.

Jakštas'(Dirva, 1966)
Agonijos būsenoje atsidūru- 

sios Lietuvos laisvė yra pa
grindinė romano jungiančioji 
idėja, kurią galėtume pava
dinti vyriausiu romano perso
nažu.

J. Kojelis (Draugas, 1966)
J. Gliaudą, mums rodos, žiū

ri į reikalus lietuvio akimis, 
palikdamas pačiam skaitytojui 
darytis išvadas, reikšti simpa
tijas ar antipatijas.

K. Abr.
(Europos Lietuvis, 1965)

Autorius nieko nekaltina, 
neteisėjauja, tik vaizduoja. Iš- 
siliekąs objektyvus vienintelis 
komentaras yra min. Balučio 
motto knygos pradžioje, ku
riame sakoma, kad ”tas lais
vės nevertas, kas negina jos”. 
Šis vienas komentaras tik pa
liudija tos agonijos sunkumą.

L. Augštys (Draugas, 1966)
The novel unrolls against 

the background of Europe 
vvhich, at that time flared in a 
ruinous internecine war.
J. Tininis (Books abroad, 1966)

Agonija skaitytojų bus 
grobstė grobstama, įvairiai ko
mentuojama, virsdama tikru 
best-selleriu mūsų literatūro
je.

Draugas, 1965
Agonija išpirkta per vieną 

sekmadienį (35 egz.). Kiosko 
vedėjas pasakoja, kad jis tu
rėjęs iš kai kurių asmenų at
pirkti.

Darbininkas, 1966
Užguliau ant J. Gliaudos 

Agonijos ir perskaičiau per 
vieną dieną.

Jurgis Sk.
(Tėviškės Žiburiai, 1966

Skaičiau Jurgio Gliaudos 
Agoniją. Skaičiau, o mano šir
dis verkė, nes tai buvo lyg ir 
Nepriklausomos Lietuvos lai
dotuvės.

O. Audronytė 
(Europos Lietuvis, 1968)

Jaunesnei kartai ši knyga 
perskaitytina, kad žinotų, ką 
išgyveno jų tėvai...

Alė Rūta
(Laiškai Lietuviams, 1966)

Naudinga dabar tuos daly
kus aiškintis, kad suprastume 
praeities klaidas.

Laisvoji Lietuva, 1965
Veikalas gyvai skaitomas ir 

teisingai vaizduoja Lietuvos 
pavergimo eigą.

B. (Darbininkas, 1966)

Tavo AGONIJA laiko mane 
agonijoje.

Balys Gražulis
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CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

GRAŽIAI PRAĖJO 
GEGUŽINĖ

Lietuvių Respubli k o n ų 
Klubo gegužinė liepos 26 d. 
praėjo su dideliu pasiseki
mu.

Į Premeneckų sodybą su
sirinko virš 30 klubo narių 
ir keletas svečių. Pagrindi
nis to pobūvio tikslas buvo 
pagerbti respublikonų klu
bo spaudos atstovą K. S. 
Karpių, sulaukus 75 metų 
amžiaus.

Esant geram orui, visi 
svečiai sode šnekučiavosi ir 
vaišinosi. Aukštame stiebe 
plevėsavo amerikiečių ir lie
tuvių vėliavos.

Gegužinę aplankė ir lie
tuvių mėgiamas tautybių 
sąjūdžio pirmininkas, aps
krities kontrolierius Ralph 
J. Perk.

Suėjus j namus, įvyko 
oficialioji dalis. Klubo pir
mininkė Rita Premeneckie- 
nė padarė trumpą praneši
mą apie p. K. S." Karpiaus 
gyvenimo nuopelnus ir

I

Svečiai respublikonų gegužinėje. Stovi iš kairės: K.S.Karpius, 
R. Premeneckienė, R.J. Perk, R. Kudukis ir Perko asistentas.

SUPERIOR 
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 

INDĖLIUS.

paprastus indėlius moka 5%
Už įvairius' taupymo certifikatus moka

5%% ,w 6%
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

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

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid) 

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS 

6835 Superior Avė. Telet. 391-1 143
Cleveland, Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

Clevelando židiniet&s su pirmininke R. Tatarūniene (penktoji i§ kairės) sueigoje pas p. Bakūnienę. 
Židinietės aktyviai talkina Neringos skaučių tuntui. V. Bacevičiaus nuotrauka

įteikti jam adresą pakvietė 
klubo sekretorę J. Budrie
nę. Ji pasakė trumpą kalbą, 
pabrėždama, kad K. S. Kar
pius visą savo gyvenimą ne
nustojo būti lietuviu, ir pa
linkėjo jam dar ilgai, ilgai 
tarp mūsų gyventi. Tada J. 
Budrienė įteikė p. Karpiui 
adresą Respublikonu klubo 
vardu, kuri paruošė mūsų 
jauna menininkė Liucija

DIRVA

Eidimtaitė. Jame yra įra
šyti Vinco Kudirkos žodžiai, 
kurie taip atitinka p. Kar
piaus gyvenimui. Adresas 
pagražintas tautiniais mo
tyvais. Dar kalbėjo V. Knis- 
tautas, F. Eidimtas ir 
Ralph J. Perk, linkėdami 
sukaktuvininkui visokerio
po pasisekimo ir sveikatos.

Po kavos ir torto, svečiai 
skirstėsi namo.

Didesnio masto K. S. 
Karpiaus pagerbimas ruo
šiamas rugsėjo 26 d., šv. 
Jurgio parapijos salėje.

(rp)
• Marytė Gruzdytė, nau

jai išrinktoji ASD Clevelan
do skyriaus pirmininkė, 
praeitą savaitgalį skautų 
akademikų suruoštoje sto
vykloje perėmė pareigas. Į 
naująją skyriaus valdybą 
dar įeina: M. Jokūbaitytė,
M. Krygerienė, dr. G. Ma- 
tienė, V. Mockutė, D. Oran
taitė ir M. Puškorienė.

• Sočiai Security raštinė, 
6405 Superior Avė., nuo 
rugpiūčio 1 d. bus atidara 
nuo pirmadienio iki penk
tadienio 9 vai. ryto iki 5 
vai. p. p.

• AMERIKOS LIETU
VIŲ PILIEČIŲ KLUBAS 
rugpiūčio 9 d. St. Jo- 
seph Parke, WhiteRoad, 
rengia savo nariams tra
dicinę gegužinę, kurion 
kaip ir kiekvienais me
tais, suvažiavę apie 600 
svečių, senų ir jaunų, 
didelių ir mažų, links
mai praleidžia gamtoje 
laiką. Klubo vadovybėpa- 
vaišins visus šaltu alu
čiu, palinksmins links
ma muzika ir apdovanos 
tiek suaugusisus tiek vai
kučius įvairiomis dova
nomis. Maistu patarnaus 
prityrusios šeiminin
kės.

Šiais metais gegužinėj 
laukiama dar daugiau 
svečių, nes Lithuanian 
Village bendrovė gegu
žinėje pademonstruos 
naujų Lietuvių Namų Cle 
velande statybos planus.

Įėjimui į gegužinę yra 
reikalinga klubo nario 
kortelė. Patartina įsigy
ti iš anksto, nes geguži
nės metu nario kortelių 
nebus išduodama.

• Iškiliųjų piliečių pri
statymas šiais metais įvyks 
Tautybių Centro rengiama
me baliuje rugsėjo 19 d. 
Mid Day Club patalpose, 
Union Commerce Bldg.

Tautybės savo kandida
tus nominavimui turi pri
statyti Nationalities Serv- 
ices Center 1001 Huron Rd. 
(tel. 781-4560) iki rugsėjo 
1 d. Asmuo turįs būti natu- 
ralizuotas JAV pilietis per 
paskutiniuosius 15 metų.

• George Schell, pasauli
nio garso dirigentas, ilgus 
metus vadovavęs Clevelan
do orkestrui, su kuriuo yra 
apkeliavęs visą pasaulį, lie
pos 30 d. mirė.

Pirmadienį, vadovaujant 
jo pavaduotojui Louis Lane, 
Clevelando Orkestras davė 
memorialinį koncertą Seve- 
rance Hali.

• Cleveland Transit Sys- 
tem rugpiūčio 9 d. organi
zuoja kelionę į Carey, Ohio 
aplankyti garsiąją šv. Ma
rijos šventovę.

Autobusai iš Public 
Sųuare išvyks sekmadienį, 
7:30 v. ryto keturių valan
dų kelionei į šventovę. Iš 
Carey paskutinis autobusas 
išeis 4:30 v. p. p. Bilietai 
tik rezervavus į abu galus 
kainuoja $5.25, vaikams 
$3.50. Kreiptis į CTS 1404 
East 9 Street.

MALĖ

CLOTH 
CUTTERS 
EXPERIENCED

We are currently seekinjr quali- 
fied cloth cutters for our cen- 
tralized cutting facility. Candi- 
dates mušt have complete back- 
ground in both cutting and 
spreading. Salary is excellent 
and personai growth is available 
for those interested in this ca- 
reer opportunity. Apply in per- 
son or call for appointment.

881-5300, EXT. 394

BOBBIE BROOKS 
INC.

2830 KELLEY AVĖ.
(2 Blocks North of Chester)

(57-58)

Mažas truputis 
dangaus 

per šimtą mylių 
nuo namų

Tūkstančiai žmonių keliauja į Carey kiekvie
nais metais aplankyti atsimintiną Marijos šventovę.

Aplankykit šią malonią susikaupimo vietą su 
mumis sekmadienį, rugpiūčio 9 d. Autobusai išeis 
iš Public Sųuare 7:30 v. ryto. Paskutinis autobusas 
iš šventovės išeis 4:30 vai. p. p. Atvyks į Public 
Sųuare apie 8 vai. vak. Suaugusiems $5.25. Vaikams 
iki 13 m. $3.50.

Bilietai gaunami CTS Public Sųuare 
budelėje. Arba siųskit čekius ar money 
orders į CTS PILGRIMAGE TOURS, 
1404 E. 9th St., Cleveland, Ohio 44114.

MALĖ

MEN
FOUNDRY WORK 

ALUMINUM FLOOR MOLDINC 
Steady work, overtime, vacation, Blue 
Cross and pension.

Call Steve Simon 
FREEMAN MFG. CO.

13 15 Main Avė.
(Near W. 25lh St. & Detroit) 

Cleveland, Ohio

621-9624
(57-59)

WANTED AT ONCE 

JOURNEYMAN'

ELECTRICIANS
Able to work any shift. Mušt have 
either UAW Journeyman’s card or 
documented proof of eight years ex- 
perience,

Steady work and some overtime. 
Fringe benefits.

WHITE PRODUCTS 
M1DDLEV1LLE, MICH. 

(56-62)

WANTED IST GLASS SK1LLED 
AUTOMATIC SCREW MACHINE 

OPERATORS 
on DAVENPORT MACH1NES 

Mušt have job shop experience & 
able to sėt up work from Blue Prints 
& Close Tolerance.
Top rates. Fringe benefits 6c oyer- 
time.

Call (3 13) 287-3550 
21300 EUREKA RD. 

TAYLOR, MICH.
(54-60)

FORMEN
For meat processing & sausage dept. 

also
smoked meats, curing, boning and 
amoking.
Steady work, good salary & liberal 
fringe benefits

Contact Fred Brent 
PETERS SAUSAGE COMPANY 

5454 W. Vernor Highway 
Detroit, Mich.

(313) 826-5030
An Equal Opportunity Empfoyer 

(58-67)

SECOND SHIFT Supervisor for Die 
Cast Plant. Mušt have good techni- 
cal ability and be able to get parts 
running to standard. Contact Shir- 
ley Bacon for appointment.

DENHAM MANUFACTURING
120 Pere Marųuette St. 

Big Rapids, Mich.
616-796-8673

(58-62)

PARDUODAMAS NAMAS
Savininkas parduoda 6 

kambarių kolonialinį namą 
su ugniakuriu, pavėsio me
džiais, 300 pėdų sklypas, 
privilegija į paplūdimį prie 
Lake Shore ir East 185 St. 
18108 Windward Road. 
$18,500. Tik tiesioginiai pir- 
kėjai tesikreipia. (57-58}

PARDUODAMAS
Dviejų šeimų duplex 6 ir 

6, 4*/i garažas, gerame sto
vy arti šv. Jurgio bažnyčios. 
Skambinti 531-0361.

(57-58)

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

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.
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• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus gegužinė įvyks 
rugpiūčio 23 d. Vlado Dau- 
to sodyboje, 2971 Bishop 
road.

• SLA 136 kuopos ren
giama gegužinė įvyks rug
piūčio 16 d. prielankaus dr. 
J. Mačio sodyboje, 17902 
Nottingham Rd. Pradžia 1 
vai.

Visi Clevelande bei apy
linkėse esančių SLA kuopų 
nariai kviečiami su šeimo
mis atsilankyti ir linksmai 
praleisti laiką.

Tokia proga ir visa pla
čioji visuomenė nuoširdžiai 
laukiama. Bus patenkintas 
kiekvienas, beieškąs jau
kaus poilsio ir malonaus 
pasižmonėjimo.

KVIEČIAME Į TALKĄ!
Lietuvių Enciklopedijos 

leidykla išleidusį eilę ver- . 
tingų ir kažin ar bepakarto- 
jamų leidinių, iš naujo su
telkė jėgas prie ENCTCLO- 
PED1A L1TUANICA, ku
rios bus 6 tomai. I-sis tomas 
yra jau išleistas. Maloniai 
kviečiame į talką ją užsipre
numeruojant.

Clevelande prenumeratas 
priima: Juozas Stempužis, 
p. Balio Gaidžiūno krautu
vėje ir Dirvos administra
cijoje.

Iš anksčiau išleistų leidi
nių dar turime:

1. Lietuvių Enciklopedija
— 36 tomai

2. Vinco Krėvės Raštai
— 6 tomai

3. Mūsų Lietuva — 4 to
mai.

Tai yra vertingos dova
nos bet kuria proga. Jų kai
nos yra žemos, leidžiant da
bar kaštuotų beveik dvigu
bai. Nedelsiant užsisakyki
te, nes atsargos yra nedide
lės.

Adresas: Juozas Kapo- 
čius, 361 W. Broadvvay, P.
O. Box 95, So. Boston, Mass. 
02127, UBĄ. Tel.: Leidyk
los — (617) 268-7730, na
mų (617) 282-2759.

F E M A L E

WANTED 

FACTORY HELP 
FOR ALL 3 SHIFTS 

Good clean, ateady work, in modern 
pfastic plant.
P f* i d holidaya, vacation & hospitali- 
zution. Westaide location.

AMERICAN PLASTICS CO. 
4677 MANUFACTURING RD. 

CLEVELAND, OHIO 
267-7111

(55-64)

tfOMEN
FACTORY WORK

Steady work, overtime, vacation. Blue 
Cross and pension.

Ca)| Steve Sitnon 
FREEMAN MFG. CO.

1315 Main Avė. 
(Near W. 25lh St. Detroit) 

Cleveland. Ohio
62 (-9624

(57-59)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

tarp lietuvių, latvių ir estų 
komandų. Nepriklausomy
bės laikais tose varžybose 
visada pirmaudavo latviai 
ir estai, šių varžybų proga 
lietuviai rimtai ruošiasi sa
vo garbę apginti. Lietuvių 
komandos sudarymu rūpi
nasi Aleksandras Vakselis 
ir Vytautas Jurgėla.

Baltijos Festivalio proga 
BATUNas išleidžia specia
lų gausiai iliustruotą leidinį 
su programa. Tas leidinys 
bus išdalintas visiems, ku
rie atvyks į šią pabaltiečių 
šventę, nemokamai. To lei
dinio išleidimo išlaidos pa
dengti yra reikalinga visuo
menės parama. Kas pagei
dautų jame pasiskelbti ar 
pareikšti linkėjimus šio fes
tivalio proga, prašoma iki 
rugpiūčio 1 pranešti apie 
tai United Baltic Appeal, 
2789 Schurz Avė., Bronx, 
N. Y. 10465, tel. (212) 828- 
2237 arba Kęstučiui Miklui, 
71 Farmers Avė., Plainvievv, 
N. Y. 11803, tel. (516) 935- 
0896.

LOS ANGELES

RUOŠKIMĖS Į NEOLITUANŲ STOVYKLĄ
L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA kviečia visus kor- 

porantus ir-Tautinio Akademinio Sambūrio narius su šei
momis, draugais ir bičiuliais registruotis vykti j stovyklą, 
kuri įvyks š. m. rugpiūčio nlėn. 30 d. iki rugsėjo mėn. 6 d. 
gražioje BLUE WATER MANOR, Diamond Point, N. Y. 
12824. Tel. (518) 644-5071.

Norintieji vykti į stovyklą prašomi skubiai registruo
tis pas Bronių Kasakaitį, 7150 So. Spaulding Avė., Chi- 
cago, III. 60629; tel. 778-7707.

Laiku neužsiregistravę gali nepatekti j stovyklą, nes 
vasarvietės šeimininkė reikalauja, kad būtų jai duota ži
nios apie stovyklautojus bent dvi savaites prieš stovyklai 
prasidedant ir, kad kiekvienas stovyklautojas įmokėtų 
po 10 dolerių stovyklos užstato. Mokestis už pilną (7 d.) 
stovyklavimo laiką $99.69 (įskaitant maistą, tris kart 
per dieną, taksus ir arbatpinigius). Stovyklaujantieji ne
pilną laiką moka į dieną po $12.85 plius taksus ir arbat
pinigius.

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

Korp! Neo-Lithuania stovyklautojai 1968 metais Blue Water 
Manor vasarvietėje, kur ir Šiais metais įvyks stovykla, skuba 
J paskaitas. V. Maželio nuotrauka

-• R. Gricius ir D. Butke- 
vičiūtė liepos 25 d. sukūrė 
lietuvišką šeimą. Sutuoktu
vės įvyko Los Angeles šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioje. Jaunieji apsigyveno 
Santa Monicoje.

L. Kanto nuotrauka

LOS ANGELES LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDĖLĖS 

VEIKLA
Kalifornijos Lietuvių Ra

dijo Klubo išlaikoma Lie
tuvių Radijo Valandėlė 
kiekvieną šeštadienį nuo 12' 
iki 12:45 vai. dienos metu, 
per KTYM radijo stotį 1460

AM bangom yra perduoda
ma lietuvių kalba radijo 
programa, ši vienintelė Ka
lifornijoje kultūrinė lietu
vių radijo programa sie
kianti apjungti visus lietu
vius į bendrą kovą už Lie
tuvos išlaisvinimą, palaiky
ti lietuvybę šiame krašte ir 
duoti geros lietuviškos mu
zikos.

Radijo valandėlės išlai
kymui yra reikalingos lė
šos, tam tikslui yra susior
ganizavęs Radijo Klubas, 
kur kiekvienas klubo narys 
kasmet įmokėjęs ne mažiau 
5 dol. yra to klubo narys su 
sprendžiamuoju balsu vi
suose radijo programos ve
dimo reikaluose.

Visi geros Valios lietuviai 
esate kviečiami įstoti į to 
klubo narius, kur įmokėję 
labai mažą metinį mokestį, 
klubui bus svarbi parama 
išlaikymui radijo progra
mos.

Radijo Klvbo Valdyba, 
kad sudaryti radijo išsilai
kymui lėšų, spalio mėn. 25 
d. Los Angeles Lietuvių pa
rapijos salėje rengia savo 
metinį parengimą - banketą 
su įvairia menine progra
ma.

Long Beach apylinkės 
Radijo Klubo nariai š. m. 
rugpiūčio 8 d., šeštadienį, 1 
v. po pietų Morgan salėje, 
835 Locust Avė., Long 
Beach rengia gegužinę, ku
rios visas pelnas eis radijo 
valandėlės išlaikymui. Bus 
linksma meninė programa, 
kurią atliks aktorė D. Mac- 
kelienė, dainininkai: Ona 
Deveikienė, Antanas Poli- 
kaitis, Br. Saliukas ir akor
deonu gros Vladas Gilys. 
Įėjimas su gerais lietuviš
kais pietais tik $2.50. Vai
kams $1.50.

Maloniai, kviečiame visą 
lietuvišką visuomenę daly
vauti, kur linksmai praleisi
te laiką ir paremsite radijo 
valandėlę.

Radijo programos yra 
aukšto lygio, jai vadovauja 
aktyvi visuomenininke so
listė Stasė Klimaitė-Pautie- 
nienė, jai padeda Paulius 
Jasiukonis, Stp. Makarevi- 
čius ir Vladas Gilys, kurie 
aukoja daug savo liuoslai- 
kio valandų.

Nuoširdžiai linkime radi
jo programos rengėjams ta 
pačia energija, pasišventi
mu bei asmeniniu pąsiauka- 
vimu ir toliau vesti šią ra
dijo programą tautinio in
tereso labui. J. G.

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

Bay Rd., Osterville Cape Cod. Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

VILA AUDRONĖ

PRIIMA SVEČIUS
Kreiptis tiesiai į vilą AUDRONĘ, OSTER

VILLE, CAPE COD, MASS. 02655. Tel. 428-8425, 
MRS. MARIJA ‘JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS
CAPE COD - OSTERV1LLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JUROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės 
New Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

OCEAN CITY
mūsų vasarnamyje. Kambariai su šiltu ir šaltu 
tekančiu vandeniu kainuoja tarpe $45.00 ir $55.00 
savaitei dviem asmenim.

EUGENIJA ir JONAS JASINSKAI
Hotel Croft Hali, 601 Atlantic Avė., Ocean City,

Nevv Jersey 08226
Telefonai: 399-9871, Privatus 399-1221

Area Code 609

• Albinas S. Trečiokas, 
ALT S-gos garbės narys, 
išbuvęs ligoninėje visą mė
nesį, jau kiek sustiprėjęs il
sisi namuose ir rado, kad 
Dirva daranti pažangą ge
rąja linkme. Ypač jam pa
tikęs naujai įvestas humo
ro puslapis Pogrindis.

• Romuvos stovyklavie
tėje Kanadoje, kaip prane
ša V. Bacevičius, praeitą sa
vaitę stovyklavo apie 330 
skautų ir skaučių liepos 21 
d. vos neįvyko nelaimė. 
Skautėms išvykus su val
timis plaukioti, pakliuvo į 
užtvankos srovę ir dvi se
sės skendo, bet Detroito 
Gabijos tuntininkė Vilija 
Baukytė parodė drąsą ir, 
statydama savo gyvybę pa
vojum išgelbėjo.

• Aleksandras Chaplikas, 
iš Bostono, prašo pranešti, 
kad jis nėra joks ekskursi
jos į Lietuvą organizatorius

ar vedėjas. Jis vykstąs į 
Lietuvą savo giminių aplan
kyti ir už kelionę užsimo
kėjo $779.00 kaip ir kiti 
ekskursantai.

BALTIJOS FESTIVALIS
”PRIEDAINE”, kur šeš

tadienį, rugpiūčio 22 įvyks 
BATUNo rengiamas Balti
jos Festivalis, yra latvių 
bendruomenės sodyba, ne
paprastai puikiai įrengta ir 
labai gražioj vietoj, prie 33 
kelio tik 5.3 mylios į rytus 
nuo 9 kelio, Freehold, New 
Jersey. Festivalio meninė 
programa bus išpildoma 
1000 sėdimų vietų amfite
atre. Svečiams poilsiui bei 
pabendravimui medžių pa
vėsy keli šimtai stalų. Yra 
ir puiki salė su didžiule sce
na. Yra ir aikštė, specialiai 
pritaikinta, keliems šim
tams automobilių pastatyti.

Baltijos Festivalio proga 
įvyks ir tinklinio varžybos Los Angeles lietuvių jaunimas išpildant "Kubilą", Kanto nuotrauka
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LAKE GEORGE, N. Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

Džiaugsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų perlo —

MANOR
vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas.
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys— irklinės, burinės, 
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Salia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtom virtuvėm).
Nuo Ncw Yorko per 200 mylių. Iš New York Thruway Exlt 24, | 
Northvvay 87 iki Lake George Vlllage; iš ten 9N keliu 7 myl. | šiaurę. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Dally Newa sekmad. laidose.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

BLUE WATER MANOR
DIAMOND POINT, N.Y. 12B24 Tel. (91«) NH 4-SO71

Mieliems broliams ir sesėms

RIMAMS

ir jų šeimoms, jų brangiai motulei mirus, širdin

gą užuojautą reiškia

Elena ir Viktoras Vilkutaičiai

IEŠKOME LIETUVIŠKŲ 
MONETŲ

• Ypač sidabrinių monetų
• Ieškome taip pat kitų 

europietiškų monetų
• NEMOKAMAS 

ĮKAINAVIMAS.

SIŲSKITE MUMS PILNĄ 
APRAŠYMĄ:

Jeffrey N. Eustis 
Numismatist 

862 Lathrop Drive 
Stanford, California 94305
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