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Pakeitimai Lietuvoje veikiančių 
teismų santvarkoje

Respublikinio sovieto po
sėdyje Vilniuje, birželio 8 
d., buvo formaliai patvirtin
tas „savas” respublikinis 
teismų santvarkos įstaty
mas. Iš tikrųjų jis esmėje 
nesiskiria nuo. kitų sovieti
nių respublikų teismų san
tvarkos įstatymų, kadangi 
jis turėjo būti surašytas, 
prisilaikant Maskvoje 1958 
metų gale priimtų „pagrin
dų”. Lietuvai tuos pagrin
dus pritaikant, tereikėjo 
atsiminti, kad čia dabar nė
ra teritorijos padalinimų 
sritimis, todėl čia tegali bū
ti dvi teismų rūšys: rajoni
niai (liaudies) teismai ir 
respublikinis aukščiaus i a s 
teismas. Į pagrindų rėmus 
taip pat reikėjo įrašyti, ko
kia kalba bus vedama tei- 
sena. Nors projektas buvęs 
labai daug kur svarstytas ir 
dėl jo pasisakę visi teisės 
specialistai, bet nematyti, 
kad būtų sugalvota kas 
nors skirtinga ir nauja, kuo 
nors ypatingai Lietuvos rei
kalams pritaikyta.

Viena iš didžiausių nau
jienų, tai kad įsakmiai pa
sakyta, jog teisena respub
likoje vedama lietuvių kal
ba, arba tos vietovės gyven
tojų daugumos kalba. As
menims, kurie teisme varto
jamosios kalbos nemoka, 
parūpinamas vertėjas. Tik 
vėliau paaiškės, kaip tas 
dėsnis bus vykdomas prak
tikoje. Visų pirma, turės 
dar paaiškėti, kas bus laiko
ma „vietove”, kurios gyven
tojų daugumos kalba lems 
teisme vartotinos kalbos pa
rinkimų. Rajone bus tik vie
nas teismas. Jo jurisdikcija 
apims ir rajono centro mies
tą ir rajono teritoriją. Ar 
„vietove” bus laikomas tik 
miestas, kuriame bus to 
teismo būstinė, ar visas ra
jonas, esąs to teismo juris
dikcijoje? Sakysime, Pa
bradėje, Nemenčinėje, net 
Švenčionyse gali vyrauti 
viena kalba, o tuose rajo
nuose — kita. Dar neaiš
kiau, kaip bus tenai, kur 
vartojamos trys kalbos ir 
nei viena nesudaro daugu
mos. Kaip bus, pavyzdžiui, 
su Vilniaus teismais, kur 
tiek daug rusų, jog nežinia, 
lietuviškai ar rusiškai kal
bančiųjų yra daugiau, šalia 
lenkų mažumos (Vilniuje 
bus keturi rajoniniai teis
mai, nes miestas tebėra pa
dalintas rajonais). Panašus 
klausimas gali kilti ir Klai
pėdoje, nes ten irgi tiršta 
rusų. Kariuomenė dalyvau
ja teisėjų ir tarėjų rinki
muose, tad kariuomenė ga
lės būti įskaitoma ir į gy

KIPRAS PETRAUSKAS, ANTANAS ŽMUIDZINAVIČIUS ir KON
RADAS KAVECKAS (dainininkas, dailininkas ir dirigentas), visi 
trys deputatai respublikiniame soviete, nufotografuoti posėdžių 
pertraukos metu, Vilniuje, šių metų birželio 8 dieną. K. Kaveckas 
posėdyje net ir kalbą pasakė, paremdamas Chruščiovo politiką!

ventojus jų vartojamos kal
bos persvarai nustatyti, o 
kariai Lietuvoje laikomi iš
tisai nelietuviai.

Teisėjai ir toliau bus ren
kami sovietine tvarka, tai 
yra, žmonėms reiks balsuo
ti už partijos nurodytus 
kandidatus. Tik dabar jie 
bus renkami ne trejiems, o 

"LIETUVOS FURCEVA", Leo
kadija Dlržlnskaitė-Piliušenkle- 
nė, neseniai užėmusi K. Preikšo 
vietą, kaip šumausko pavaduoto
ja švietimo-kultūros reikalams, 
Respublikiniame soviete darė 
pranešimą apie chruščiovinės 
mokyklų reformos vykdymą Lie
tuvoje, Visi laikraščiai Ją rašo 
dviguba pavarde’ (Diržlnskaltė- 
Piliušenko), bet Tiesa jau pra
dėjo rašyti tik vieną gimtąją, 
lietuviškesnę. Skyrybos, ar pa
taikavimas buržuaziniam na
cionalizmui?

penkeriems metams. Tarė
jus (po 75 ar daugiau rajo
ne) dabar jau rinks ”atvi- 
ruose balsavimuose’’, tai 
yra, partijos organų su
šauktuose įmonių ar įstaigų 
darbininkų ir tarnautojų 
susirinkimuose, kur parti
jos atstovas pasiūlys kan
didatus, jo paskirti kalbė
tojai juos pagirs ir visi 
vienbalsiai už juos pakels 
rankas (arba niekas nepa
kels rankos prieš), paskui 
pagal duotą ženklą paplos 
delnais. Toki tarėjų rinki
mai bus daromi kas dveji 
metai. Tarėjai kviečiami 
dalyvauti bylų sprendime, 
po du šalia teisėjo. Teisėjai 
ir tarėjai dabar negalės bū
ti jaunesni kaip 25 metų. 
Ligi šiol tas amžiaus mini
mumas buvo 23 metai.

R e s publikinį aukščiausį 
teismą ir toliau penkeriems 
metams rinks respublikinis 
sovietas. Šalia bylų peržiū
rėjimo (kai yra protestas 
prieš liaudies teismo spren
dimą) ir svarbesniųjų bylų 
sprendimo, šiam teismui (jo 
prezidiumui) dabar atiten

ka ir rajoninių teismų ad- 
m i n i s t r avimas, kadangi 
prieš kiek laiko visoj sovie- 
tijoj yra panaikintos teisin
gumo ministerijos.

Didesniuose rajonuose ir 
miestuose bus po kelis tei
sėjus viename teisme. Tenai 
(panašiai, kaip būdavo ne
priklausomoje L i e tuvoje) 
vienas teisėjas bus paskir
tas vyresniuoju teisėjo — 
to teismo administratorium. 
Ligi šiol kiekvienas teisė
jas turėjo savo apylinkę — 
rajono dalį.

KAIP ŽUVO KELIAU
NINKAS ALSEIKA?

73 metų amžiaus dvirati
ninkas — keliauninkas (iš 
profesijos matininkas), nuo 
1910 metų ligi dabar apke
liavęs visas pasaulio šalis, 
ryžosi šįmet atitinkamai at
žymėti savo kelionių 50 me
tų sukaktį: nuvažiuoti dvi
račiu iš Klaipėdos į Vladi
vostoką. Gegužės 7 d. su 
grupe kitų dviratininkų lei
dosi Į kelionę. Tačiau ta ju
biliejinė kelionė Alseikai 
buvo paskutinė ir nutrūko 
po 8 dienų, Vladimiro srity
je, už Maskvos. Apie tai bu
vo pranešta labai santūriai, 
tik prasitarus, kad Alseika 
kelionėje žuvo tragiškai. 
Taip paprastai praneša apie 
karinių sunkvežimių suva- 
ž i n ė tu o sius .:. Pasipylė 
klausinėjimai, reikalaujan
tieji paaiškinimų, kaip gi iš 
tikrųjų tas senas keliaunin
kas žuvo. Tiesa pasijuto 
esanti priversta paskelbti 
vieno iš -kelionės dalyvių 
laišką, kuriame esą taip sa
koma:

„Tai atsitiko netoli Goro- 
choveco miestelio, Vladimi
ro srityje, žygio vadovas L. 
Alseika važiavo grupės 
priekyje. Pasitaikė staigi 
nuokalnė remont u o j a m o 
plento ruože. L. Alseika 
perspėjo draugus, kad būtų 
atsargūs. Jau matėsi ir Go- 
rochovecas. Priekyje, prieš

JUOZAS ŽIUGŽDA, pats uo
liausias rublinis patriotas—Lie
tuvos Istorijos ant rusiško kur
palio tempėjas, birželio 7 dieną, 
girdamas chruščiovinę mokyklų 
reformą, užveržiančią varžtus 
jaunimo kelyje į vidurinį ir aukš
tąjį mokslą, dar kartą kartojo 
sakinį iš vieno prieškarinio 
straipsnio, kur buvo kalbama, 
ar neteks ieškoti būdų šviesuo
menės prieaugliui apriboti. Pri
mindamas tą kažkieno svarstymą 
ir girdamas dabartinį srovės į 
mokslą užtvenkimą, J. Žiugžda 
šaukė: "Lietuvių tautos atplai
šos—Lozoraitis, Rastenis, Sid
zikauskas, Trimakas, Krupavi
čius, Ivinskis ir kiti siunta, ma
tydami mūsų respublikos sukles
tėjimą. Jiems ir ano meto liau
dies sunkiai iškovotos skurdžios 
švietimo padėties pasiekimai at
rodė perdaug dideli" I

Detroito lietuviškoji šeštadieninė mokykla birželio 5 d. iškilmingai užbaigė mokslo metus, išdavu
si baigimo pažymėjimus 14 mokiniams. Plačiau 6 psL Nuotraukoje LB Detroito apylink. švietimo va
dovas Vladas Pauža įteikia dovanas tos mokyklos mokinėms Vidai BliudžiŪtei ir Astai Banionytei.

J. Gaižučio nuotrauka

JAV REVIZUOS NUSIGINKLAVIMO PLANĄ
Ženevoje vykstančios de

šimties valstybių nusiginklavi
mo konferencijos užkulisiuose 
Vakarų sąjungininkai skatina JAV 
pasiūlyti Sovletijai naują nusi
ginklavimo projektą, nes Vaka
rams gresiąs pavojus pralaimė
ti propagandinį mūšį Žene
vos konferencijoje ir vėliau Jung
tinėse Tautose.

Praeitą savaitę Jungtinės 
Valstybės aštriai kritikavo nau-

posūkį, dviratininkai sutiko 
ilgą sunkvežimių virtinę. 
Plento pusė buvo išardyta. 
Grupės dalyviai matė, kaip
L. Alseikos dviratis staiga 
susvyravo. Matyt, jis norė
jo stabdyti. Atsitrenkus 
dviračiui į nedidelius kelio 
akmenis, L. Alseika krito ir 
susitrenkė į akmenis. Susi
žeidęs, jis buvo nugabentas 
į ligoninę, kur, keletą dienii 
pasirgęs, mirė”.

Laiškas, jeigu jis ne Tie
soje perredaguotas, tai pa
rašytas ”puse lūpų’’, žmo
gus, nors ir nejaunas, bet 
sveikas, stiprus, sugebėjęs 
važiuoti dviračiu po 100 ki
lometrų per dieną (buvo 
nustatęs tokią normą šioje 
kelionėje, kurią iki katas
trofos ir vykdė), nuvirto ir 
taip į nedidelius akmenis 
susižeidė, kad net ir ligoni
nė nebegalėjo padėti, — tai 
jau ypatingai nelaimingas 
susižeidimas. Laiške ypač 
prabėgomis tepam i n i m a 
sunkvežimių virtinė, išlin
dusi priešais iš posūkio. Pa
tikimiau atrodo, kad Alsei
kos dviratis "susvyravo” 
nuo sunkvežimio "prisilie
timo”

PAGARBINO JURGĮ 
VIDMANTĄ

„Už ilgametį mokslinį — 
pedagoginį darbą ir nuopel
nus, ruošiant durpių pramo
nei specialistus, ryšium su 
gimimo šeši asdešimtosio- 
mis metinėmis” Jurgis Vid
mantas gavo Paleckio pasi
rašytą "garbės raštą”. J. 
Vidmantas yra vienas iš 
Lietuvos technikos fakulte
to dėstomojo personalo na
rių, užsilikęs dabartiniame 
Kauno Politechnikos insti
tute, kur dabar yra profe
sorius, durpininkystės ka
tedros vedėjas. (LNA) 

jąjį sovietų totalinio nusiginkla
vimo planą, pagal kurį Europa 
būtų palikta Sovletijos malonei. 
Maskvos planas, JAV delegato 
Frederick M. Eaton žodžiais, 
jo pirmosios fazės pabaigoje duo
tų tokį karinį vaizdą: Jungtinės 
Valstybės atsitrauktų iš Europos 
ir bazių kituose kontinentuose; 
Vakarų atsakymo į užpuolimą 
priemonės — raketos, tolimųjų 
distancijų lėktuvai ir raketas ga
beną povandeniniai laivai—būtų 
sunaikinti; Vakarų Europos ar
mijos būtų atkirstos nuo greitos 
JAV pagalbos, o tuo tarpu So- 
vietija tebeturėtų stiprias armi
jas, kurias galėtų permesti ir ap
rūpinti sausumos kėliu. Tokią 
prasmę turįs naujasis Maskvos 
pasiūlymas pirmojoje nusigink
lavimo fazėje eliminuoti visas 
užjūrių bazes ir visas bran
duolinių ginklų gabenimo prie
mones.

JAV delegato Eatono kalboje 
buvo aiškiai pasakyta, kad Va
karams naujasis rusų , planas yra 
visiškai nepriimtinas, nors pri
pažįstama, kad sovietai yra pa
darę dalinių nuolaidų, kurias Jie 
gali Išnaudoti Vakarams ap
kaltinti už eventualų nusiginkla-

KOMUNISTINĖ KINIJA VĖL BOMBARDUOJA...
KOMUNISTINĖ KINIJA prez. 

Eisenhowerio atvykimą įTaivaną 
nepaprastai sustiprinta propa
ganda . • artilerijos šūvių kruša 
į pakranč. salas. Pirmojoje ka
nonados serijoje, per pusę die
nos, buvo iššauti beveik 86,000 
artilerijos sviedinių, t.y. beveik 
30,000 daugiau, negu buvo Iššau
ta kada nors anksčiau per vieną 
dieną.

Tačiau iš Pekino pareiškimų 
daroma išvada, kad tas bombar
davimas nereiškiąs naujų karo 
veiksmų pradžios, o greičiausiai 
tesąs tik propagandinio pobūdžio 
spektaklis. Bombardavimą lydė
jusi Pekino radijo žodinė propa
ganda savo įžūlumu ir preziden
to koliojfmals pralenkė visus an
kstesnius panašaus pobūdžio 
reiškinius.

TOKIJO mieste paskutinės 
prieš JAV - Japonijos savitar
pinės sutarties įsigaliojimą va
landos pasižymėjo vis stiprė
jančia įtampa ir didėjančiomis 
demonstracijomis. Premjeras 
Kishi sutarties įsigaliojimo iš
vakarėse pakartotinai atsisakė 
paleisti parlamentą.

šiuos žodžius rašant dar nė
ra žinoma, kuo tas jėgų bandy
mas baigsis, bet stebėtojai tiki, 
kad Kishi Išsilaikysiąs, iki su- 

vimo derybų iširimą. Vakarų dip
lomatai yra įsitikinę, kad, 
Jei Washingtonas neįteiks kon- 
tra-pasiūlymo, rusai galį palai
kyti ui proga deryboms nutraukti 
ir klausimui perkelti į Jungtines 
Tautas. Tuo atveju JAV atsidurtų 
blogesnėje polltinėjebūklėje, kaip 
nesugebėjusi atremti sovietų ini
ciatyvos.

Į, tuos, daugiausiai Britanijos 
ir Prancūzijos keliamus, prie
kaištus JAV atsako, kad nesą 
reikalo perdaug skubėti, bet 
iš kitos pusės patiriama, kad 
Washingtone Jau esą rimtai 
svarstoma suteikti savo anks
tesniam pasiūlymui "naują iš
vaizdą“.

Koki pakeitimai turėtų būti į- 
traukti į naują pasiūlymą, Va
karų valstybių tarpe dar nėra 
sutarta.

Paskutinėmis žiniomis, JAV 
delegacijos šefas Frederick M. 
Eaton iškviestas į Washingtoną 
papildomiems pasitarimams tuo 
reikalu po to, kai Sovietija ap
kaltino JAV, kad pastaroji "ku
rianti akligatvį" derybose, ne
duodama naujų kontra-pasiū
lymų.

tartis įsigalios ir bus apsikeista 
formaliais ratifikacijos doku
mentais, o po to, greičiausiai 
šio mėnesio pabaigoje arba lie
pos pradžioje, jis pasitrauks iš 
premjero posto, perduodamas 
pareigas kitam savo partijos po
litikui. Parlamentą paleidus, 
nauji rinkimai įvyksią rudenį, 
bet juos, visi stebėtojai sutinka, 
vėl laimės liberalų demokratų 
partija.

•

EIsenhowerio nuomone, didžioji 
kaltė dėl jo vizito į Japoniją 
atšaukimo priskirtina komunis
tams. Premjero Kishi vyriausy
bė nepajėgė kontroliuoti situa
cijos dėlto, kad Japonų įstatymai 
neduodą policijai pakankamos jė
gos demonstracijoms malšinti.

•

JAPONŲ komunistų partija, 
kaip iš Washingtoną pasiekian
čių informacijų aiškėja, demon
stracijoms finansuoti iš Maskvos 
ir Pekino gavusi šimtus tūkstan
čių dolerių. Tikslią sumą esą 
sunku nustatyti, bet ji turėjusi 
suktis apie milijoną dolerių. Pi
nigus gabenę specialūs pasiunti
niai, baleto šokėjai ir net Kini
jos Raudonojo Kryžiaus pareigū
nai, kurių nemaža maišosi Ja
ponijoje ryšium su tebetęsiama 
korėjiečių repatriacija.
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Prezidento rinkimai ir ūkinės perspektyvos RAUDONOSIOS KINIJOS MĮSLĖ i’i
JAV ekonomija jaučia 

ūkinį pavargimą. Plieno ga
myba operuoja vos 67% sa
vo pajėgumo. Gyvenamųjų 
namų statyba sirguliuoja 
nuo pradžios metų. Vario, 
aluminijaus, tekstilės, aly
vos ir automobilių invento
riai yra aukšti, pareikalavi
mas nėra pakankamas 
jiems grąžinti į normalų ly
gį. 5 darbininkai iš 100 ga
linčių ir norinčių dirbti yra 
bedarbiai.

Dabartinis ūkinio gyveni
mo pavargimas laukia stip
rinančių vaistų, kurie duotų 
energijos tolimesniam augi
mui. Centrinio Banko pro
centų sumažinimas už sko
linamus pinigus nariams 
bankams (nuo 4% iki 3.5 
%), pramatomos didesnės 
gynybos išlaidos ir svar
biausia, prezidento rinki
mai yra faktoriai turį dide
lės įtakos į ateities ekono
minį lygį.

Naujasis prezidentas bus 
arba respublikonas arba de
mokratas, abi partijos ski
riasi priemonėmis, siekiant 
ūkinės gerovės.

Viceprezidentas R. Nixo- 
nas teigia: mes tikime į in
dividualines laisves maksi
mumą ir į federalinės val
džios intervencijos minimu
mą. Mes nebijome valdžios 
intervencijos į ekonominį 
gyvenimą, bet mūsų aukš
čiausias pasitikėjimas glu
di laisvo asmens kūryboje. 
Ūkinis augimas klesti, ple
čiant ir palaikant privatų 
sektorių, ne valdžios kont
rolę.

Senatorius H. Humphrey 
taip charakterizuoja skirtu
mą tarp respublikonų ir de
mokratų ūkinės politikos: 
demokratai remiasi darbi
ninkų, ūkininkų, mažumų 
grupių ir liberalinių inte
lektualų koalicija. Jų pro
grama socialiniame ir ūki
niame gyvenime yra palan
ki šioms grupėms.Respubli- 
konai bazuojasi pramonės ir 
finansų grupėmis, jų finan
sų ir ūkio politika taikoma 
pramonei.

Senatorius L. Johnson 
pramato geresnes ūkines 
perspektyvas prie demokra
tų valdžios. Demokratus ir 
respublikonus palygina pre
kybininkui. Kai laikai yra 
blogi, prekyba prasta, pre
kybininkas dirba sunkiau ir 
ilgiau, — jis prilygsta de
mokratų a d m i nistracijai. 
Jei tas prekybininkas, kai 
laikai prasti, pradeda ma
žinti išlaidas, dalį biznio už
daro, darbininkus atleidžia 
ir viską siaurina — jis at
stovauja respublikonų val
džią.

. Kandidatų į Baltuosius 
Rūmus yra pakankamai. Jų 
darbai valdžioje, senate ir 
prieš rinkiminėse kalbose 
duoda vaizdą, kokią ūkinę 
politiką numato vesti, atsi
sėdę į prezidento sostą.

1). Gynybos išlaidos 
turi padidėti — visi sutin
ka. Demokratai, ypač sena
torius Symington rodo ten
dencijos Pentagono peror
ganizavimui ir didesnei sar
matai erdvės ir rakietų ban
dymams bei tyrinėjimams.

2). Valdžios išlaidos dau
giausia paaugtų prie sena
toriaus J. Kennedy, po jo 
sektų S. Symington, L. 
Johnson ir R. Nixon. Nixo- 
no ekonominė politika būtų 
mažiau konservatyvi, negu 
Eisenhowerio, bet jis vis
tiek liktų konservatyvus, 
tuo tarpu J. Kennedy žada 
kitą ”fair deal”. Nixonas 
sutiktų daugiau išleisti sąs
kaiton nesubalansuoto biu
džeto, kaip Eisenhoweris, 
bet J. Kennedy duotų pir
menybę socialinei ir ūkinei 
gerovei prieš balsuotą biu
džetą. S. Symington ir L. 
Johnson yra kiek santūres
ni, negu Kennedy.

I. Kazlauskas

3) . Visi trys demokratai 
yra už laisvesnius kreditus, 
— S. Symington nuosai
kiausias iš jų, už didesnę 
federalinės valdžios rolę, 
jei reikalinga, bei žemes
nius procentus už pasko
las. Nixonas tiki į dabarti
nės administracijos finansi
nę politiką ir jos infliacijos 
kontrolę. Demokratai tei
gia, kad suvaržytos pasko
los ir aukšti procentai stab
do ūkinį progresą, respubli
konai jiems atsako, kad do
lerio smukimas ir infliacijos 
klestėjimas charakterizuoja 
demokratų administraciją.

4) . Socialinės reformos 
turi geresnes perspektyvas 
prie demokratų. Visi demo
kratai ir R. Nixonas yra už 
pagerinimą Sočiai Security 
įstatymo, bedarbių pašalpos 
programos, pakėlimą mini- 
malinio valandinio atlygini
mo ir paramą mokykloms. 
Nixonas yra daugiau kon
servatyvus Sočiai Security 
programos praplėtime ir 
priešingas federalinės val
džios paramai mokytojų al
goms, demokratai už para
mą mokyklų statybai ir mo
kytojų algoms.

5) . Mokesčiai mažiausia 
vilčių turi sumažėjimui prie 
Kennedy, daugiausia prie

Taip buvo išdavinėjama...

PRASIDĖJO NUO KELIONĖS Į LENINGRADĄ...
1943 metų gegužės mėnesį pul

kininkas Sabotinas, sovietų pa
siuntinybės Ottawoje karinis at- 
tache, iš tikrųjų sovietinio špio
nažo Kanadoje viršininkas, gauna 
telegramą. Šifro valdininkui Igo- 
riui Guzenko ją atšifravus, Sa
botinas perskaito, kad jo virši
ninkai iš Maskvos įsako neati
dėliojant susirišti su tūlu pro
fesorium Allan Nunn May.
--Profesorius Allan Nunn 

May?— pulkininkas Sabotinas 
kaip per miglas atsimena, kad 
kažkur girdėjęs tą pavardę.— 
Ar tai tik ne vienas iš anglų 
atominių mokslininkų, dabar dir
bančių Kanadoje?

Sovietinio špionažo viršininkas 
pareikalauja atnešti May bylą.

•

Allan Nunn May, šviežiai iš
keptas filosofijos daktaras, sėdi 
prie stalo viename Leningrado 
Jūreivių klube ir susidomėjęs 
klausosi pasikalbėjimo tarp rusų 
studentų ir braziliečių jūreivių. 
Rusų mokyklinė anglų kalba 

skamba grubiai ir svetimai. So
vietų studentams, be abejo, bu
vusiems darbininkams, tikrai ne
buvo progos išmokti tikrą tarimą.

Jauni vyrai gyvena po ketu
ris, po šešis ir net po dešimtį 
viename kambaryje. Masinės 
virtuvės maistas yra blogas ir 
monotoniškas. To, kas Anglijoje 
išskiria studentą, būtent, pirmu
mas tarp bendraamžių, Sovieti- 
joje tikrai trūksta. Bet ir May 
nebuvo tarp privilegijuotųjų savo 
tėvynėje.

Būdamas trylikos metų am
žiaus, Allan Nunn May gavo tei
sę nemokamai mokytis Kara
liaus Eduardo Mokykloje, o vė
liau stipendiją garsiojoje Trini- 
dy kolegijoje Cambridge. Tiktoji 
pagalba jį įgalino baigti mokslą, 
bet iš kitos pusės Jis ją jautė 
kaip neturto antspaudą. Turtin
gųjų tėvų vaikai visada laikėsi 
tam tikrame atstume, amati
ninko sūnų buvo žiūrima, kaip 
nesavo vieton patekusį. Ir tai 
kaip tik skatino May juo inten
syviau pasišvęsti studijoms. Tik 
vienai studentų tarpe susidariu
siai grupei jis jautė simpatijas— 
socialistams.
Jaunajam Allan Nunn May, stu

dijuojančiam fiziką ir matema
tiką, ši grupė pasidarė tam tik
ros rūšies dvasine tėvyne. Jal
ta marksistinio galvojimo dia
lektika taip nuostabiai papildė 
fizikinių ir matematinių įstaty
mų logiką. Marksizmu buvo ga
lima išaiškinti net ir tai, ko ne
įmanoma išaiškinti.

R. Nixono. S. Symington ir
L. Johnson nėra aiškiai pa
sisakę šiuo klausimu. Nixo- 
no/mokeščių reformos būtų 
palankesnės aukštesnių pa
jamų asmenims ir bendro
vėmis. Jo argumentas — 
paskatinti privatų investa
vimą į pramonę, prekybą. 
Demokratai laikosi didesnių 
federalinės valdžios išlaidų, 
— maža belieka pagrindo 
mokesčių mažinimui. Res
publikonai, laikydamiesi ar
čiau balansuoto biudžeto ir 
mažesnių centrinės valdžios 
išlaidų, turi didesnį pagrin
dą svajuoti apie žemesnius 
mokesčius.

6) . Demokratai yra už 
didesnę federalinę pąramą 
ūkininkams (visapusiš k a i 
bereikalingas pinigų eikvo
jimas), didesnę ūkio gamy
bos kontrolę. Nixonas dar 
nėra pareiškęs savo žemės 
ūkio programos, bet ji 
skirsis nuo nevykusios Ei- 
senhowerio-Bensono filoso
fijos.

7) . Nixonas bandys būti 
švelnesnis unijoms, kiek są
lygos ir partija leis, tačiau 
unijų balsas bus stipresnis 
prie demokratų, nežiūrint 
kuris iš kandidatų taptų 
prezidentu.

Kurio kandidato ūkinė 
politika yra palankiausia, 
teks balsuotojams nuspręs
ti lapkričio mėnesį.

Baigęs egzaminus, kuriuos jis 
puikiai išlaikė, Allan Nunn May 
grįžo namo. Laikydamas ranko
je diplomą, kuris davė jam tei
sę po savo pavardės naudoti san
trumpą "Cantab" (Cambridge 
studijas baigęs), May kreipėsi 
į tėvą:

--Norėčiau nuvažiuoti į Sovie
tų Sąjungą.

Sūnaus noras tėvą paveikė, kaip 
šaltas dušas. Jis pažvelgė į sa
vo nuo darbo sukumpusias ran
kas, paskui, priėjęs prie Čiau
po, jas nuplovė ir atsisėdo prie 
stalo. Kelionė sūnui buvo paža
dėta...

Tėvas išrašė čekį, kuris ne
buvo labai didelis, bet vis dėlto 
pakankamas pradėti kelionei. Ir 
dabar Allan Nunn May sėdi vie
name Leningrado studentų ben
drabuty.

♦
--Mes visi esame draugai, 

--šaukia sovietinis studentas 
brazilieČiams jūreiviams, --ir 
visi draugai turi pareigą padėti 
Sovietų Sąjungai, dirbančiųjų tė
vynei.

BrazilieČiai pasižada daugiau 
ar mažiau bloga anglų kalba. 
Jų gestai pasako daugiau, negu 
Žodžiai.

Ir May nori padėti Šiai tau
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SESUO M. PAULĖ
Immaculate Conception Convent 
Putnam, Conn.
Telef. WAlnut 8-5828

Panagrinėjus komunistinės Ki
nijos ir Sovletijos valdomuosius 
aparatus, taip pat randama pa
našumą ir skirtumą.

Abi sistemos yra diktatorinės, 
su nedidelės, viršuje stovinčios, 
grupės rankose sukoncentruota 
galia. Abi turi dvigubą adminisr 
tracinę struktūrą: vadinamus 
valstybinius organus, kurie fak
tiškai tėra tik fasadai, ir komu
nistą partijas, kurios yra fakti
nės valdytojos.

Rusijoje neleidžiama egzis
tuoti jokiai kitai partijai, iš
skyrus komunistą. Kinijos vy
riausybė teoretiškai yra "tauti
nė koalicija", turinti keletą ta
riamų nekomunistinių atskalų.

Bet dar didesnių skirtumų yra 
social-ekonominėje abiejų kraštų 
organizacijoje. Maskva save va
dina "socialistine" valstybe, ei
nančia į komunistinę fazę. Kini
ja jaučiasi ankstesnėje fazėje, 
siekianti susikurti "socialistinę 
bazę".

Faktiškai Rusijoje, Vakarų 
terminais kalbant, viešpatauja 
valstybės nuosavybė. Ten nėra 
privatinės prekybos. Žemės ūkis 
yra mišrus: valstybinis ir 
"kolektyvinis".

Kinijoje daugumas pramonės, 
bent teoretiškai, vis tebėra jung
tinė valstybės ir privatinių ka
pitalistų nuosavybė. Buvusieji 
savininkai, valstybės kontroliuo
jami, administruoja buvusius 
savo fabrikus, galėdami pa
reikšti savo iniciatyvą ir už ją 
gaudami papildomus atlyginimus. 
Kinijos miestuose taip pat yra 
išlikusios privatinės smulkiosios 

tai, kuri stengiasi iškopti iš savo 
niūrios praeities. Jis, Allan Nunn 
May, filosofijos daktaras ir gam
tos mokslų magistras, yra pa
siruošęs vieną dieną tai įrodyti 
savo darbais.

Grįžęs Anglijon, May dar glau
dėsimais ryšiais susiriša su 
marksistinėmis grupėmis.

Būdamas 28 metų amžiaus, 
jis gauna dėstytojo vietą Lon
dono universitete--tai nepapras
tas pripažinimas jo amžiaus vy
rui. 1942 metų balandį jis 
pakviečiamas dalyvauti projekte, 
kuris turi slaptavardį "Tube- 
Alloys-Project" ir prie kurio 
reikia pasirašyti nepaprasto pas
lapties išlaikymo klauzulę. Jis 
pasirašo po paduotu raštu, 
ir britų saugumo įstaigoms to už
tenka.

Aštuonis mėnesius May dirba 
Cambridge, paskui visi "Tube- 
Alloys - Project", faktiškai 
reiškiančio atominės bombos 
projektą, talkininkai perkeliami 
į Kanadą.

Netrukus po Naujų Metų Allan 
Nunn May išvyksta į Liverpoolį. 
Ten jis kartu su kitais moks
lininkais įsėda į laivą, kuris iš
plaukia į antrąją pavojingojo At
lanto pusę.

(Bus daugiau)

prekybos ir privatinių amati
ninkų.

Bet Kinijos žemės Ūkis jau yra 
"komunlzuotas" Rusijoje niekad 
nebandytu būdu. Kinijos kaimo 
gyvenimas yra perorganizuotas į 
primityvias komunas. Vyrai ir 
moterys apgyvendinti, kaip 
kareiviai, atskiruose barakuose. 
Jie maitinami iš bendro katilo. 
Jie negauna jokio atlyginimo. 
Valstybė Jiems duoda tik drabu
žius ir maistą. Visi kaimų ama
tininkai taip pat suvaryti į ko
munas. Šia sistema, po ilges
nio delsimo, Jau ruošiamasi 
perorganizuoti ir miestus.

Rusai buvo sukūrę kelias ko
munas tuoj po revoliucijos, bet 
jos neišsilaikė. Dabartinė Sovie
tuos vyriausybė apie tokių ko
munų kūrimą negalvoja. Yra ki
lę aštrių (pusiau nuslėptų) gin
čų tarp Maskvos ir Pekino ko
munų klausimu. Kinija iš karto 
buvo pradėjusi skelbtis, kad ko
munų sukūrimu padariusi šuolį 
į galutinę komunizmo fazę- tuo 
pasiekdama galutinį tikslą grei
čiau už lėtesnius, konservatiš- 
kesnius rusus.

Bet Maskva, kaip atrodo, nu
tildė tas Pekino pagyras. Sovie
tinė spauda labai retai pamini 
komunas. Bet keliomis progomis 
Chruščiovas ir Mlkojanas išpei
kė tą sistemą. Tas ginčas ko
munų klausimu yra vertas dėme
sio, nes jis vyksta bendrą 
marksistinės filosofijos siste
mą turinčiose valstybėse.
Nors abu kraštai yra su

sirišę tvirtomis savitarpinės 
karinės ekonominės pagalbos 
sutartimis, yra didelių kontras
tų, atsižvelįant į gyvenamojo 
momento reikalavimus.
Sovietiją yra daugiau kaip 40 

metų senumo. Ji Jau subrendusi 
pramoninė valstybė, antroji po 
Jungtinių Valstybių savo produk
cijos pajėgumu. Ji turi savų spe
cialistų, produktlngą Žemės Ūkį, 
pažengusią techniką ir Išbandytą 
politinę bazę.

LIETUVIŠKI SŪRIAI, JUODA DUONA. AUKš- <. 
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS <, 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU- < 

NAMI KRAUTUVĖJE (’

MARTHA & PETER LISAUSKAS

StreetNo. City 4

6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y. 
Telephone: TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

Statė

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti.........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ....
Name

Nepraleiskite progos sustiprinti savo dukterų 
lietuvišką auklėjimą per vasaros atostogas! Leis
kite į mergaičių vasaros stovyklą, vedamą, Nek. 
Pr. Marijos Seserų. Ten jos lietuviškoje aplinkoje 
atostogaus ir bendraus su kitomis lietuvaitėmis.

Stovykla vyksta DAINAVOJE, Manchester, 
Mich., nuo liepos 17 d. iki 31 d.

Priimamos lietuvaitės nuo 7 iki 16 metų am
žiaus. Kaina $25.00 savaitei.

Ji tai pasiekė nepaprastai 
įtemptomis pastangomis, priar
tėdama prie lygio, nuo kurio gy
ventojams aiškiau matomas ge
resnis ir patogesnis gyvenimas. 
Chruščiovas galbūt jaučia, kad 
dabar sovietams būtų naudingiau
sia vaidinti koegzistenciją su 
Vakarais, jos pasėkoje sumažin
ti išlaidas ginklavimuisi ir pa
rūpinti gyventojams būtinų kas
dienių reikmenų.
Kinijos revoliucija tėra tik 10 

metų senumo. Jos artimasis tiks
las—pasiekti D. Britanijos 
pramoninį potencialą. Nors ji 
yra padariusi didžiulių šuolių, 
bet prieš akis tebestovi toki mil
žiniški uždaviniai, kaip žemės 
ūkio racionallzavlmas, sun
kiosios pramonės Išplėtimas, 
specialistų kadrų lšsiauginimas 
ir t.t. O tai reiškia dar 20-25 
metus intensyvių pastangų, kie
to darbo, besąlyginio pasišventi
mo. Tam reikia nuolatinio masių 
energijos įtempimo, o jo šalti
niai yra riboti. Vienas iš pap
rasčiausių akstinų tam įtempi
mui didinti šiuo metu yra 
superpatriotlzmo ir iš jo išplau
kiančio pasišventimo skatinimas.

"Korėjos karas buvo pati di
džiausioji pagalba Kinijos komu
nistams," pareiškė vienas azi
jinio komunizmo analitikas. "Jis 
privertė Kinijos gyventojus remti 
komunistinį režimą tokiu mastu, 
kokio niekada nebūtų pasiekta 
talkos metu."

Štai, kodėl Pekinas nenori ir 
negali sumažinti tarptautinės į- 
tampos. Štai kodėl propaganda 
prieš JAV be paliovos kaltina
ma. Štai kodėl Pekinas yra aro
gantiškas ir agresingas Indi
jos, Burmos ir Indonezijos at
žvilgiu, kodėl teroru smaugia 
Tibetą—visa tai reikalinga vi
daus propagandai apie be palio
vos Kinijai gresiančius pavo
jus, kad "mėlynąsias skruzdė
lės" privertus iki paskutiniųjų 
įtempti savo muskulus.
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NESIBAIGIANČIOS ISTORIJOS GALAS
Praėjo dar mėnuo, ir Don Ca

millo vis mažiau begalvojo apie 
neįtikėtiną savo nuotykį, bet vie
ną rytą, išeidamas iš bažnyčios, 
susidūrė su Smilzo, kuris ant 
klebonijos priekinės sienos labai 
rūpestingai klijavo plakatą.

Don Camillo palaukė, kol jis 
baigė savo darbą ir nulipo ko
pėtėlėmis, o paskui pasiteiravo: 

—Klausyk, drauge, kaip būtų, 
jei aš dabar tą šviežią plakatą 
nuimčiau nuo sienos ir sukim? - 
čiau Į tavo burną?

Smilzo nusijuokė:
--Kilnybe, žmogus, kuris tai 

pajėgtų, dar nėra gimęs.
--Bet prileiskime, kad jis 

jau yra šiame pasaulyje ir šią 
akimirką stovi prieš tave?

Don Camillo jau buvo Smilzo 
pagriebęs už apikaklės.

—Tada, kilnybe,—prisipažino 
Smilzo,—padėtis būtų visai ki
toniška.

Don Camillo balsas griežtėjo:
—Ar aš kada klijavau plakatus 

ant liaudies namų?—paklausė jis 
grūmojančiai.—Kodėl jūs tomis 
savo politinėmis nesąmonėmis 
tepliojate mano namą?

—Tai jokios politinės nesąmo
nės, kilnybe,—aiškino Smilzo.— 
Plakate skelbiamas nepartinis, 
kultūrinis parengimas.

Nepaleisdamas iš rankų Smil
zo, Don Camillo žvilgterėjo vir
šun ir tuo būdu patyrė, kad atei
nantį vakarą tik iš kelionės po 
Sovietų Sąjungą grįžęs senato
rius Gluseppe Bottazzi pasakos 
savo įspūdžius ir atsakinės į 
kiekvieną klausytojų klausimą.

Don Camillo atleido kumštį.
— Tai visai kitas reikalas, 

— pripažino. — Tavo tiesa, tai 
kultūrinis parengimas be politi
nio atspalvio. Kur galima gauti

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti 

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’BelI-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.

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

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemies
čiuose, kreipkitės į mane, (rausite pigia kaina. Taipgi gausit 
patarnavimą įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgiėio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba 
asmeniškai.

TREČIOKAS A6EHCV

Kur tik besiruoitumėt keliauti, tuoj susiriikit su mūsų įstaiga

SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kelionių bilietų parūpinimas ir pinigų persiuntimas j visus kraitus 
TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA

ALBINAS IR KAZYS TREČIOKAI 
311 Walnut Street, Newark 5, N. Jersey 

Telefonas; MArket 2-4867

bilietus?
— Įėjimas laisvas kiekvienam, 

— pareiškė Smilzo, taisydama
sis švarką ir šonkaulius. — Ir 
kiekvienas gali kelti klausimus.

— Ir aš?
— Ir vyskupas, ir visa kurija, 

atsakė Smilzo, atsargiai 
traukdamasis į šalį; -- nes pir
moje eilėje mes dirbame, kad 
praplėstume dvasiški jos akira
čius.

Smilzo jau buvo nebepasiekia
mas ranka, tačiau ir Don Ca
millo galvoje jau sukosi kitos 
idėjos. Jis paliko bestovintį Smil
zo ir nuėjo į kleboniją.

Pusvalandžiu vėliau Peppones 
žmonai mažas berniukas įteikė 
laiškelį, kuris taip skambėjo:

Apie Vilniaus Jeruzalę, kuri 
Lietuvoje labiau žinoma Kalva
rijų vardu, gegužės mėnesio 
"Tarybinės Moters" žurnale rašo 
istorijos mokslų kandidatas J. 
Jurginis:

"Vilnius turi Jeruzalimkos 
arba Jeruzalės priemiestį prie 
kelio į Riešę ir į Verkius. 
Pavasarį ir vasarą šiuo keliu 
vyksta nemaža turistų ir mal
dininkų (Deja, ir maldininkų!) 
Maldininkų ir turistų interesai 
skirtingi, tačiau ir vieniems ir 
kitiems rūpi žinoti, kaip ir kada 
prie Vilniaus atsirado Jeruzalė, 
Cedronas, Golgota ir kiti Pales
tinos vardai.

"Mielas drauge senatoriau,ka
dangi rytoj . įvykstąs kultūrinis 
parengimas mane nepaprastai 
domina, aš pasistengsiu į jį at
vykti. Tik viena noriu iš anksto 
paklausti: kodėl tu nori užsi
traukti nemalonumų? Bičiuliškai 
tave sveikindamas —draugas Ta
rocci."

Tą pačią naktį Peppone turėjo 
staiga" išvykti į Romą, ir kitą 
rytą Smilzo buvo priverstas vėl 
su kopėtėlėmis keliauti per 
miestelį ir skersai plakatą kli
juoti juostą, kurioje buvo at
spausdinta:

"Dėl nelauktų paskaitininko į- 
sipareigojimų parengimas ati
dedamas. Tiksli data bus vėliau 
paskelbta."

Ir šį kartą Smilzo, nulipęs 
nuo kopėtėlių, rado prieš save 
stovintį kleboną.

—Gaila,—prabilo Don Camil
lo.--Dabar dvasiškiai vėl kurį 
laiką turės klaidžioti viduram
žiškose tamsybėse. Kas žino, 
kaip ilgai!"

Smilzo pasiėmė kopėtėles ir, 
pasijutęs nebepasiekiamas, su
šuko:

--Nesirūpink, kilnybe! Kai 
ateis diena, mes dar šauniai 
pašviesime dvasiškių galvas!

Kultūrinio parengimo tiksli da
ta niekad nebuvo paskelbta. Lie
tus pasirūpino, kad plakatai nu
kristų nuo sienų. Netrukus apie 
tai jau niekas ir nekalbėjo.

(Pabaiga kitame numeryje)

"Prieš porą metų Vilniujelan- 
kėsi keli aukšti Vengrijos 
katalikų bažnyčios dvasininkai. 
Jų tarpe buvo vyskupas, du 
kanauninkai ir vienas prelatas-- 
teologijos profesorius... Teolo
gijos profesorius teigė, kad joks 
kitas Europos kraštas taip su
maniai ir turtingai įrengtų kal- 
varijų neturi.

"Kada su vengrų svečiais 
vaikščiodami po pušyną ap- 
žiūrinėjome koplytėles, sutikom 
kelis būrius jaunuolių: vaikinų ir 
merginų. Jie buvo turistai. Bet 
ne visi į Jeruzalę atvykstantieji 
žmonės esti turistai. Nemaža 
dar pasitaiko maldininkų: tokių, 
daug buvo viduramžiais. Maldi
ninkai šiek tiek pasikeitė. Mažai 
nuo koplytėlės ligi koplytėlės ei
nančių keliais. Ant Cedrono 
kranto kadaise stovėjo didelė 
medinė Kristaus statula, pro ku
rią būdavo einama tik keliais, o 
tos statulos kojos bučiuojamos. 
Statula supuvusi išvirto ir nebe
buvo atstatyta. Per Cedrono upe
lį buvo brendama basomis kojo
mis, o jo vanduo čia pat geria
mas arba, kaip stebuklingas, bu
teliais, kaušais ar kuriais kitais 
indais nešamas į namus žaiz
doms, skaudamoms vietoms 
plauti arba ligonims gerti. Abie
jose "kryžiaus kelio" pusėse sė
dėdavo ilgiausios eilės elgetų, 
kurie sa'vo giedojimu, šauksmais 
ir varpelių skambinimais kel
davo klaikų triukšmą.

"Negalima didžiuotis ir drą
siai sakyti, kad viso to šiandien 
nebėra. Klaikių vaizdų mažiau, 
bet maldininkų dar užtenka. At
laidų ir šiaip jau šventadienių 
dienomis jie eina giedodami bū
riais, vedami kunigo arba ir be 
jo. Pasitaiko brendančių per Ced
roną ir einančių keliais.

"Visa žemė, kurioje dabar sto
vi Jeruzalė, priklausė Verkių 
dvarui ir to dvaro vardu buvo 
vadinama. Verkių dvaras buvo 
Vilniaus vyskupo nuosavybėje. 
XVII amžiaus pradžioje vyskupas 
Bialozoras paskyrė 7 valakus 
žemės kalvarijoms arba kryžiaus 
keliams įrengti. Neries ir Baltu
pio krantuose buvo numatyta iš
mūryti 35 koplytėles -- stotis. 
Bialozoras, savo sumanymo 
neužbaigęs, mirė. Kalvarijas 
statyti užbaigė jo įpėdinis Vil
niaus vyskupas A. Sapiega, 1669 
m. Baltupio upelis kalvarijų pu
šyne buvo pavadintas Palestinos 
Cedronu, o atskiros stotys— 
Alyvų kalno, Golgotos ir kitais 
vardais...

Detroito šeštadieninės mokyklos IV skyriaus mokiniai su mokytoju K. Gricių.
J. Gaižučio nuotrauka

Sibiro tremtinio atsiminimai Į17) A. Valasevičius

PASIEKIAM TREMTIES VIETAS IR 
ATIDUODAM PASUS

Po vagonus vaikšto rusė 
su sanitariniais ženklais. 
Tremtiniai daugumoj susir
gę. Nenormalus maistas su
gadino vidurius. Nuo ilgo 
važiavimo serga jūrų liga. 
Jai skundžiasi įvairiausio
mis ligomis, bet ji nuo vi
sokių ligų duoda tokias pat 
dvi baltas tabletes.

Traukiniui mažoj stotelėj 
iš sustojus vagono išlaipina 
senelį ir senutę. Paklausiau 
vieno klaipėdiečio, kas jie 
ir ką su jais darys. Jis man 
paaiškina, kad tai rašytojos 
Jievos Simonaitytės tėvai ir 
juos gražins atgal į Lietu
vą. Man tai lyg ir staigme
na. žinau daug atsitikimų, 
kad tarybinių veikėjų šei
mos ištremtos ir negražina
mos. žinau, kad Simonaity
tė buvo iškviesta dirbti į 
Vilnių, bet neteko man per
skaityti nė vienos tarybi
niais laikais jos parašytos 
knygos.

Paliekam du senukus, sė
dinčius ant savo ryšulių, o 
mūsų vagonai, bildėdami 
lekia tolyn.

Vėlai vakare traukinys 
sumažina greitį stodamas 
Tomsko stotyje. Ant greti
mų bėgių stovi dar du eše
lonai su tremtiniais. Pro kai 
kuriuos vagonus matosi 
žvakių šviesa, ir girdisi lie
tuviškai giedamos bažnyti
nės giesmės.

žiūrint į tuos ešelonus 
susidaro labai liūdnas vaiz
das. Pradedu galvoti, ar ir 
mūsų ešelonas taip atrodo.

— Iš kokio apskričio? -— 
pasigirsta iš vieno vagono.

— Kaip ilgai važiuojat? 
Ar nematėt iš Šilutės? — 
klausimai veja klausimus.

Mane įdomauja gal ką su
rasiu iš Dzūkijos. Sužinom, 
kad čia vežami iš Panevė
žio ir Biržų apskričių. Kitų 
apskričių gal jau pravažia-

"Vyskupas A. Sapiega, už
baigęs statyti Vilniaus kal- 
varijas, įsakė savo vyskupystės 
parapijų klebonams vesti į jas 
su procesijomis ir giesmėmis 
žmones. Ir ėjo žmonės keliais 
ir takeliais, nebodami blogo oro 
ir nuovargio..."
Pareiškęs nuomonę, kad Vil

niaus kai vari jos esančios pa
minklas antrajai baudžiavos 
bangai Lietuvoje, J. Jurginis bai
gia pasiguodimu, kad turistų 
skaičius toje vietovėje didėjąs, 
o maldininkų jau esą mažiau. 
Bet dar yra... Įdomu, kad 1958 
metais Vilniuje lankėsi aukštų 
Vengrijos dvasininkų grupė. 
Kokia jų buvo misija Lie
tuvoje, ir ar jie buvo iš 
"koegzistencinės" kategorijos, 
J. Jurginis, gaila, neprasitarė. 

vę, ar paskui mus važiuoja.
Pietų laiku sustojam No

vosibirske. Mūsų dėmesį at
kreipia europietiškai pasta
tytas gražus stoties pasta
tas. Sekantį rytą sustojam 
mažoj stotelėj. Kaip visuo
met, pirmiausia einam ...

— Apkrausim mes jiems 
visą rojų, — sako tremti
nys, esąs šalia manęs.

Į vagonus greit nevaro ir 
prausiamės sniegu. Atėjęs 
vienas iš palydovų, majoro 
laipsny, šnekasi su tremti
niais. Dideliu ratu būriamės 
aplinkui norėdami išgirsti.

— Jau netoli. Tuoj priva
žiuosim. Ten žemė daug ge
resnė, negu jūsų toj Lietu
voj. žmonės geri. Jūs skai- 
totės vakarų kultūros, tat 
pamokysit juos, kaip reikia 
geriau dirbti ir gyventi. 
Jaunieji galėsit apsivesti. 
Rusės moterys daug stip
resnės ir patvaresnės už jū? 
sų tautietes.

Vyrai šypsosi, bet klau
som jo pasakojimų su malo
numu, nes pirmas, kuris 
žmoniškiau su mumis kal
ba.

— Negaliu suprasti, trem- 
damf sakė, kad mes išmok
sim kultūros, o dabar jis 
sako, kad mes juos moky- 
sim, — kreipiuosi į greti
mai stovėjusį.

— Ką tu juos išmokysi. 
Aš buvau ištremtas į Kalu- 
mos pusiasalį. Dirbau aukso 
kasyklose. Iš ten pabėgau, 
atsėdėjau ir vėl dabar esu 
tremiamas. Nuvežtas pama
tysi, kiek galima juos pamo
kyti, — sako gretimai sto
vinti^

Krasnaji sko stoty kelis 
užpakalinius vagonus su 
tremtiniais atkabina ir pa
lieka. Rytojaus dieną Kans- 
ko stoty atidaro vagonų du
ris ir liepia su daiktais iš
lipti. Iš vieno vagono išima 
nedažytą baltą karstą. Sa
ko, kad statistikos daviniai 
jiems ir dabar atitiks, nes 
vienas mirė ir vienas gimė.

Savo daiktus kraunam į 
atstumtus sunkvežimius.

Kanske turi būti dideli 
lageriai, čia mirė mano tė
vas, atskirtas nuo ištremtos 
šeimos. Taip rašė sesuo.

Važiuodamas dairausi, bet 
nieko panašaus nematau. 
Sniegas ir čia jau gerokai 
aptirpęs. Važiuojant per 
laukus mašinos slysta. Miš
kais kiek geriau. Naktį šo
feriai ilgai varginasi vienas 
kito mašinas traukydami 
lynais. Dviems mašinoms 
įklimpus atvažiuoja į pagal
bą kitos ir išvilkus įklimpu
sias važiuoja toliau.

Šoferiai tarp savęs kei

kiasi, bet mūsų neužkabina. 
Kiekvienoj mašinoj po vie
ną palydovą. Mes mašinoj 
tie patys, kurie buvom va
gone. Per ilgą kelionę susi
draugavom ir laikomės krū
voj.

— Kažin ar mus neišlai
pins, — sako Stasys, kada 
įklimstam visiškai pasvir
dami ant šono.

— Jeigu mašinose nebū
tų svorio, jos visai nepava
žiuotų, — atsakau.

Mes susirietę ant savų 
ryšulių, susisukę į apsiaus
tus, nes naktis gana šalta, 
snaudžiame. Dažnai pabudi
na nenormaliai staigūs ma
šinos trūkčiojimai. Praplėš
tom akim pamatai begales 
mašinų šviesų ir vėl už- 
snaudi.

Rytą, apsistojus vienam 
kaimely mums praneša, kad 
mes su daiktais išliptume, 
čia iškrauna tik apie 10 
sunkvežimų. Kitos mašinos 
važiuoja toliau. Atvažiuoja 
kolchozininkai, keistai apsi
rengę vatiniais puspalčiais. 
Vieni per juosmenį persiri- 
šę virvėmis, kiti diržais. Jie 
pasikinkę jaučius į labai 
keistai padirbtas roges. Su- 
kraunam daiktus į tas roges 
ir iš paskos einam pėsti.

— Čia vienus paliks visai 
arti, o kiti turės eiti 15 ar 
20 km., — sako man barz
dotas, pasenęs kolchozinin- 
kas.

Jis botagu muša labai lė
tai einantį jautį. Kada jau
tis, jo apmuštas ir apkeik
tas eina, jis'botagu mušda
mas per sniegą, ten palieka 
žymes. Jis norėtų mus kal
binti, bet mes nuvarginti 
kelionės į nieką nekreipiam 
dėmesio. Visi mes norim, 
kad tik greičiau ta kelionė 
pasibaigtų. Norim nusi
prausti ir vieną kartą išsi
miegoti.

Prieinam kaimą. Mus su
stabdo uniformuotas mili
cininkas. Jis garsiai klau
sia, kuris iš mūsų moka ru
sų kalbą. Užeina noras ne- 
sisakyti, kad moku, bet pri
siminęs, kad iš anksčiau 
jiems tai žinoda ir niekam 
kitam nepasisakius, išeinu į 
priekį.

— Čia veikiančiais įstaty
mais pasų niekas neturi. 
Jūs turit savo turimus do
kumentus atiduoti, — išver
čiu jo įsakymą.

Tremtiniai ištraukia savo 
pasus. Juos laiko pakeltus 
pusiau sulenkta ranka. Iš 
daugumos akių byra ašaros. 
Tas pasas taip pat laisvės 
nedavė, bet vistiek jis yra 
lyg laisvės simbolis.

(Bus daugiau)
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laimėjimais reikia naujus 
laimėjimus skatinti

Neseniai, būnant Tabor Farm vasarvietėje ir tarian
tis įvairiais visuomeniniais bei spaudos reikalais, visi vie
ningai pasisakėm, kad lietuviškojo gyvenimo nuotrauko
mis papuošta Dirva pasidarė daug malonesnė, daugiau 
laukiama ne tik vyresniųjų, bet ir mūsų jaunimo. Ir net 
buvau paprašytas, kad kelius žodžius parašyčiau, jog 
daug daugiau mūsų jaunimo darbus vaizduojančių nuo
traukų, įvairiose vietose esą bendradarbiai, Dirvai siųstų..

Ir tikrai, redakcija gyvai jaučia, kad mūsų ryšiai su 
jaunaisiais skaitytojais labai pagyvėję. Pagyvėjo ir su 
vyresniaisiais, bet vyresnieji neužsigaus, jei mes šiuo 
atveju daugiau jauniesiems dėmesio skirsim. Juk mes 
visi vienodai trokštame, kad mūsų jaunimas aktyviau į 
lietuvišką veiklą įsitrauktų. Skaitytų lietuviškus laikraš
čius, dalyvautų lietuviškose organizacijose, laikui atėjus 
užimtų vyresniųjų vietas. Ir taip lietuvybės išsilaikymą 
šiame krašte pratęstų, kovai dėl Lietuvos laisvės savo 
duoklę atiduotų, neliktų kurti ir nebyli lietuvių tautos 
šauksmui.

•>' Tą prašymą čia ir pildau. Pildau, kreipdamasis į vi
sus bendradarbius, kurie tik apie mūsų jaunimo laimė
jimus žino ir tas žinias bei jų nuotraukas mums gali per
siųsti. Mums svarbu, kad, apimdami visą lietuviškąjį gy
venimą, nepadarytume jokių spragų mūsų jaunimo veik
loje. Ypač ten, kur mūsų jaunimas savo sugebėjimais, 
veržlumu, ryžtingu siekimu, prasimuša į pirmaujančias 
eiles. Tą jaunimą mums reikia ir saviesiems ir svetimie
siems parodyti. Saviesiems jį reikia parodyti, kad kitus 
gražiais pavyzdžiais patrauktų, o svetimiesiems — kokie 
mes esame.

Jūs pilnai suprantate, kad redakcija, ir geriausius 
norus turėdama, negali žinoti, kaip lietuvių vaikams seka
si už kelių šimtų ar kelių tūkstančių mylių. Ir geri Dirvos 
talkininkai bei bendradarbiai ne visada pajėgia tai suži
noti. Bet klaidą, ir net didelę daro tie, kurie, žinodami 
tokius lietuvių vaikų laimėjimus, nepasirūpina juos mums 
atsiųsti. Kartais mes gaunam iškarpas iš amerikietiškų 
laikraščių. Nors tos žinios ir nebūna pilnos, bet jas pa- 
naudojam. Bet dažnais atvejais ir pavardės ir kiti reika
lai tiek supainioti, tiek ant svetimo kurpaliaus užtempti, 
kad ir panaudoti neįmanoma.

Jokios nuodėmės, o priešingai — gerą darbą atliktų, 
jei it patys tų vaikų tėvai mus laiku informuotų. Mes jau 
patys pritaikysime laikraščio skiltims. Svarbu, kad to
kios žinios laiku ateitų, jų laimėjimais kitus laimėti pa
skatintų;

4* Visai lietuvių bendruomenei svarbu iškelti tuos mū- 
šų mokinius, kurie gerai mokosi lituanistinių dalykų, ku
rtė pirmauja bendrose mokyklose, kurie pasiekia aukštes
nius mokslo laipsnius, kurie laimi dailėj, muzikoj, lite
ratūroj, vaidyboj, sporte ir t;t; Jie visi mums labai rei
kalingi ne vien kaip mūsų lietuvių vaikai, bet kaip talen
tai, kurie gali visai lietuvių bendruomenei ateity labai 
daug padėti. Jie turi pajusti, kad už tai lietuvių bendruo
menė juos vertina ir jais didžiuojasi.

Vyresnieji ir dabar dar dažnai pasisako, kad jie čia 
labai greit prarado savo vaikus. Prarado, nes jais gal do
mėjosi ne tokiais metodais, kurie juos į lietuvišką gyve
nimą trauktų. Mums tų klaidų nereikėtų kartoti. Mums 
juos reikia įvairiais naujoviškesniais metodais į lietuviš
ką gyvenimą traukti. Ir kiek jų pritrauksim, tiek turė
sim. O kiek iš jų bus toli prasiskynę į įvairius garbingus 
kelius, tiek mes visi jausime stiprybės ir atramos. B. G.

GRAUDŽIOMS HONORARO 
AŠARĖLĖMS KRINTANT

Aną kartą parašiau Dirvai 
laišką, kad tikras laikraščio su- 
sinimas, kad tie patys rašiniai 
keliuose laikraščiuose spausdi
nami. Į, tai atsiliepė Dirvos 
bendradarbis B. Raila, kuriam 
aš to pasisakymo netaikiau, nes 
jo kroniką Europos Lietuvyje ne
matau—to laikraščio neskaitau.

Atsiliepė labai jau mandriai 
aiškindamas, taikydamas didžio
sios JAV spaudos apimčiai, vi
siškai užmiršdamas, kad lie
tuviai daugumoj tuos pačius laik
raščius skaito. O amerikiečiai, 
kada tik skaito savo miesto laik
raštį tai jiems visiškai ne
svarbu, ar ldtų miestų laikraš
čiuose tas pats kartojasi ar ne.

Bet ta pačia proga B. Raila 
vėl paliejo gausybę honoraro aša
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rėlių, Apie tai jau rašė ir be 
reikalo kartoja. Visi, kurie lie
tuvišką gyvenimą čia žino, gerai 
jaučia, kiek už savo darbą gauna 
atlyginimų redaktoriai, bendra
darbiai. Pagaliau, kiek gauna 
visi kiti kultūrininkai. Tik jau 
niekas iš jų tiek tų honoraro 
ašarėlių nelieja, kiek B. Raila. 
Tur būt reikės kokį fondą or
ganizuoti, kad jo pretenzijas pa
tenkinus. Kitaip, niekas ne
išsivers. Bet aš manau, kad ir 
B. Raila dar turėtų kai kuriais 
atvejais net primokėti, nes tose 
jo kronikose labai jau.daug šei
myninės reklamos. O už ją jau 
ne honoraro reikia tikėtis, bet 
dar primokėti, kad ją skelbia.

O primesti man, kad ar daug 
aš esu parašęs, gal jau nede
rėtų. Nesu joks žurnalistas, bet 
kai reikia, parašau. Ir parašau

APIE PRIESAIKA IR KITUS HUKALBEJIMUS m
A. Šemeta daro labai plačius 

ir patriotiškus išvedžiojimus 
apie priesaiką. Ypatingai apie 
caro arnjijos karininkus, kurie 
atnešę supuvusį biurokratizmą. 
Esą, dar nežinia, kiek tokių ka
rininkų būtų įsijungę į Lietuvos 
kariuomenę, jeigu Rusijoje ne
būtų įvykusi revoliucija.

Noriu pasakyti, kad caro ar
mijoje iš viso tarnavo labai ma
žas lietuvių kilmės karininkų 
skaičius. Priežastį visi žino, 
tik A. Šemeta to nežino. Tik to
dėl jų daug ir nesugužėjo, nes jų 
daug nebuvo. O jei tada jų daugiau 
būtų buvę, daug reikalų kitaip 
gal būtų susiklostę.

Atsistačiusios Lietuvos jaunu
tėje kariuomenėje, kovų metu 
priesaikos, kaip apie tai kalba 
A. Šemeta, nebuvo. Jei kurios 
dalies vadas savo karius pri
saikdindavo, tai buvo jo valia 
ir reikalas. Lietuvos kariuo
menėje bendros, priverstinos 
priesaikos klausimas iškilo 
tik kovoms pasibaigus ir per
sitvarkius į taikos meto su
dėtį. Dėl jos būta įvairių balsų, 
iŠ politikų pusės net priešingų. 
Tai buvo 1924 m. Tik po il
gesnio laiko buvo priimta iškil
minga priesaika ir iškilmingas 
pasižadėjimas. O A. Šemeta jau 
rašo labai poetiškai ir sodriai 
apie tada dar nebūtą dalyką.

Tame rašinyje daug ir kitokių 
teigimų, kurie labai toli nuo tik
rovės. Kelius čia noriu paminėti:

L Iš A. šemetos atsiminimų 
atrodo, kad jau 1919 m. vasarą 
Kužių partizanų būrio vadas 
turėjo tamprius ryšius su Šau
lių Sąjungos pirmininku Put
vinskių. Tikrenybėje Putvinskis 
buvo išrinktas Šaulių Sąjungos 
pirmininku tik rugpiūčio mėn., 
o Sąjungos įstatai patvirtinti tik 
rugsėjo mėn.

2. A. Šemeta rašo, kad Ku
žių partizanai, platindami Šau
lių Sąjungos atsišaukimus, su- 
demoralizavę Kužių apylinkėje 
buvusius bermontininkus. Išeina, 
kad A. Šemeta nežino, jog ka
riuomenės štabe buvo specialus 
spaudos ir propagandos skyrius, 
kuris spausdino ir platino ne tik 
priešus demoralizuojančius at
sišaukimus, bet leido ir specia
lius laikraščius.

3. A. Šemeta rašo, kad ru
denį Kužių partizanų būrio va
das Smilgių apylinkėje pranešęs 
susirinkusiems gyventojams, kad 
dvarų žemės būsiančios iš
dalintos. Esą tai padarę didelį 
įspūdį, nes gyventojai bene pir
mą kartą išgirdę. Išeina, kad Ku
žių partizanų būrio vadas neži
nojo, kad apie tai buvo visoje 
Lietuvoje kalbama įvairiuose mi
tinguose ir jau vasarą per vals
čius buvo sudaryti sąrašai no
rinčių gauti žemės.

4. A. Šemeta mėgsta įvairiau
sius kaltinimus Lietuvos kariuo
menės vadovybei, bet aiškiai ma
tyt, kad nesiorientuoja, jog tuo 
metu lietuviai negalėjo pradėti 
karo veiksmų prieš bermontinin
kus, kol nebuvo baigtos kovos 

nei savo pavardę garsindamas, 
nei savo sugebėjimais girda
masis.

Kaz. Pranulis, 
Chicago

TIK JIE TAIP GALI

Didžioji JAV spauda šį tą pa
rašo apie žydų naikinimo planų 
rengėjo nacio Eichmano pagro
bimą Argentinoje ir jo nugabe
nimą į Izraelį. Bet rašo taip 
palankiai Izraeliui, tarsi būtų 
legaliai pasielgta ir tarptautinės 
teisės nebūtų sulaužyta. Ak, jei 
tai. būtų padarę arabai. Tai 
būtų didžiausiomis raidėmis 
mirgėję pirmuose puslapiuose. 
O dabar, nors pasielgė kaip elgia
masi sovietuose, bet reikalą 
stengiamasi užglostyti.

Aš pats esu buvęs nacių pra
gare ir labai gerai žinau, ką 
jie sugebėjo suorganizuoti. Ži
nau ir eichmanams panašių pra
sikaltėlių žiaurumus, bet taip 
pat žinau, kad negalima tokiais 
metodais, kaip padarė Izraelio 
agentai, vyriausybės siunčiami 
svetimam krašte elgtis. Bet rei
kia palaukti ir pažiūrėti, kaip 
reaguos tie kraštai, kurie žmo
nių grobimus smerkia.

P.P., 
Ohio

P. ŽILYS, 
Gen. štabo pulk.

su bolševikais. Kitaip būtų įvy
kusi savižudybė.

5. A. Šemeta lengvapėdiškai 
kalba apie bermontininkus. Iš to 
išeina, kad visai nežino, jog ber
montininkus suorganizavo vokie
čiai savo kariuomenės priedan
goje, kad sąjungininkams (gen. 
Nieselle misija) grasinant Vo
kietijai represijomis, vietoje 
gen. von der Goltz, vokiečiai 
paskyrė gen. Eberhard, kad 
pagreitintų vokiečių kariuome
nės evokaciją iš Lietuvos ir kad 
pulk. Diebitasch korpo paskutinis 
ešelonas iš Lietuvos išvyko tik 
lapkričio 15 d.

6. A. Šemeta nepaprastai 
aukštai vertina, net priskiria 30% 
laimėjimų kovoje su bermonti
ninkais, Liepojos-Šiaulių gele
žinkelio linijos sugadinimams. 
Bet iš to atrodo, kad jis neži-

IŠTRAUKOS BE KOMENTARU

Pirmame Metmenų žur
nalo numeryje yra atspaus
tas Jono Meko pasirašytas 
eilėraštis Paskutinės dvyli
ka sekundžių. Pasirodžius 
jau antriems Metmenims, 
netikėtai teko susipažinti 
su kitu leidiniu, kuris pri
vertė vėl sugrįžti prie Pa
skutinių dvylikos sekun
džių. Minimas leidinys yra 
kišeninio formato knygelė 
The Beats, redaguotas Sey- 
mour Krim. Be kitų bytni
kų kūrybos pavyzdžių čia 
randama ir Dan Propper 
Paskutinės valandos pasa
kėčia.

Kadangi šioji pasakėčia 
yra gana ilga ir užimtų 
daug laikraščio vietos, pa- 

Pirmą paskutinės valandos minutę Walt Whitman buvo rastas 
senoviniam požeminio traukinio tunely po 52-tra g., 
kur jisai gulėjo ekstazėj# nuo tada, kai prasiskverbė 
pirmieji jazz’o taktai; ,

Antrą paskutinės valandos minutę Hollywood’o arkivyskupas 
paskelbė Mozę ir Mohamedą krikščionimis ir 

dėl komunistinių tendencijų išbraukė Budą iš 
"rekordo”;

Septintą paskutinės valandos minutę centrinėj
New York Times raštinėj vyko milžiniškos orgijos,, 
po kurių buvo išleista kolosalinė kietu viršeliu 
vakarinė laida su žiniomis, niekada netikusiom spaudai;

Penkioliktą paskutinės valandos minutę Salvador Dali 
simbolizmo paslaptis buvo pasąmoningai atskleista 
kurčių nebylių šeimai;

Dvidešimts trečią paskutinės valandos minutę paslaptingas 
iliuminuotas objektas drąsaus sprausminio lėktuvo 
piloto buvo atvytas į žemę, ir buvo rasta, kad tai būta 
Cyrano De Bergerac’o šmėklos;

Trisdešimts devintą paskutinės valandos minutę prezidentas 
susapnavo šlapią sapną, ir laivynas buvo pasiųstas 
į Alžirą;

Penkiasdešimts antrą paskutinės valandos minutę 
viena iš Pacifiko H-bombų lijo lietum lapelių, 
tariančių "BANGI”...

Ir dabar kelios ištraukos 
iš Jono Meko Paskatinės 
dvylika sekundžių.

Vienuoliktą paskutinės valandos sekundę 
vėjas staiga pakils, 
nešdamas per dangų raudonus dūmus. 
Ežerai staiga nusileis į dugnus, 
išmesdami žuvų kaulus.

Dešimtą paskutinės valandos sekundę 
prezidentas Eisenhoveris 
bus rastas besimeldžiantis vidury 
Baltųjų Rūmų.

Devintą paskutinės valandos sekundę 
upių tiltai staiga sukris ant žemės.

Leonas Lėtas paliks Erio ežerą 
ir pasitrauks, vienišas, ant kalno.

Septintą paskutinės valandos sekundę 
staiga žinojimas ateis 
žmogaus mažumo, 
istorijos teisingumo, 
komunizmo teisingumo, 
Jono Žiauriojo teisingumo, 
Kruščiovo teisingumo, 
Eisenhoverio teisingumo.

šeštą paskutinės valandos sekundę
* nepažįstami paukščiai, niekados neregistruoti, 

neįrašyti, nepaisyti Audiubono, 
bus matomi Ankaroje.
Luošas pakils Leningrado ligoninėje
ir šauks, ekstazėje:
Aš vaikštau, aš matau, aš esu!

— A. A.

no, jog Liepojuje stovėjusio Lie- 
veno rinktinė liepos mėn. išvyko 
pas Judeničą, o jos smulkios 
technikinės dalys prisijungė prie 
bermontininkų. Kadangi pagrin
diniai bermontininkų ginklų san
dėliai buvo Šiauliuose, o maistu 
ir pašaru jie apsirūpindavo iš 
vietos išteklių, tai Li epojaus- 
Šiaulių geležinkelių linija nebuvo 
taip svarbi, kaip nori A. Šeme
ta įrodyti.

7. A. Šemeta rašo apie Kužių 
partizanų būrio vado susiraši
nėjimą su bermontininkų I ka
valerijos pulko, stovinčio Ama
lių dvare, vadu pulk. Virgolič- 
Vergolič. Tai tikrai "aukšto" 
stiliaus susirašinėjimas. Išeina, 
kad A. Šemęta ir dabar nežino, 
jog žandarų pulkininkas Virgolič 
buvo bermontininkų korpo vadas 
ir jo būstinė buvo Šiauliuose.

8. A. Šemeta su pasididžia
vimu rašo apieŠiaulių-Liepojaus 
geležinkelio linijos sugadinimus, 
telegrafo - telefono stulpų nu- 
piaustymus. Deja, tie visi suga-

duosime iš jos tik kelias at
skiras ištraukas. Tačiau jos 
turėtų sudaryti tikslų Dan 
Propper Paskutinės valan
dos pasakėčios vaizdų, nes 
visas šis kūrinys parašytas, 
išlaikant tą pačią formą bei 
metodą. Kad laikraščio 
skaitytojai lengviau galėtų 
atsakyti į klausimą, ar prie 
Jono Meko, paskaičius Dan 
Propper, sugrįžta su pakan
kamu pagrindu, cituojamos 
ir kelios ištraukos iš Jono 
Meko pasirašytų Paskutinių 
dvylikos sekundžių.

Pirmiausia kelios verstos 
ištraukos iš Dan Propper 
The Fable of the Finai 
Hour.

dlnimal buvo padaryti tarp Šiau
lių Ir Kužių geležinkelio stočių. 
O atsimenant, kad pirmosios ber
montininkų linijos frontas buvo 
Radviliškio linijoje ir jie turė
jo trijų ešelonų (pulkų, divizijų 
ir korpo) transporto priemones, 
tai tie geležinkelio sugadinimai 
tiekimui jokių nuostolių nesu
darė.

Yra ir daug kitų prasimany
mų, nesąmonių, bet visų jų čia 
nesuskaičiuosi. Bendrai, kal
bant apie tuos atsiminimus tenka 
pasakyti, kad jeigu yra menkystė, 
pasityčiojimas, niekinimas, tai 
jie visi čia ir telpa. Rašyda
mas apie Širvintų-Giedraičių ko
vų laimėjimą jis niekina mūsų 
kariuomenės vadą gen. S. Žu
kauską, toms kovoms vadova
vusį. O kalbėdamas apie apdo
vanojimus jis niekina tuometinį 
Lietuvos prezidentą A. Stul
ginskį. Ministerį pirmininką, 
Seimą ir kitus asmenis.

Keista ta Naujienų taktika ir 
daroma "pažanga". Iki šiol nie
kindavo A. Smetonos valdymo 
laikotarpį. Dabar jau atėjusi 
eilė niekinti ir ano meto demok
ratinio gyvenimo viršūnes.

"NAUJIENOS" APIE 
ŠEMETOS ATSIMINIMUS
Tose pačiose Naujienose, kur 

buvo spausdinami A. Šemetos 
"Eilinio partizano atsiminimai", 
atspaudė Igno Petrausko, iš 
Tyrelkų, rašinį, kuriame jis ste
bisi A. Šemetos iškraipymais 
ir perdėjimais. Rašinyje sako:

"Kaip žiūrėti į tuos atsi
minimus? Jeigu tie atsimini
mai buvo rašomi kaip roma
nas, tai visos tos scenos ir 
veikalo herojaus fantastiški 
veiksmai vietoje, nes tada ne
svarbu kiek jis tų vargšų ber
montininkų prišaudė. Negi jų 
gaila.
Bet jei tie atsiminimai me

namai vaizduoja tikrus įvykius, 
tai manau, Jog turi būti prisi
laikoma daugiau teisybės, o ma
žiau amerikiečių "Western" 
formos beletristikos. O tos be
letristikos kaip tik labai daug, 
kiekviename su vokiečiais su- 
sudūrime...

Negalėčiau pasakyti dėl visų 
kautynių aprašymo teisingumo, 
bet autorius, aprašydamas Ty
relkų kaime kautynes su ber
montininkais, labai prasilenkė 
su tiesa. Autorius paėmė tik 
patį kautynių faktą, iŠ Jo pa
darydamas tikrą amerikonišką 
istoriją."

Papasakojęs, ką Jis apie tą 
Tyrelkų mūšį žino, Ignas Pet
rauskas sako:

"Ilgai po to Ūkininkai savo pa
sikalbėjimuose prisimindavo 
šias kautynes ir stebėdavosi, 
kaip vienas nerūpestingas vyru
kas lengvapėdiškai galėjo pra
žudyti daug kaimo gyventojų".

"Labai gražus dalykas, ka
da brolis brolį užtaria ir gina, 
bet man regis, kad nekaip pa
sitarnaujama, kai brolis, savo 
brolį girdamas ir darydamas iš 
jo šimtą procentinį herojų, pri
rašo nebūtų, išgalvotų apie 
Jo žygdarbius dalykų."

Atrodo, kad daugiau komentarų 
nereikia, nors Ign. Petrauskas 
nurodo jam gerai žinomų įvykių 
iškraipymus. Tereikia tik pasa
kyti, kad be reikalo tokie asme
nys imasi tokių darbų, kuriems 
nei pasiruošę, nei kuriuos pajė
gia teisingai vertinti.

sg.

DĖMESIO!

Naujiems skaitytojams 
Dirvos prenumerata 
metams tik 8 doleriai!
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SPORTO DIENOS
Prieš dvidešimt metų

Įvairiomis priemonėmis ir ke
liais eina Lietuvos okupantas 
prie atžymėjimo Lietuvos paver
gimo, vadindamas 1940 m. tan
kų ir kariuomenės įžygiavimą j 
Lietuvą gražiai ir kilniai skam- . 
bančiu žodžiu — "išlaisvinimas”. 
Šias skaudžias mūsų tautai die
nas atžymėti, jie nepaliko nuo
šalėje Lietuvos sportuojančio 
jaunimo. Jau nuo gegužės mėn. 
pradžios, įvairios vidurinės mo
kyklos, pradėjo sporto žaidynes, 
Lietuvos "išlaisvinimo” atžymė- 
jimui. Neseniai jos pravestos 
Vilniuje (laimėjo S. Neries mo
kykla) ir birželio 25-26 d.d. yra 
rengiamos Kaune tarp buv. lai
kinosios sostinės' atstovų ir Vil
niaus. Ir kaimuose, rajonuose, 
taip pat vyksta pasiruošimai. 
Tai vis "šlovingosios” armijos 
garbei.

Skaitydamas pavergtos Lietu
vos sporto puslapius ir šių var
žybų reportažus, nusikėliau min
timis į nerūpestingas jaunystės 
dienas, gimnazijos suolo laikus 
—- lygiai dvidešimtmetį atgal. O 
gyvenimo ironija! Juk 1940 m. 
birželio 15-16 d.d. Vilniuje vyko 
didelės lengvosios atletikos 
rungtynes Juozapavičiaus prosp. 
stadione, šiandien vadinamu 
"respublikiniu”.

Dar ir šiandien prieš akis sto
vi sekmadienio graži, saulėta 
popietė, šimtai sportininkų sta
dione, nemažas skaičius ir žiūro
vų. Tačiau kiekvieno jų žvilgsnis 
neramus, kiekvieno akys pakel
tos į viršų: aukštai, skraido di
deli rusų transportiniai lėktu
vai, bombonešiai, čia pat, Juoza
pavičiaus prospekte, rusiškų ”zi- 
zų" ir "gazų” didžiausias judė
jimas.

Prieinu prie tuometinio Vil
niaus Sporto Apygardos pirmi
ninko Prano žižmaro. Pastebiu, 
kad jis netoks kaip visuomet, 
nors tos pačios didelės, aštrios, 
akys — perveriančios žmogų. 
Užklausiu — "kas bus pirminin
ke, ar užbaigsite varžybas?" 
Taip — nukerta Pr. žižmaras — 
tai bus lietuvio sportininko 
drausmės pavyzdys, mūsų kietų 
širdžių įrodymas. Trumpai — 
ne ašarų liejimu liūdime laisvės 
netekimą. Viduje, savo širdyse, 
pakelkime okupaciją, kartu grū
dindami save laisvės kovai. Toks 
turi būti sportininkas, Kazimie
rai — atsakė Pr. žižmaras. Ne
baigiau stebėti rungtynes, ta
čiau Pr. žižmaro žodžiai, dar ir 
šiandien skamba mano ausyse.

Ir ne kartą pagalvoju, kad Pr. 
žižmaras buvo teisus. Nepasižy-

I. J. S AM A S JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai. 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.
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35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo..

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770

• ••

mėjo jis kokiais nors rekordais 
ar pasauliniais atsiekimais, ta
čiau visuomet drausmingas, stip
rus savo valia, užsispyręs ir ne
atlaidus. Gimnazijos laikais, gal 
perdidelis nuotykių mėgėjas •— 
pasakyčiau gal net "avantiūris
tas”, kiek linkęs į brolio būdą 
(jo brolis pabėgo iš namų ke
lionei "aplink pasaulį” ir dingo 
be jokios žinios).

Užtenka priminti, kad ir Lie
tuvos vėliavos iškėlimą Vilniuje 
1928 m. Gedimino kalne! Juk 
lenkų gaisrininkai ir policija, 
nuimdama vėliavą, kelias valan
das keikėsi ir stebėjosi kabinto- 
jų drąsa.

PRANAS ŽIŽMARAS, Vilniaus 
krašto lietuvių veikėjas, pirmas 
ir paskutinis Nepriklausomos 
Lietuvos Vilniaus sporto apygar
dos pirmininkas, nepatvirtinto
mis žiniomis, miręs Sibire.

Vėliau, lankydamas Varšuvos 
CIWF, (Centralny Instytut Wy- 
chovvania Fizycznego) pastoves
nis, daugiau įgyjęs patyrimo — 
diplomatijos, tačiau toks pats 
karštas Lietuvos reikaluose, 
kaip ir jaunystės dienomis. Juk 
išprovokavimas dvikovai lenko 
studento, nemokant gerai šau
dymo arba fechtavimo meno — 
ar tai ne vilnietiška drąsa, ar 
tai ne įrodymas jauno sportinin
ko kraujo, besiveržiančio apgin
ti Lietuvos garbę, juo labiau, 
negyvenant laisvoje Tėvynėje, 
bet lenkų pavergtame Vilniaus 
krašte,?

šiandien, po dvidešimties me
tų, Lietuvoje užaugo nauja 
sportininkų karta. Ir ji, negalė
dama kovoti su ginklu rankose,

Kasos ir antinkstinių liaukų svarba
Kasa

Kasa randasi užpakalinėj 
skrandžio daly. Ji turi dide
lės reikšmės žmogaus orga
nizme : veikia virškinimą, 
reguliuoja anglevand e n i ų 
— cukraus apykaitą. Kasoj 
gaminami fermentai prisi
deda prie virškinimo ang
liavandenių, baltymų, rie
balų. Iš kasos šie fermentai 
sunkiasi į dvylikpirštę žar
ną, o iš jos į plonąsias žar
nas.

Angliavandeniai cukraus 
formoj iš žarnų patenka į 
kepenis. Ten pasilieka gli
kogeno formoj (tokia cuk
raus rūšis), kol organizmas 
pareikalaus.

Kepenų sandėly būna iki 
150 gm. (apie 1/3 svaro) 
cukraus atsarga.

Normaliai žmogaus krau
ju j e būna 80-120% vynuo
ginio cukraus, kurs vadina
mas gliukoze. Dirbant fizinį 
ar proto darbą cukrus krau- 
juje eikvojasi. Ir trūkumas 
papildomas iš kepenų san
dėlio.

Jei kraujo cukraus kiekis 
sumažėja iki 40 mg. % — 
įvyksta cukraus sumažėji
mo reiškiniai — silpnumas, 
svaigulys, alkis, greitas pa
vargimas. O kartais net są
monės netekimas — šokas, 
kurį greit galima pašalinti 
išgėrus stiklą saldžios ar
batos arba įleidus cukraus 
skiedinio.

Naudojant perdaug sal
džius valgius įvyksta cuk-

Lietuvos garbę, savo pranašumą 
prieš rusus, gina stadione, spor
to salėje. Ir tas pranašumas 
prieš okupantą yra labai aiškus.

Lietuva turi eilę visos S. S-gos 
meisterių. Mūsų pavergtai tau
tai jie yra savos rūšies didvy
riai. Tai yra neužginčijamas 
faktas. Ir tikiu, kad jie savo 
širdyse, to paties linki tremties 
sportuojančiam jaunimui: grū
dinti savo dvasią ir valią stadio
no bėgimo take, sporto aikštėje, 
neužmirštant, kad kovojama už 
visos Lietuvos garbę.

Tegul Pr. žižmaro žodžiai, pa
sakyti 1940 m. birželio 16 d. Vil
niaus stadione, visuomet lydi 
tremties sportininkus jų kovoje 
sporto aikštėje: "drąsos ir verž
lumo, stiprios valios ir kantry
bės, o Lietuva vėl bus laisva!

TRUMPAI Iš LIETUVOS
Į visos S. S-gos studentų ran

kinio pirmenybes Charkove vyk
sta Vilniaus Universiteto mote
rų ir Kauno Kūno Kultūros In
stituto vyrų komandos.

*

Lietuvos futbolo pirmenybėse 
gautos šios pasekmės: Šiaulių 
Elnias — KKI 1:0 (žiūrovų 2,5 
tūkst.), Šiaulių Statybininkas — 
Vilniaus Raudonoji žvaigždė 0:2, 
Panevėžio MSK — Inkaras 0:3 
(žiūrovų Panevėžyje 5 tūkst.), 
Kretingos Melioratorius — Ma
rijampolės Cukraus Fabrikas 3:1 
(žiūrovų Kretingoje 2 tūkst.), 
Vilniaus Spartakas — Plungės 
Linų Audiniai 0:3.

Dėl vilniečių komandos reikia 
pažymėti, kad tai ne tie patys 
žaidėjai ir komanda, kuri daly
vauja visos SS futbolo pirmeny
bėse. Jie vadinami meistrų ko
mandos žaidėjai ir jų treneriu 
yra V. Saunoris. Tuo tarpu, Lie
tuvos pirmenybėse dalyvaujan
čią komandą, treniruoja Z. Ga
nusauskas.

♦

Rygoje pravestos Pabaltijo ir 
Gudijos Kūno Kultūros Institu
to studentų lengvosios atletikos 
varžybos. Nugalėjo Minskas, 
prieš Rygą ir Kauną. Estai pir
menybėse nedalyvavo. Geresnės 
lietuvių pasekmės: aukštis — V. 
Petrušauskaitė 1,60 m., ietis — 
Juodelis 70,23 m., rutulio stūmi
mas — A. Baltušnikas 15,99 m.

*

Vilniaus jaunieji lauko tenisi
ninkai laimėjo Rygoje prieš sa
vo varžovą 9:3.♦

Minske pasibaigė Pabaltijo ir 
Gudijos parašiutininkų varžybos. 
Pirmoji vieta teko Rygai. Vil
niečiai buvo ketvirti. Pabaltijo 
moterų meisterė Matutytė už
ėmė trečią vietą. K. B.

Dr. A. Grigaitis

raus padidėjimas krauju j e, 
nes kepenys nespėja visą 
cukrų pakeisti į glikogeną. 
Kraujuje tada atsiranda 
cukraus perviršis.

Sveikas organizmas per- 
dideli cukraus kiekį pats 
sunormuoja. Kitaip žmogus 
suserga cukrine liga — di
abetu.

Kasoj yra išbarstyta ga
lybės taip vadinamų Lan- 
gerhamo salelių 1 mm. dia
metre, kurioje gaminamas 
harmonas, insulinas, šis tu
ri didelės įtakos į angliavan
denių — cukraus virškini
mą.

Iš šių salelių insulinas pa
puola į kraują, kur jis ir re
guliuoja cukraus kiekį.

Sumažėjus kasoj insulino 
gamybai, padidėja cukraus 
kiekis kraujuje, atsiranda 
cukrinė liga. Reiškia, kad 
prašalinus diabeto reiški
nius, reikalingas insulinas. 
1921 m. Banting ir Best in
suliną pagamino dirbtinu 
būdu, panaudojant gyvulių 
kasas. Dirbtinas insulinas 
yra kelių rūšių ir dabar pla
čiai vartojamas gydyti dia
betą. Jisai įleidžiamas po 
oda, nes skrandžio syvai jį 
gadina. Įvedant insuliną per 
odą padidėja glikogeno sin
tezė kepenyse ir angliavan
denių degimas.

Antinkstinės liaukos
Jų yra dvi, po vieną kiek

vienam inkstui. Kiekviena 
jų sveria 5 gm. šios liaukos 
gyvenimo bėgyje pagamina 
tik vieną arbatinį šaukštu
ką harmonų. Išpiovus šias 
Iiaukutes žmogus miršta. 
Jei tik jų funkcija sušlubuo
ja, žmogų, pradeda vargin
ti daugel negalavimų ligų. 
Jos šusideda iš dvejopų au
dinių : žievės ir smegeninių.

žievinis sluoksnis paga
mina virš 20 rūšių harmo
nų. Svarbiausi tarp jų yra 
kortizonai.

Kortizonų veikla įvai
ri. Vieni iš jų reguliuoja 
a n g Ii avendenių, baltymų, 
riebalų, mineralų, apykaitą, 
kiti mažina įdegimo reiški
nius, padeda gydyti reuma
tą, bronchiatinę astmą, gy
do kai kurias odos ir akių 
ligas.

Jūros mėgėjus vasaros atostogas praleisti 
kviečiame prie ATLANTO,. ASBURY PARK, N. J.

P. ir O. LAN1Ų VASARNAMYJE
Čia ąžuolų apsupto vasarnamio erdviuose 

kambariuose, už nedidelę kainą, ramiai pailsėsite, 
pasimaudysite švariausiam paplūdimyje iš visų 
ATLANTO pakraštyje esančių.

Tik per keletą minučių pėsčiam nuo vasar
namio pasiekiamas vandenynas — paplūdimys, 
kino teatrai, bažnyčios, krautuvės, restoranai ir 
kitos pramogų vietos.

Svečių patogumui galima naudotis virtuvė
mis, šaldytuvais, maitintis vietuv . Maudymosi 
mokestis apmokamos savininkų.

Kambarius siūlome užsisakyti iš anksto:

P. Lanys arba P. Lanvs
515 4th Avė., 1248 Waverly PI.,
Asbury Park, N. J. Elizabeth, N. J.
Tel. PR 6-9783 Tel. EL 3-1169

SCHWAB RADIO & T. V.
OMtC Sezvčee

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. OhioSandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių modelių

LAkewood 1-4669

Kiti savo biologine veikla 
labai panašūs į vyrų lyti
nius harmonus, tai andros- 
teronai. šis harmonas pas 
vyrus ir moteris gamina
mas antinkstinėse liaukose.

Prie antinkstinių liaukų 
žievinių navikų arba dėl ki
tų priežasčių, padidėjus šio 
harmono gamybai, pas mo
teris pradeda augti barzda, 
ūsai, kūno pavidalas keičia
si į vyriškio. Pas vaikus šia
me atvejuje pasireiškia 
ankstybas lytinis ir fizinis 
išsivystymas.

Smegeninė antinksti n i ų 
liaukų dalis gaminą harmo- 
ną vadinamą adrenalinu, 
kuris sintetiniai gaminamas 
laboratorijose ir plačiai var
tojamas medicinoj. Adrena
linas padidina kraujo spau
dimą, padidina širdies rau
menų veiklą. Adrenalinas 
turi didelės įtakos į anglia
vandenių apykaitą. Dėl ad
renalino vyksta keitimasis 
kepenų glikogeno į gliuko
zę, kurią naudoja raumenys 
kaip energijos šaltinį.

Tai nepaprastos energi
jos šaltinis. Pavyzdžiui, 
žmogus, patsai būdamas su
žeistas, skuba į degantį na
mą kitų gelbėti ir vėliau 
patsai žūsta. Tai adrenalino 
darbas, nes jis tokiam at
vejuje duoda energijos.

Reikale adrenalino gamy
ba gali virš normos pakilti 
dešimt kartų. Trūkstant šio 
harmono — atsiranda rau
menų silpnumas, krinta 
kraujo spaudimas, kūno sy
vai rūgštėja ir t.t.

Antinkstinių liaukų har- 
monai padeda kūnui prisi
taikyti prie aplinkos. Pa
vyzdys. Kūno nušalimas 
reflektoriniai iššaukia odos 
indų susitraukimą. Kraujo 
indų susitraukimas sumaži
na kraujo ir maisto priplū- 
dimą į odą. Oda, nervų, pa
galba, praneša smegenims 
apie pasikeitimą. Smegenys 
duoda įsakymą hipofahizui 
gaminti specialius harmo
nus, kurie krauju nešami į 
antinkstinės liaukas ir pa
starasis pradeda gaminti 
harmonų, kurie skatina or
ganizme ir odoj maisto apy
kaitą. Veikiant šaltam orui 
antinkstinių liaukų veikla 
du kartus padidėja.

20 metų tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELEFUNKEN

Authorlz.d Foctory Servic*

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS

01EVEI.AN0E
ir a|ylial<ts«

• Geresnieji Clevelando 
lengvatlečiai — vyrai ir 
mergaitės, buvo išvykę į 
Chicagą dalyvauti pabaltie- 
čių lengvos atletikos varžy
bose. Juos lydėjo A. Biels- 
kus ir A. Korsakas.

• Dr. S. Tamošaitis, ilga
metis clevelandietis, dabar 
gyvenąs Miami, Fla., atva
žiavo į Clevelandą aplanky
ti artimųjų. Norintieji su 
juo susitikti gali šaukti: 
RE 2-7465.

• B. Gražulis, Salaman- 
der batų atstovas Clevelan
de ir Detroite, sunkiai su
sižeidė koją ir buvo nuvež
tas į ligoninę gydymui.

PARDUODAMI NAMAI
4 butų mūrinis namas, po 

5 kamb. Garažas. Atskiri 
gaso šildymai. Tarp Supe- 
rior ir St. Clair. Netoli E. 
79 St. Pilna kaina $21,900.

*

2 šeimų medinis namas. 
Tarp Superior ir St. Clair, 
prie E. 79 St. Garažas. Gaso 
pečius. Parduoda už $13,000 
su mažu įmokė j imu.

Capas Realty

MU 1-4515 (71)

Savininkas parduoda namą
Dvigubas, po 5 ir 5 kamb. 

Gaso šildymas. Netoli šv. 
Jurgio bažnyčios — 1326 
Giddings Rd. (71)

Parengimu kalendorius

Birželio 26 d. Lietuvių Budžių 
buriavimo sezono atidarymas.

♦

LIEPOS 3 D. Lietuvių diena 
Neuros ūkyje, rengiama Bend
ruomenės abiejų apylinkių.

♦

Liepos 10 d. Lietuvių Budžių 
valdybos ruošiama gegužinė.

♦

Rugsėjo 10 d. Pilėnų Tunto 
skautams paremti pobūvis. 
Rengia Tėvų Komitetas.

♦

Rugsėjo 24 d. Dirvos 45 metų 
sukakties spaudos balius Slo
venian Auditorium.

*
SPALIO 2 D. Neringos skau

čių tunto dešimtmečio iškilmin
ga sueiga-vakaras.

AKRONE

Liepos 3 d. Stanley Lucas so
dyboje SLA 198-354 kuopos ge
gužinė.

♦

Liepos 24 d. Roma Park Ame
rikos Lietuvių Piliečių klubo ge
gužinė.

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

šimtai naujų skaitytojų, 
pradėję skaityti Dirvą ir ja 
džiaugiasi^ Pasiteiraukit, 
ar Dirvą skaito jūsų pažįs
tami ir kaimyną L Jei ne— 
atsiųskit jų adresus. Jie 
Dirvą gaus dvi savaites 
nemokamai.

Naujiems skaityto
jams prenumerata 
metams tik 8 doleriai
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KAS IR KUR ŠVECARIJOS SPAUDA APIE
• Aukštuosius mokslus bai* 
gė šie Montrealio lietuviai; 
Vitalija Giriūnienė — odon
tologiją, Silvija Pakulytė — 
chemiją, Aleksandras Vičas 
— ekonomiją ir Romas 
Knystautas — mechanikos 
inžineriją.
• Suėjo 15 mėty nuo Dr. 
Lado Natkaus — Lietuvos 
kariuomenės kario ir diplo
mato mirties. Mirė Austri
joje 1945 m. gegužės 25 d.
• Solistės F. Bičkienės kon
certas Baltimorėje, rengia
mas LB apylinkės, įvyks 
rugsėjo 24 d.
• Moksleivių ateitininkų 
stovykla rytiniam JAV pa
krašty vyks rugpiūčio 13-27 
d. Cape Cod, Mass.
• Dail. R. Viesulas laimėjo 
$1000 stipendiją ir kelionės 
išlaidas į Los Angeles porą 
mėnesių studijuoti litogra
fijos studijoje.
• Aukštesniuosius lituanis
tikos kursus Montrealyje 
baigė: V. Ambrozaitytė, A. 
Bulota, I. Burbaitė, L. Gry- 
baitytė, N. Gudžiūnaitė, R. 
Lietuvninkaitė, V. Lukošius 
ir J. Sakalaitė.
• Rašyt. Juozas švaistas- 
Balčiūnas, ilgesnį laiką gy
venęs Chicagoje, persikelia 
į Kaliforniją.

• Rimantas Gražulis, rašy
tojo Balio ir Marijos sūnus, 
vienintelis Flinto Holy Re- 
deemer mokykloje lietuvis, 
birželio 3 d. tą mokyklą bai
gė geriausiųjų eilėje. Buvo 
išrinktas į National Honors 
Society, o baigiamoj klasėj 
gavo iš istorijos mokslo 
”Social Science” medalį. Pa
skutiniais metais buvo iš
rinktas ir lankė mokslų se- 
jfainarą, turėjo progos iš
klausyti įvairių vietovių ge
rų profesorių paskaitas ir 
aplankyti įvairias įmones.

Rimantas ne tik moksle 
pirmavo, bet ir aktyviai 
reiškėsi moksleivių gyveni
me: 4 metus žaidė futbolą 
I-je komandoje, buvo išlei
džiamosios klasės metinės 
knygos Redemptor 1960 m. 
sporto skyriaus redakto
rius, o taip pat visos mo
kyklos mokinių valdybos iž
dininkas.

Rimantas, nors ir neturė
jo Flinte savo amžiaus lie
tuvių draugų, bet gavęs 
stiprų lietuvybės pagrindą 
šeimoje, gražiai lietuviškai 
kalba, rašo, skaito lietuviš
kas knygas, laikraščius, 
žurnalus ir domisi visais lie
tuviškais reikalais.

Kaip gabus mokinys gavo 
stipendiją ir toliau studi
juos Lansinge, Michigan 
Statė Universitete, pasirin
kęs pagrindiniais dalykais 
istoriją ir vokiečių kalbą.
• Vasarvietė Nida nuo bir
želio 15 d. pradėjo savo va
sarojimo sezoną. Nors oras 
vėsokas, bet atvykusieji, 
ypač vaikai prie ežero —

PABALTIJO OKUPACIJAC
Ryšium su Lietuvos ir kitų 

Pabaltijo valstybių okupacijos su
kaktuvėmis BERNER TAGBLATT 
labiausiai skaitomas Šveicarijos 
sostinės dienraštis, paskelbė 
vedamąjį straipsnį. Straipsnis 
pradedamas konstatavimu, kad 
sovietams kėlią į Europą atidarė 
hitlerinė Vokietija, 1939 metais 
susitardama su Kremliumi dėl 
dalybų Rytų Europoje. Po ul
timatumo į Pabaltijo valstybes 
įžygiavo tarp 18 ir 20 raudono
sios armijos divizijų. Šitoje tad 
"globoje" vyko tolimesni įvykiai: 
buvo paskirtos bolševikuojančios 
vyriausybės, kurios netrukus at
sidūrė tikrų bolševikų rankose. 
Bolševikams įprasto teroro są
lygose buvo suvaidinta "rinkimų" 
komedija, po to sekė sovietinių 
respublikų paskelbimas. Pabalti
jo valstybių nepriklausomybė 
buvo palaidota.

Sovietų viešpatavimas dar ir 
šiandien tebesilaiko ant trijų pa
grindų: karinės okupacijos, men
kos mažumos sudarytos valdžios 
ir politinio teroro. Paskutinį žodį 
visados atvėjais taria rusai, kurie 
vadovaujasi paprastais kolonia
lizmo metodais, kuriuos Maskva 
kitur betgi tariamai smerkia.

Straipsnis baigiamas šiais žo
džiais: "Tačiau vienas dalykas 
yra tautas valdyti, o kitas—už
kariauti jų širdis. Po dvidešim
ties sovietų okupacijos metų, ne
žiūrint visos priespaudos, nežiū
rint susovietinlmo, deportacijų 
ir rusifikacijos, Pabaltijo tautos 
nenustojo vilties atgauti nepri
klausomybę. Jos nenustos rei
kalavusio, kad joms būtų leista 
laisvai apsispręsti. Laisvo apsi
sprendimo taip nepaliaujamai jų 
prispaudėjai reikalauja afrikie
čiams I"

BIRŽELIO MĖNESIO 
MARGUTIS

Birželio mėnesio Marguty ats
pausta K. S. Karpiaus straipsnis 
apie Ant. Olio veiklą, sovietams 
Lietuvą užėmus. Autorius plačiai 
nupasakoja Olio organizuotus 
sąskrydžius, jo žygius Washing- 
tone, jo vadovavimą visam Lie
tuvos laisvinimo darbui. K. S. 
Karpius, tada buvęs Dirvos re
daktorius, pats talkino ir daly
vavo visoj tuometinėj Amerikos 
lietuvių veikloj, kuri tikrai buvo 
įspūdinga ir verta ją giliau pa
žinti.

Tame pačiame Margučio nu
mery talpinamas įdomus dis
kusinis straipsnis apie lietuvių 
ir visų emigrantų uždavinius. 
Randama lietuvių tautosakos da
lykų kiek plačiau prisimenama 
Marijos Sims išleistoji poezijos 
knyga. Šiame numery taip 
pat randama laisvų pasisakymų 
įvairiais klausimais bei lietuvių 
spaudoj iškilusiais reikalais. 
Randamas nuolatinis skyrius 
apie socialinį draudimą, pensi
jas, imigraciją, mokesčius. 
Sveikatos skyriuje dr. St. Bie- 
Žis aiškina sveikatos klausimus. 
Yra įdomių pasiskaitymų, min
čių, humoro, įvairybių, istori
jos, pasakų ir apsčiai vaiz
dų.

Margučio liepos mėnesio nu
meris bus padidintas ir dar gero
kai paįvairintas. Norėdami gauti 
Margutį susipažinti—pasiųskite 
savo adresą, ir Margutis jus lan
kys tris mėnesius nemokamai. 
Adresas: 6755 S. Western Avė., 
Chicago 36, UI. Metinė prenu
merata $ 5.00.

V.D.

gamtoje randa pakankamai 
užsiėmimu. Turima užsaky
mų iš Detroito, Clevelando, 
Chicagos ir kt. Norintieji 
šioje ramioje, ypač vaikams 
tinkamoje vietoje vasaroti, 
rašykite šiuo adresu: K. 
Kodatis, Nida, Linden, Mi- 
chiga^ tęl* PR 4-2448.

B. Budriūno mokinių koncertas
Los Angeles, Calif.—Kompo

zitorius Bronius Budriūnas, ša
lia vargonininkavimo šv. Kazi
miero parapijoje ir vadovavimo 
jos geram lietuvių chorui, pasta
raisiais metais yra sėkmingai 
išplėtęs muzikinį lavinimą visuo
menėje. Dalies jo gausių moki
nių mokslo metų užbaigiamasis 
rečitalis įvyko birželio U d. pa
rapijos salėje. Nuotraukoje ma
tome jo fortepiono ir dainavimo 
studijos mokinius su pačiu mo
kytoju (dešinėje), kurių dalis 
amerikiečiai, o dauguma lietu
viai.
Iš lietuvių koncerte pasirodė 

pianino mokiniai: A. Rėklaitytė, 
Eglė Motiejūnaitė, Vytautas Sa

KAZYS SILIŪNAS, diplomuotas teisininkas, baigė bibliotekos kursą 
prie Columbijos universiteto New Yorke, įgydamas magistro laipsnį 
(Master of Science).
Lietuvoje jis dirbo Finansų Ministerijoj ir ėjo tardytojo, teisėjo 

ir advokato pareigas įvairiuose teismuose Kaune. Dabar, įsigijęs 
naują profesiją, K. SlliŪnas pradėjo dirbti kaip bibliotekininkas 
Oveens Borough Publlc Llbrary, New Yorke.

Jis yra Korp. Neo Lithuanla filisteris ir tautinių organizacijų 
aktyvus narys.

Detroito šeštadieninės mokyklos I skyriaus mokiniai su mokytoja sesele Marija-Kristina.
J. Gaižučio nuotrauka

kalauskas, Linas ir Povilas Nau
jokaičiai, Vytautas Vilimas, V. 
ir J. Bričkai, V. Rėklaitytė, Vy
tenis ir Kęstutis Dūdos, Dan
guolė Razutytė, Algis Aras, A. 
Kazlauskaitė, I. Dantaitė, A. Ra- 
zutis, J. Gliaudys, J. Skirius, 
Raimonda Apeikytė. Iš dai
nininkų: L. Zaikienė, Birutė Rei- 
vydaitė ir Rimas DabŠys.
B. Budriūno studija daug pri

sideda prie muzikos kultūros 
skleidimo ir mokymo lietuvių 
jaunuomenėje. Rečitalis parodė 
pasiektus vaisių ir keletą jaunų 
talentų, kurie toliau dirbdami 
turėtų vilčių išaugti rimtais mu
zikais. IŠ jaunųjų pianistų ypač 
atkreipė dėmesį amžiumi bene 

jauniausias Algis Aras (7 me
tų), Jonas Skirius ("Liet. Dienų" 
magazino leidėjo sūnus) ir J. 
Gliaudys (rašytojo J. Gliaudos 
sūnus) ir, žinoma, Raimonda 
Apeikytė (14 metų), kuri jau toli 
pažengusi. Dainininkų programo
je buvo nedaug, tad per maža 
medžiagos pilnesniam vaizdui 
susidaryti. Bet bosas Rimas Dab
Šys, ypač "Simon Boccanegra" 
operos arijoje parodė visai pui
kių davinių ir sugebėjimų. Ma-

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
Mokslo metų užbaigimas
Lieuviškoji šeštadieninė 

mokykla mokslo metus pa
baigė birželio 5 d. iškilmin
gu aktu. Glaudžiu žodžiu 
atidarė mokyklos vedėjas 
dr. V. Misiulis. švietimo va
dovas Vladas Pauža paste
bėjo, kad lietuviška mokyk
la, mums gyvenant svetur, 
yra vienas pagrindinių veik
snių mūsų gyvenime. Skati
no visus kiek galint daugiau 
prisidėti prie jos išlaikymo 
ir tobulinimo. Mokyklos tė
vų komiteto pirmininkas J. 
Mikaila visiems padėkojo, 
kurie vienu ar kitu būdu pa
gelbsti.

Mokyklą lankė 139 moki
niai. Perkelta į aukštesnius 
skyrius 116 mokinių. Baigė 
aštuonius skyrius 14, ku
riems buvo įteikti atitinka
mi baigimo pažymėjimai ir 
dovanos. Be to dovanos bu
vo įteiktos ir kitų skyrių 
geriau siems mokiniams. 
Dovanas paskyrė vietos Lie
tuvių Bendruomenės apy
linkės valdyba.

Buvo pasakyta eilėraščių, 
mokytojo Pr. Zarankos va
dovaujamas choras gražiai 
padainavo.

Turininga ir naudinga 
paskaita

Malonu buvo klausyti dr. 
E. Gurskytės - Paužienės 
naudingos paskaitos ”Vais- 
tai ir jų vartojimas”. Prele
gentė vaizdžiai ir nuosek
liai supažindino su vaistais, 
kurie dažnai vartojami kas
dieniniame gyvenime.

Dr. E. Gurskytė-Paužienė 
yra moterų ligų specialistė, 
populiari lietuvių ir ameri
kiečių visuomenėje. Nors 
čia gimusi ir augusi, tačiau

VIRŠUJE: Komp, B. Budriūno 
mokinių koncerto, įvykusio Los 
Angeles, programos išpildytojal.

L. Reivydo nuotrauka

lonaus tembro ir gana pajėgių 
balsinių davinių jaunasis bosas 
galbūt nepadarytų klaidos visai 
rimtai atsidėdamas muzikos, 
balso ir vaidybos studijoms.

-(br.)

kalba lietuviškai gražiai ir 
taisyklingai. Būtų gera ir 
naudinga tokių paskaitų pa
daryti daugiau.

Laimėjo pirmą vietą
Baltijos tunto skautai bir

želio 10-12 d.d. dalyvavo 
Statė Fair skautų įvairiij 
tautybių parodoje. Lietuviš
ko stiliaus nepaprastai sko
ningą priebutį (gonkas), 
kurio priešakyje buvo išdės
tyti medžio drožiniai, ginta
ras ir audiniai, padarė di
delis skautų geradaris Vik
toras Veselka, žirgų skilties 
skautai A. Barčas ir A. Rat- 
nikas lankytojams pade
monstravo lietuviškų juos
tų audimą.

Už skoningą įrengimą, iš
dėstymą, sutvarkymą ir pa
vyzdingą tvarką lietuviai 
skautai buvo įvertinti ir lai
mėjo pirmąją vietą. Pavil
jono vadovas skautas vytis 
ir vyresnysis skiltininkas 
A. Zapareckas, pavaduoto
jas — skautas vytis ir vy
resnysis skiltininkas A. Jo
kūbaitis. ab.

SANTAROS 
FILISTERIAMS

Liepos 2-3 d.d. šaukiama 
Filisterių Santaros konfe
rencija Christiana Lodge 
(p.p. Linkų vasarvietėje), 
Adamsville, prie Edwards- 
burg, Mich.

Kongerencijos programa 
numatyta:

Liepos mėn. 2 d. (šešta
dienį).

2 vai. p. p. Konferencijos 
atidarymas. Filisterių San
taros politinės veiklos gai
rės ir uždaviniai, referuoja 
Valdas Adamkavičius ir Le
onas Sabaliūnas.

4 vai. p. p. Filisterių San
taros politinės veiklos gai
rės ir uždaviniai — Vytau
tas Kavolis.

9 vai. vak. Literatūros 
vakaras.

Liepos mėn. 3 d. (sekma
dienį).

10 vai. ryto Filisterių 
Santaros santykiai su Lie
tuvių Studentų Santara — 
Vanda Gegevičiūtė.

11 vai. ryto Idėjinis įsisą- 
monėjimas — Vytautas Ba- 
bušis.

2 vai. p. p. Santaros-Švie
sos Federacijos Filisterių 
Kolegijos posėdis.

Konferencijoje kviečiami 
dalyvauti visi filisteriai 
santariečiai. Pageidautina, 
kad apie atvykimą būtų 
pranešta Raimundui Mieže
liui, 7144 South Sacramento 
Avė., Chicago 29, III.
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