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ŠALTAS PAVASARIS
Anglijoj šaltas ir tamsus šių
metų pavasaris. Saulė, dažniau
sia, tik retkarčiais parodo savo
skritulio kraštelį storų debesų ply
šely. Dažnai pučia vėsus ir stip
rus vėjas ir, kaip įprasta, dažnai
palyja. Škotijoj dar vėsiau. Kal
nuotose vietose dėl šalčio ir paša
ro stokos nugaišo ne maža ėriukų.
Nežiūrint šalto oro, medžiai ap
silapojo ir žydi. Šaltos buvo ir
Sekminės, kokių 25 metus nebu
vo šiame krašte. Pav. Norwichy
(viduriniojo j Anglijoj, rytiniam
pakrašty) antrą Sekminių dieną
buvo tik 10 laipsnių C šilumos, ar
ba puse laipsnio šalčiau kaip 1949
metais Kelėdų pirmąją dieną.
Šaltos Sekminės buvo ir visoje
vakarų Europoje. Prancūzijoj ir
Vokietijoj buvo 4 laipsniais šal
čiau, kaip paprastai būna tuo me
tų laiku. Vokietijoj per Sekmines
lijo. Šaltas oras sulaikė namie la
bai daug žmonių, kurie paprastai
per tokias šventes išvykdavo į
vasari ietes ir pajūrį.

OKI PANTU VIRŠININKAI
PABALTIJY
..The Baltic Review“ Nr. 217/18
žiniomis šiuo metu Pabaltijy yra
sovietiniai aukščiausi vadai. Esti
joj — gen. maj. K.A. Allikas, adm.
N.M. Charlamovas, pėst. gen. maj.
G. F. Bystrikovaš ir aviac. gen.
maj. B.L Petrovas, 1948—49 m.
dirbęs Amūro laivyne. Gen. maj.
L.J. Vaghinas iš sovietų okup. pa
jėgų R. Vokietijoje perkeltas taip
pat į Estiją drauge su kap. Zavlevu, kuris apdovanotas Lenino or
dinu. veikia drauge su MVD. Lat
vijoj svarbiausi karo vadai yra
Rygoj sov. herojus J Ch. Bagramianas. Pabaltijo karo apygardos
vyr. ginki, jėgų viršininkas, jo
padėjėjas — Liepojoj reziduojąs
gen. leis. V.F. Gerasimenka, Grivoje — gen. Įeit. A.V. Muchinas, ne
tikėtai vas. 23 d. Sovietų Armijos
metiniu proga, Rygos operoje pa
sakęs kalbą. Lietuvoje siaučia
gen. Įeit. VI.R. Vaškevičius, Pa
baltijo karo apygardos štabo vir
šininkas ir gen. maj. Lapkinas,
naujas politrukų šefas, pakeitęs
gen. m Guliajevą.

SAVA I TĘS
RUSIJA BET KADA GALI
EUROPĄ UŽPULTI
Gen.
Marshall‘is,
Amerikos
krašto apsaugos min., septynias
dienas užtruko teikdamas senato
komisijoms paaiškinimus dėl gen.
MacArthur‘o pareiškimų Tolim.
Rytų politikos klausimais. Gen.
Marshali'is nurodė, kad yra žy
miai didesnis karo pavojus dėl
Korėjos karo raidos, kaip dėl vak.
Europos ginklavimo. Tačiau Ru
sijos puolimo galimybės Europoje
tenka laukti bet kuriuo metu.
Kalbėdamas dėl gen. MacArthur‘o siūlyto plano Korėjos karui
baigti, gen. MarshalTis pareiškė,
kad tuo būdu nebūtų buvę komu
nistai nugalėti. Jis nurodė, kad
Sov. Rusija visada laikė dideles
kariuomenės įgulas Sibiro pasie
ny, bet nuo pereitų metų gruo
džio mėn. ji savo įgulas netoli Ko
rėjos dar padidino.
Gen. MarshalTio pareiškimai
kilusį ginčą dėl gen. MacArthur'o
atšaukimo labai paveikė, nes vi
suomenės nuomonė aiškiai palin
ko prez. Truman'o ir valdžios po
litikos pusėn.
Gen. Bradley's, Amerikos kari
nių štabų viršininkas, teikdamas
minėtai komisijai paaiškinimus
dėl gen. MacArthur'o atšaukimo,
pažymėjo, jog Amerika kariniu
atžvilgiu nėra geriausioj būklėj,
kad ieškotų progos su Rusija su
sikibti net ir tuo atveju, jei 1o
Amerikos žmonės r. orėtų. Dėl to
neturime imtis pasaulinio kon
flikto rizikos. Gen, MacArthur'o
siūlymas būtų padidinęs pasauli
nio karo riziką, nes Ameriką bū
tų įtraukęs į neatitinkamą karą,
neatitinkamoje vietoje, neatitin
kamu laiku ir su neatitinkamu
priešu.
Nors komisija klausirėjimo ir
neužbaigė, bet jau dabar aiškėja,
kad visas tas ginčas Amerikoje
kilo dėl nuomonių skirtumo spė
liojant, ką padarys Sov. Rusija. O
ji, kaip žinoma, tokias problemas,
dėl kurių dabar Amerikos politi
kai ir kariškiai ginčijasi, spren
džia veiksmais ir anie tai iš ar.ksto neaiškina.

DARBOTVARKĖS
KONFERENCIJA
Keturių
didžiųjų
valstybių:
Komunistų valdomoje Kinijoje JAV, D. Britanijos, Prancūzijos ir
yra didelis partizanų veikimas. Sov. Rusijos užsienio reik, minisYpač jis sustiprėjo po to, kai Ki
nija įsivėlė į Korėjos karą ir ka
Otto Remer'is bekylančio vokie
da, ryšium su nesisekimais Korė čių nacizmo žvaigždė. Neseniai
jos fror te, prasidėjo nesėkmės vi įvykę Žem. Saksonijoj rinkimai į
duje. sukėlusios daugely vietų ba krašto parlamentą visus nepapras
dą ir gyventojų prieštaravimą ko tai nutebino rinkimų duomenimis
munistu valdžiai. Kaip patikimi
parodydami, kad nacizmas Vokie
šaltiniai skelbia, vien tik Kvangtijoj tebėra labai stiprus, nes dau
sio provincijoje, šiemet, nuo sau
giau kaip 10 nuoš. balsų buvo ati
sio iki oalandžio mėn. buvę už duota už nacių kandidatus.
mušta bei į nelaisvę paimta per
Remer'is yra hitlerinis genero
300.000 partizanų. Kitos provinci
las, 1944 m. už volų prieš Hitle
jos, Kvantungo vicegubernatorius rį sukilimo malšinimą iš majoro
pareiškęs, kad sunaikinęs 100.000 buvo pakeltas tiesiai į generolus.
„banditų“.
Jis yra 39 m. amžiaus, naciškos
nuotaikos vokiečių laikomas kaip
SOVIETINĖS PAJĖGOS VAK.
būsimas fiureris.
EUROPOJE
Satelitinės Ler.kijos kariuome
nė, perėmus ją Kremliaus marš.
Rokoso vski'ui tvarkyti, iš 230.000
padidinta iki 500.000. Ginklus ir
lėktuvus ji gauna iš Rusijos.
Stambesniuosius politrukus Mask
va parūpina, o smulkesniesiems
rengti yra dvi specialės mokyklos.
Sov. Rusijos karinės pajėgos
šiuo laiku ryt. Vokietijoje siekia
23 divizijas ir 9 aviacijos grupes,
bendrai 620.000 kareivių. Įvairaus
tipo karinių lėktuvų esą 860.

PARTIZANINIS KARAS
KINIJOJ

NEŠELPS SU KOMUNISTAIS
PREKIAUJANČIŲJŲ
Amerikos parlamentui ir sena
tui pateikta įstatymo projektai
liečia tą patį reikalą — Amerikos
pagalbos nutraukimą tiems kraš
tams. kurie tiekia bet kuriai kokomunistinio bloko valstybei stra
tegines žaliavas.
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terių pavaduotojų konferencija,
berengianti užs. reikalų ministerių konferencijai darbų tvarką,
jau 11 savaičių posėdžiauja Pary
žiuje. Jos 52 posėdis buvo trum
piausias, nes truko tik vieną minu
tę.Susirinkę konferencijos dalyviai
nei vienas neturėjo nieko nauja
pasakyti, ko būt nepasakę perei
tuose posėdžiuose. Rusai stengiasi
į darbų tvarką įtraukti Atlanto
valstybių pakto ir Amerikos bazių
klausimą, tuo tarpu vakarų vals
tybės nesutinka, kad toks klausi
mas iš viso darbų tvarkoje būtų
net ir kaip klausimas, dėl kurio
įtraukimo nebuvo susitarta.
Nežiūrint tokios lėtos konferen
cijos darbo eigos, politiniai stebė
tojai prileidžia, kad keturių didž.
užs. reikalų ministerių konferencja vis tik įvyksianti, galimas da
lykas, Vašingtone apie liecos mėn.
vidurį.

KINŲ NACIONALISTŲ
KARIUOMENĖ BURMO f E
Burmos vyriausybė turi didelę
bėdą dėl nacionalistinės Kinijos
kariuomenės
ouvimo Burmoje.
Kinų
kariuomenės
Burmoje
esama apie 10.000. Į Burma ji pa
sitraukė iš Kinijos komunistinių
pajėgų spaudžiama, bet atsidūrusi
Burmoje, nekapituliavo. Ji tebė
ra ginkluota, laikosi neutraliai ir
ginklų nepadeda. Burmos vyriau
sybė neturi jėgos priversti šitą ki
nų pajėgą nuginkluoti. Kadangi
Burmos vyriausybė pripažino ko
munistinės Kinijos
vyriausybę,
dėl to toks faktas jai kelia baimę,
kad komunistinė Kinija nepanau
dotų jo kaip preteksto intervenci
jai. Nematydama kitos išeities,
Burmos
vyriausybė kreipėsi į
Amerikos vyriausybę prašydama
ją paveikti Čangkaišeko vyriau
sybę Formozoje, kad ji atitrauktų
iš Burmos ginkluotas kinų nacio
nalistų pajėgas.

PERSŲ NAFTOS
SUVALSTYBINIMAS BLOGA
LINKME PAKRYPO
Persija atmetė Britų pasiūlymą
paskirti savo atstovą į trečiųjų
teismą klausimui spręsti kuri pu
sė, ryšum su Persų naftos pramo
nės suvalstybinimu, pažeidė su
tartį ir kuri yra atsakingi už vi
sus iš tokio veiksmo kylančius pa
darinius. Persijos min. pirminin
kas savo rašte D Britanijos už
sienio reik. min. aiškina moksli
niu pagrindu nepriklausomos val
stybės teises ir mano, kad tarp
tautinė! institucija nekompėtetinga tokio klausimo spręsti. Jis pa
žymėjo, kad parlamentas pasky
ręs tam tikrą komisiją, kuriai pa
dėti naftos pramonės suvalstybinimą įvykdyti būsianti pakviesta
ir „buv. naftos b-vė“.
Tokia linkme pakrypus Persų
naftos suvalstybinimo klausimui,
Amerika įspėjusi Persiją dėl pa
vojaus, kuris gali kilti dėl sku
baus naftos pramonės suvalstybi
namo.
Britai Persijai pasiuntę naują
notą, kurioje, kaip spėjama, pa
žymėjo, kad D. Britanija negali
sutikti nei su tuo faktu, kad ji
liktų be naftos, taip jau ir kad
naftos pramonė būtų nusavinta be
a lyginimo. •
Persų parlamento paskirtosios
komisijos naftos pramonei perim
ti gen. sekretorius Maki's pareiš
kė, kad jei bendrovė priešinsis
turtą perduoti, tai Persų valdžia
atšauksianti teisę britų persona
lui būti Persijoje. Toliau jis gra
sino. kad iei bendrovė neperduos
įrengimus, tai ji būsianti atsakin
ga už pasaulio taikos suardymą.
Ir tai reikšią trečiojo pasaulinio
karo pradžią.
Ryšium su tokia Anglo Persian
Oi) b-vės suvalstybinimo raida,
pasaulio spauda prileidžia, kad
Britai gali pasiųsti kariuomene i
r. aftos sritį savo interesams sau
goti.

Šiame paveikslėly maty; i Stradivar jaus smuįkas. Jis yra tuo
ypatingas, kad pasižymi garso tobulumu, o konstrukcijos atžvilgiu
skiriasi iš kitų smuikų tr umpesn u kakleliu. Smuikas vadinamas
jų dirbėjo vardu.
.Stradivarijus
buvo italas, gyveno tarp 1649 ir
1737 metų Cremonoje, Italijoje.
Savistoviai smuikus pradėjo dirb
ti tik 1700 meta s. Kiek jis jų pri
dirbo, tikrai nežinoma, bet iki šių
dieną jo smuikų tik keletas išliko.
Užtat jie dabar yra nepaprastai
brangūs.
Paveikslėly
mavomąs
smuikas, naciams okupuojant Aus
triją buvo pergabentas į Šveica
riją, o iš ten — į Ameriką. Ten
jis įvertintas 100.000 dolerių.
Nežiūrint mokslo ir technikos
pažangos, nuo 1700 metų iki šiol
dar niekam
nepas'sekė padirbti
lokio tikslumo smuiko, kaip Stradivarijaus. Jo dirbinis dar vis te
bėra nenukonkuruotas.

KORĖJOS KARAS
JTO kariuomenė, kovodama su
stipriomis komunistų pajėgomis,
pasistūmėjo į šiaurę ir priartėjo
prie komunistų kariuomenės _ įsitvirtinimo vietų. Didesni mūšiai
buvo vakarinėje fronto daly, į
šiaurę nuo Seulo.
JTO aviacija visą laiką aktingai veikia, naikindama komunistų
transportus, bombarduodama ke
lius ir kariuomenės telkinius. Ko
munistai įvairiems savo dalinių
perkilnojimams pridergti naudoja
nakties tamsą, o dienos metu —
dūmų uždangą. Viena tokia dūmų
uždanga buvo paleista 35 kilom,
ilgio. Tačiau JTO aviacija, nau
dodamosi naujais radariniais prie
taisais, gali patirti priešo judėji
mus tiek nakties metu, tiek ir dū
mų uždangos pridengtus.
JTO kariuomenės vadovybės ži
niomis, komunistai vėl sutelkė į
frontą apie 350.000 kareivių ir
tiek pat jų laiko netoliese fror.to.
Dėl to bet kuriuo metu gali pra
sidėti didelio masto puolimas. Ta
čiau jo nebijoma, nes tikima, kad
ir šis komunistų mėginimas, kaip
kad prieš porą savaičių buvęs,
bus taip sėkmingai atremtas.
JTO aviacija nuo pat Korėjos
karo pradžios iki š. m. gegužės
mėn. Korėjos fronte neteko 212
lėktuvų, o komunistai — 149.
JTO aviacija priešui padarė didėlių. nuostolių. Dėl jos veikimo
žuvo 108.000 priešo kareivių ir bu
vo sunaikinta: 1.000 tarkų, 2.000
pabūklų, 11.000 vagonų ir 827 gar
vežiai. Minėtu laiku žuvo 563 JTO
kariuomenės lakūnai.

PRITAIKYS KINIJAI ŪKINES
SANKCIJAS
JTO sankcijų komitetas priėmė
Amerikos pasiūlytą
rezoliuciją
pritaikyti
komunistinei Kinijai
ūkines sankcijas dėl jos įsivėlimo
į Ko:ėjos karą. Iš 12 komiteto na
rių 11 balsavo už pasiūlytąją rezoiauciją, tik Egiptas nuo balsa
vimo susilaikė. Rezoliucija siūlo:
sustabdyti į Kiniją strateginės
medžagos išvežimą, o kokios rū
šies ta medžiaga turi būti, palik
ta teisė nuspręsti kiekvienai vals
tybei. Be to siūloma kiekvienai
laisvai valstybei žiūrėti, kad šito
nuostato nepažeistų kuri r. ors kita
valstybė.
Komiteto nutarimą turės dar
patvirtinti JTO Politinis komite
tas, kurio posėdis sušauktas geg.
17 d. Spėjama, kad pastarasis šį
nutarimą patvirtins ne mažesne
balsų dauguma, kaip kad yra pas
merkęs Kiniją už jos agresyvinį
žygį į Korėją.
Amerikos atstovas JTO Gross'as, ryšium su šiuo nutarimu, pa
reiškė, kad JAV tikisi, jog visos
laisvos valstybės nuoširdžiai vyk
dys JTO nutarimus ir komunis
tinei Kinijai neteiks strateginės
medžiagos.

PATVIRTINO TRĖMIMUS
Kazachstano radijas, esąs Alma
Atos mieste, kovo 12 d. ilgoje pro
pagandos plerpalynėje apie ūki
nius laimėjimus, kai ką paskelbė
ir apie atitremtus į tą kraštą žmo
nes. Esą, avykę iš Lietuvos ir Lat
vijos tarybinių respublikų kolchozininkai, negalėję savo kraštuose
surasti darbo ir duonos, čia statą
sau naująją tėvynę.
Jau esą
160.000 darbininkų, . atvykusių iš
Latvijos ir Lietuvos, kurie čia ku
ria sau laimingą gyvenimą.Žemės
Kazachstane netrūksta. Jos šimtas
tūkstančių hektarų (stepių ir dy
kynių. žinoma) laukia žmonių, ku
rie ją apdirbtų. Tai pirma oficiali
rusų žinia, paskelbta apie atitrem
tus Pabaltijo kraštų žmones.

AMERIKOS AVIACIJA
D. BRITANIJOJ

Mohamedas Mosadek'as, nauja : „New York Times“ žiniomis, gen.
sis Persijos min. pirm., vienas ak- ■ Eisenhower'is neseniai patvarkęs
tingiausių naftos pramonės suval • trečiąją Amerikos aviacijos divistybinimo šalininkų, pranešė par : ziją, esančią D. Britanijoje, išlamentui, kad fanatikai kęsinasi : plėsti į 3 aviacijos armiją. Šiuo
ir jį nužudyti, kaip nužudė jo : laiku D. Britanijoje esą apie
pirmtaką gen. Razmar'ą. Tai pa • 20.000 Amerikos karių. Netrukus
sakęs tribūnoje apalpo. Atsiga ■ naujoji formacija pasieksianti pilvęs prašė parlamentą leisti jam
; ną kovos pajėgą, nes į D. Britanisaugumo sumetimais apsigyventi
: ją vis daugiau atvyksta Amerikos
parlamente. Parlamentas sutiko. : lakūnų ir karinių reikmenų.
Šis Mosadek'o pareiškimas sukėlė
: Dabar Amerikos aviacijos pajėnusistebėjimą, kad jį kėsinamasi
; gos D. Britanijoj sudaro: vienas
nužydyti, nes jis pats yra kraštuti
dėl* to • sParnas — iš 45 bombonešių B-50
nių nacionalistų vadas ir ūži
• tipo, vienas sparnas naikintuvų iš
iš jų pusės jo gyvybei negali būti • 45 „Thunderjet" naikintuvų,
20
pavojaus.
j lėktuvų cisternų ir tam tikras kie: kis žvalgybos lėktuvų.
:
Aviacijos įrengimai D. Britani: joj išplėsti, aerodromai pritaikyti
: didiesiems bombonešiams B-36 ir
: B-50.
•
Neseniai į D. Britaniją atvyku■ si 23—ji Amerikos priešlėktuvinės
: artilerijos grupė, kuri pakeitusi
: tokią pat Britų artileriją, saugoju: šią Amerikos aviacijos bazes D.
i Britanijoj.

•
:

SUTRUMPINTA PRANCŪZŲ
PARLAMENTO KADENCIJA

:
:
:
:
:
;
:

Prancūzų
parlamentas priėmė
naują parlamento rinkimų įstatymą. o senatas jį patvirtino. Šio
parlamento kadencija baigsis birželio 17 d. arba 4 mėn. anksčiau
prieš terminą, o naujo rinkimai
bus liepos 4 d.
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partijos turėtų labiau išryškinti
savo programas. Ir jei kurių par
tijų prekylangiai pasirodytų ne
taip jau patrauklūs dėl prekių
vienodumo, tai vieno kito kromelio užsidarymas išeitų mums tik į
sveikatą, o neskoningi agitaciniai
vapaliojimai apie davatkas ir parmazonus mūsų politinėje ir ūkinė
je veikloje pas;rodytų nebereika
lingi.
Mes nesiimame tvirtinu, kad
srovinės
politinės partijos yra
prakeikčiausia blogybė. Tokių, su
konfesiniu ar ateistiniu antspalviu
lygiagrečių
savo
programomis,
partijų dar ne viename krašte pa
sitaiko, ir turbūt jos dar kaikur
reikalingos, bet tokių reiškinių
mes nelaikome politikierių rim
tumo
ar
tautos
solidarumo
geru ženklu. Tačiau mes žinome
ir smarkiai socialistinių partijų,
kurios savo konferencijas prade
da pamaldomis. Aišku, nariai gali
eiti į pamaldas, gali ir neiti, bet
jie puikiai žino, ko jie siekia že
miškuose dalykuose ir nejaukia jų
su tikėjimo išpažinimu. Apie tokį
politinį subrendimą ir apie tokią
toleranciją žmogaus pasaulėžiūros
atžvilgiu čia ir buvo norėta pasi
dalyti mintimis.
L.. Stasiukas.

Visų pirma su malonumu tenka mas beveik nieko ber. dro neturi su
Įpratimas — antras prigimimas butinę kovą už laisvę. Partizanas
— sakoma. Ir tat tiesa. Žvilgterė miršta dėl to. Tad ar mes negalė pažymėti faktą, kad DBLS-gos partijos nario pasaulėžiūra, o an
ję į britų gyvenimą pamatysime, sime atsisakyti kelių svarų, kad Taryba aiškiai pabrėžė savo orga tagonizmas dėl tokio nesantaikos
kad tradicijos normuoja didesnę sutelktomis pėgomis paremtume jo nizacijos nepartiškumą ir tuo bū kaulo, kaip bažnyčios atskyrimas
du jos prieinamumą visiems geros nuo valstybės arba tikybos dėsty
jo pusę. O ir pad jų valstybinė kovą?
Juk, pagaliau, ir bus dėl ko. Iš valios lietuviams, kurie tremtyje mas vald.nėse mokyklose net turi
santvarka daugiau remiasi tradici
girsti jungtinį D. Britanijos lietu yra pasiryžę būti vieningi, sąmo tendencijų silpnėti. Pagaliau, tuo
jomis negu įstatymais.
Gražių tradicijų turime ir mes. vių chorą, ar atskirų chorų var ningi ir remti Lietuvos laisvės ko reikalu partinio įkarščio tempera
Štai kad ir Nepriklausomybės* ar žybas, pamatyti kubilą ar kitą šo vą per žinomus ir daugumos pri tūra pakyla tik sudarant konstituTautos Dienos minėjimas virto kį šokamą ne 4 ar 8 porų, bet gal pažintus veiksnius, bei mūsų di ciją, o paskui jau pakanka savi
Vadinasi, saugos, maisto ir tautinių ambici
tradicija ir tremtinių yra tvirtai 40-80. Pamatyti nenugalėto Euro plomatines atstovybes.
pos krepšinio meisterio įpėdinius mes čia, Anglijoje, vis dar tebe jų rūpesčių. Tad argi rimta atro
palaikoma. Tai puiku.
dedant
krepšius!...
Tikrai bus same toje pageidaujamoje padėty do, kad mūsų partiečiai beveik
_ Yra dar vienas metinis minėji
je, kad mums nereikia ieškoti var vien dėl to visą laiką riejasi ir
mas, virtęs taipgi tradicija.
Tai verta.
O kad mes pajėgtume — neabe gais negalais sulipdyto bendro žo pravardžiuojasi kaip vaikigaliai.
birželio 13-14 d. minėjimas.
Jei vasario 16 d. minėjimas są- joju. Tik reikia pradžios. Ir tą džio tarp vieno ar kito sparno
Aiškumo dūliai, dar prisiminki
vokoja tautos atgimimą, rugsėjo pradžią padarykime šiemet. L. Tr. žmonių, nereikia dėl to aiškintis me, kad Liuteris ir kiti reforma
spaudoje ir lieti rašalą bei tulžį toriai yra vienas dalykas, o socia
8 d. — tautos subrendimą, tai bir
prieš viens kitą, įrodinėjant, kie lizmo pionieriai yra visiškai kas
želio 13-14 d. — pačią tremtį. To
no kromelis patrauklesnis. Tačiau
mis
pasibaisėtinomis
dienomis
kita, nes jie maištavo dėl skirtin
tai nereiškia, kad mūsų tarpe nėra gos duonos. Todėl ar ne keista ir
prasidėjo nesibaigianti tautos golpartinių žmonių. Jų yra, bet soli juokinga atrodytų, jei ponas X,
gota, gimė tremtinys. Todėl mūsų
darumo jausmas ir laiko rimtu įstojęs į kokią politinę partiją,
tremtinių pareiga duoti šiam mi
Čikagoj, Lietuvių Rašyštojų
mas juos jungia viena DBLS-ga, būtų raginamas pereiti, sakysim, į
nėjimui tinkamą prasmę.
Draugijos premijos komisija
demokratiniais principais vado baptistų sektą.
Vasario 16 d. paprastai prisime
paskyrė rašytojui Antanui Vai
Taip pat ar ne
vaujama. Ir tai kelia pasitenki keista atrodo, jei žmogus, įstojęs
name tautos. pastangas laisvei at
čiulaičiui, gyvenančiam Jungti
nimo.
gauti ir ilgimės jos netekę, rugsė
nėse Amerikos Valstybėse li
į socialdemokrattj partiją, yra mai
jo 8 d. prisimename tautos didin
O vis dėlto ne apie tai šiandien tinamas laisvamaniškais
teratūrinę premiją, už 1949straips
gą praeitį ir jos sugebėjimą išlik
norėtųsi pakalbėti. Šiandien norė niais, lyg privalomu priedu prie
1950 metų kūrybą.
ti gyvai
sunkiausiose sąlygose.
tųsi pasisakyti dėl vieno įsisenė- partijos programos. Čia ir glūdi
A. Vaičiulaitis gimė 1906 m.
Birželio 13-14 d. turime prisiminti
Vilkaviškio aps. gana anksti jusio partinio gyvenimo vėžio, nesusipratimas ir net mūsų poli
kenčiančią tautą ir parodyti, kad
pradėjęs grožinėje literatūroje kurs, lyg kokia nelaimė, ėda mus tinio gyvenimo nelaimė.
esame verti tos, senos ir garbin
reikštis; yra produktingas be nuo pat lietuvių tautos aktyvesnio
Tiesa, Marksas ir jo smarkes
gos tautos ainiai, kad esame pasi
politinio sąmonėjimo laikų.
Tai
letristas, rašąs noveles, apysa
nieji
pasekėjai puolė dvasininkus
ryžę ir pajėgūs pakelti tą naštą,
yra pasaulėžiūros ir politikos bei
kas, romanus. Atskiromis kny
kurią likimas užkrovė ant mūsų
ekonomijos
dalykų jaukimas į už tai, kad jie nesirūpina proleta
gomis išleido: novelių ir apysa
pečių.
Seniausia Londono lietuvių
vieną daiktą ir tolerancijos tuo riato vargais, o religiją pavadino
kų rinkinį „Vidudienis kaimo
Tačiau to maža. Tą dieną mes
atžvilgiu stoka. Eiliniam žmogui liaudies nuodais. Bet jie nepano
parduotuvė siūlo:
smuklėje“, romaną „Valenti
turime aiškiai ir tvirtai pade
sunku kartais suprasti ii' net pa rėjo suprasti religijos kosmopolina“, apysaką „Mūsų mažoji se
Čekoslovakiška dešra 1 sv. 5/6
monstruoti, kad nenusilenkiame
teisinti, kodėl, pavyzdžiui, socia tiškumo, nes nesigilino į žmogaus
suo“, novelių rinkinį „Pelkių
Airiška salami
1 s v. 5/likimui, bet turime savo tikslus,
lizmas yra siejamas su bedievybe, dvasinę sritį ir užmiršo, kad Kris
takas“, novelių ir apysakų rin
Daniška salami
lsv. 7/kurių siekiame ir sieksime, nežiū
kinį „Kur bakūžė samanota“,
o kapitalizmas ar kitas koks „iz- taus karalija yra ne šios žemės.
Kiaulienos dešros
1 sv. 5/6
rint kokių pastangų tai pareika
mas“ su religija ir kuriam galui Todėl rimtesnieji socialistai se
kelionių aprašymus „Nuo Sira
Arbatinė dešra dėžu
lautų. Tą
dieną turime demons
dėl to šiupinio mūsuose yra eikvo niai jau nusigręžė nuo Markso fa
kūzų iki Šiaurės elnio“. Pasku
tėse
12 oz. 2/9
truoti, kad esame kovojančios tau
jama tiek daug kūrybinės aistros. natiškumo tuo atžvilgiu, ir vien
tinis kūrinys „Italijos vaizdai“
Rūkyti
lašiniai
1 sv. 4/3
tos dalis, pasiryžusi ir pajėgi ko
Bet, pirma išsiaiškinkime sau, kas tik bolševikai savo narius įparei
išleistas 1949 m. už kurį rašy
Sūdyti laišiniai
1 sv. 4/voti, nežiūrint kovos sunkumo.
goja
kovoti
su
religija,
nes
jų
dik

iš tikro yra politinė partija. Juk
tojas ir apdovanotas premija.
Dešrelės (frankfurtinės) —
Konkrečiai siūlau: birželio 13-14
ji yra ne kas kita, kaip valstybės tatūra iš baimės nepakenčia jo
Ant. Vaičiulaitis yra vienas
1 dėž. 4/3
kio
kito
autoriteto,
net
beginklės
d. minėjimui šį planą ir kviečiu
žymiausių mūsų literatūroje ekonominės ir politinės santvarkos
Olandiškas
sūris
1 sv. 3/2
tautiečius jį pataisyti, papildyti ir
impresionizmo
ir
estetizmo
programa, kuriai pilietis yra lais Bažnyčios.
Raugintų kopūstų dėžė 30 oz. 2/įgyvendinti.
Nemalonu būtų įtarinėti, kad
vas pritarti, arba ne, balsuoti už
atstovas. Jo kūriniai pasižymi
Raugintų agurkų dėžė
2/6
1. Birželio 13-14 d. minėjimas
nuikiu stiliumi ir vykusiu psi
ją, arba ne Jei taip, tai kodėl kai mūsų kairieji turėtij savyje ką
Austrai..
riešutinis
neturėtų būti kilnojamas ir mini
kas laiko absurdu, kad krikščio nors dar iš rusų nihilizmo. Tai yra
chologiniu išbaigimu. Šiemet
sviestas
12 oz. 2/ma abi dienas. Gyvendami D. Bri
nis
galėtų
sutikti su social greičiau nesusipratimas, kurio ne
įteiktoji Amerikoje literatūrinė
Uogienė
2 sv. 6 oz. dėžė
3/3
tanijoje mes, berods, turime teisę
demokratų programa, o laisvama begalima būtų pateisinti šiais lai
premija rašytojui ne pirmuti
Mėsos paštetas 7 oz.
-/9
dvi dienas metuose švęsti savo
nis remtų kokią dešiniąją partiją? kais, kai tikrosios demokratijos
nė. Jau nepriklausomoje Lietu
Jei
užsakymas
viršija
60
šil.,
ypatingą religinę ar tautinę šven
Ir kas čia, pagaliau, nuostabaus? sąvoka apima ne tik visuotinus
voje jam buvo įteiktos dvi pre
persiuntimo išlaidas pamokame
tę. Išnaudokime savo teisę..
Juk aršiausias reakcionierius ga žmoniškumo dėsnius ir vispusišką
mijos: „Sakalo“ knygų leidy
2. Birželio 13-14 d
minėjimas
mes.
Siuntinius galime pasiųsti
pakantą
visiems
geros
valios
žmo

li būti laisvamanis, o vargingiau
klos už romaną „Valentina“ ir
turėtų būti švenčiamas visų kraštu
ir į Vokietiją.
sias skurdžius gali būti pavyzdin nėms, bet ir prpažįsta krikščio
Ukmergės miesto visuomenės
lietuvių vienoje vietoje ir organi
J. LIUDŽIUS, 421, HACKNEY
— už novelių rinkinį „Pelkių
gas katalikas. Juk nėra nei bur niškąją etiką. Slavų tragizmas yra
zuojamas
krašto
organizacijų
ROAD, LONDON, E.2. Telef.:
žuazinio pieno, nei socialistinio sau, o mūsų genijus sau. Jei mū
takas“.
(pav. DELS), ar susitarus su ki
SHOreditch 8734.
švarko, bet yra planavimas ir lais sų partiniam prieaugliui būtų vi
Ant. Vaičiulaitis mūsų skaitomis veikiančiomis organizacijo
voji iniciatyva, privatus ir visuo siškai svetima ta, su mūsų tauti
tančiajai visuomenei žinomas
Galima gauti Įvairių maisto da
mis. Juk visus minėjimus mes pra
meninis ūkis, diktatūra ir demo niu orumu nesuderinama, nęsamoir kaip geras literatūrinių kū
lykų Reikalaukite kainaraščių
dėjome skyriuose ar, dažnai, net
kratija ir 1.1, ir t.t. Vakarai šituo nė politines aistras dilginti reli
rinių vertėjas. Jis išvertė visą
arba nurodykite dalykus, kurių
barakų kertėse, o dabar jau suge
atžvilgiu gali būti mums neblogu giniais jausmais, pas mus nebūtų
eilę žymių pasaulio rašytojų
pageidaujate
bame tai padaryti apygardose. Ir
partijų, ir žinomesnės
pavyzdžiu, nes čia politinis veiki daugybės
veikalų.
M. K.
kaip malonu susirinkti didesnin
būrin, susitikti senus bičiulius, už
juo bus geriau. Vieną d eną ste kojomis, nerūpestingas, kaip žio go naujagimių riksmas, išnyko jė
megzti naujas pažintis. Kol minė
buklo ypač ilgai nebuvo. Gyvento gas. Šaukia jis, įsigilinęs į savo gos ir saulės amžius, — sėdi jie
jome barakuose, niekas apie mus
jai nuliūdę meldėsi, kiti jau ir „Santa Lucia“, iš visos krūtinės, iš du prie ugnies šį vakarą pasenę,
nežinojo, o dabar jau bent vietinė
supyko. Pats kardinolas labiausiai visų plaučių — ir taip skardžiai, iškaršę ir mąsto sau vieni...
spauda, bent vietos pareigūnai ži
už visus nerimo. Laukė, laukė, dū taip laisvai, taip švariai.
Už juodviejų, tartum kraujas
no. Tačiau mūsų tikslas, kad visas
Lietuvių Rašytojų Draugijos
savo ir aimanavo jie, kol, pagaliau
Vaikiukas su savo ratais pasuka gyvenimas. Šaukia ir klykauja vai
kraštas, jo didžioji spauda, jo ra
--------premijuotas kūrinys---------štai kardinolas, didžiausio entuį šalutinę gatvę, dar ankštesnę ir kai, ant slenksčių susisėdę kortuo
dijas, jo vadovaują žmonės žino
---------- Kelios ištraukos ---------zijazmo apimtas, pašoko ir atsisu siauresnę, ir jau tylią, aprimusią. ja vyrai ir moterys, kitur vėl kau
tų ir matytų.
To nepasieksime,
ko į žmones, mosuodamas ranko
kol tepajėgsime susiburti šimtais.
NEAPOLIS NAKČIAI ATEINANT mis ir, pridusęs iš džiaugsmo, šau Valandėlę toji tyla pakrinka nuo liukais žaidžia, kitur kažkokią
berniuko dainos, kuri skamba vis pramogą
Reikia susiburti tūkstančiais ir
prasimanę su kreida
Pavakare, bežiūrint šv. Katari kė: „Jau, jau!...“
štai dėl ko minėjimas turėtų bū
iėtyn, Kol ją didžiosios gatvės bal išbrėžtomis
linijomis,
su len
Atsitinka, nors labai retai, kad sai užgožia.
ti daromas viso krašto lietuvių nos bažnyčios, įbėga du berniukai
tomis...
Skamba ir ūžia didy
—visai dar mažyčiai, didelėmis kraujas ir liekasi sukiekėjęs, kie
vienoje vietoje.
miestas,
ir
tie
balsai
Tose siaurose gatvėse gali stebė sis
3. Minėjimo programos branduo akimis ir garbiniuotais plaukais. tas. Tada neapoliečiai laukia sun ti neapoliečių gyvenimą. Visur na nenutilsta, kai tamsi naktis užei
lį, be abejonės, sudarytų propa Jie minutėlę dairosi aplink ir pa kių dienų sau, savo miestui ir vi mų durys atdaros. Viduj matai na, kai žvaigždės aukštai sužėri.
gandinė pusė, dedant visas pas mato, ko jiems reikia: čia pat, prie sam kraštui: jie žino, kad šventa kambarį, kuriame išsitenka visa Tamsoje Neapolis vistiek nerims
tangas suinteresuoti didžiąją spau durų, abu jie puola ant kelių prieš sis ant jų užsirūstino...
šeima. Antai sienos kampe didelė ta, šaukia ir alsuoja karšiais, al
dą, radiją, valstybininkus, parla paveikslą, prisiglaudę vienas prie
Kol dar saulė visiškai neišnyko, lova, kurioje turbūt pusė šeimos pinančiais pietų krašto atsidūsė
antro, kaip du avinėliai. Jie sudeda kol paskutiniai jos spinduliai klo sutelpa, kitur vėl veidrodis, kėdės jimais — tūkstančio vargų, žilų
mentarus ir pan.
Tačiau be to būtina, kad ta pro rankutes, o jų veidai toki rimti, ja aukso juostas įlankoj, ant baltų stalas. Vienu akies užmetimu regi senatvių, ugningo kraujo, gamtos
ga įvyktų mūsų meninių ir sporto meilūs ir dangiški, lygiai kaip tų ramų ir kalvų, Neapolis išplūdęs visa žmogaus mantą. Turtingesnio grožybių, aistrų ir šventųjų, ma
angelu, kuriuos dailininkai pa j gatves, nelyginant kokia upė — kambarys, esti erdvesnis, dailiau rių ir kalnų, Vezuvijaus ugniakalsambūrių varžybos.
Tiesa, buvo Nottinghame dvie veiksluose nutapo. Abu meldžiasi siūbuoja, vilnija žmonių banga po išpuoštas, švariau apkuoptas, nuo nio sumišusiais balsais...
jų chorų pasirodymas, vienur ki nuoširdžiai, įsitikinę, kad šventa bangos, skamba, šūkauja, dainuo blizgučių žėrintis.
O Vezuvijus šiandien giliai dū
tur sportininkų varžybos, bet tai sis išpildys jų prašymą.
ja. Visas didelis Neapolio miestas
Ir visur knibžda žmonių.
Štai sauja, tirštus debesis į padanges
Neapolietis
turi
dug
šventųjų,
vis ar atskirų vyrų, ar paskirų
tartum kokiai procesijai ištvinęs. kūrenasi krosnis, ir senutė samčiu verčia. Iš tolo, iš traukinio lan
klubų iniciatyva. Garbė jiems už bet didžiausias yra Gennaro, arba E.na ilgiausiomis virtinėmis nuo maišo didelį puodą vakarienei. go nakčia ilgai matyti tas varinių,
tai, kad laužia ledus. Taigi buvo, Januarijus. Jis buvo 305 metais vieno gatvės galo ligi kito, ir ne Kibirkštys linksmai spraga, vaiku neramių debesų vainikas ties Ve
bet ar bus kitąmet? Ir meniniai Neapolio apylinkėse nukankintas, matyti, kur prasideda, kur baigia
čiai erzeliuoja aplink duris ir lau zuvijum, gi patsai kalno šonas
sambūriai ir sporto klubai turi ži ir jau tiek amžių jis tam miestui si tas žmonių tvanas. Dideli, maži, kia, kol galės kibti prie dubens. viršuje perplėštas:
lyg kruvinas
noti, kad tokios varžybos vyks toks palankus, artimas ir rūpestin vaikinai ir merginos, vieni su rei
Tenai jaunamartė prie pat slenks pirštas, iškeltas į juodą naktį,
gas!
kasmet. Tai duos jiems tikslą
kalais, kiti tik šiaip sau pasidairy
dega tame šlaite ugnies liežuvis
Katedroje, tarp marmuro, aukso ti, visi jie vaikšto, šnekasi, dai čio kepa čirškina tokius plačius,
dirbti.
ir tartum grūmoja miestui, aplin
kaip
skrybėlė,
blynus.
paveikslų, daugybės
Žinokime, kad niekas nėra tiek ir brangių
nuoja.
Aname mažame kambarėly su kiniams vynuogynams, žemdirbių
pajėgus palaikyti tautinę sąmonę, žvakių šviesoje laikomas to kanki
štai gal kokios dešimt metų ber sigūžę prie ugniakuro sėdi du žili nameliams ir sapnuojantiems kū
kaip tautinis menas ir niekas taip nio kraujas. Tas kraujas jau nuo niukas. Stumia jis įsiręžęs dviratį,
dikiams.
nepajėgia palaikyti tautos fizinį žilos senovės, nuo paties Konstan platų vežimą. Pro prap’yšusj vaiko senutėliai: seni seni abu, žili žili
Seniai jau nematyti Neapolio,
atsparumą bei ugdyti jos kovin tino laikų, per metus tris kartus drabužėlį išsišokę mentys. Juodas jie, ilgą amžių išgyvenę ir šia seniai jau dingo jo namai, įlan
me
lizdely
išauginę
vaikų
būrį.
Išdaro
stebuklus.
Šiaip
jis
esti
su

gumą, kaip sportas. O tautinė sajis visas, kaip varnas, saulėj įde
kos, Santa Lucia.
jmoinė, fizinis atsparumas ir ko krekėjęs, bet visados tuo pačiu gęs ir toks jau nudriskęs, kad ne silakstęs dabar tas būrys. Ir vėl li
Tik toli ten vis nenyksta uginis
ko
abu
jie
vieni,
apleisti,
raukšlė

laiku
skystėj
a:
pirmąjį
gegužės
vingumas ar nėra tie objektai, dėl
gailestis,
o
linksmumas
ima
į
jį
be

Vezuvijaus
stulpas, rūstus, nykus
tais veidais, įdubusiomis akimis,
šeštadienį, rugsėjo 19 d. ir gruo
kurių mes labiausia sielojamės?
žiūrint. Jo bliuzelė pusiau skarma prie ugnies susėdusiu, ilgo gyve ir galingas.
džio
16
d.
Tomis
dienomis,
susirin

4. Sportui ir menui kelti turėtų
lais nuėjus, viena kelnių kiška dar
Tik kai traukinys pasisuka, ug
ilgų
vargų,
rūpesčių
būti įsteigti prizai ar dovanos. Tai kę į katedrą žmonės meldžiasi ir sveika ir ilga, pusiau blauzdų sie nimo,
ninis
plyšys
Vezuvijaus šone
laukia
stebuklo.
Ir
jis
įvyksta
—
ir
smulkių
džiaugsmo
va

būtų akstinas stengtis.
kianti, bet antroji — tokia jau sulandėlių bendrakeleiviai, palinku dingsta už pakelės medžių.
Žinoma, šiam pasiūlymui gali kraujas atsileidžia, lyg jis būtų ką driskus, taip sutrumpėjus.
siu prie to paties darbo, kurį per
ma prikišti, kad atskiram indivi tik pralietas... Tačiau pasitaiko,
POMPĖJOJ
Berniukas vikriai stumdo ratus, dešimt, dvidešimt, penkiasdešimt
dui tai daug kainuos. Taip, sutin kad stebuklas kai kada esti ne taip
79 metais po Kristaus gamtinin
ku. Vidutiniškai skaičiuoju dvie greitai. Žmonės meldžiasi, dūsau išsisukinėja pro žmones, — ir kad metų kruopštė: jis batus taiso, ji
jų savaičių uždarbį. Tai daug. ja, ima nekantrauti, nes pagal tai šaukia, kad skamba, visus triukš nai žiūri, kad puodas užvirtų kui Plinijui Senajam vieną rugvisos jų dienos, piūčio dieną sesuo pranešė, kad
Tiesa. Bet nepamirškime, kad esa kaip ilgai reikia laukti, neapolie mus ir visas gerkles prarėkdamas. Taip prabėgo
me dalis tautos, kovojančios žūt- čiai spėja apie ateitį: juo greičiau, Dainuoja, greitai šokinėja basomis praskambėjo jaunystės daina, din Pompėjos gyventojai bėga iš mies-
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE
KAIP SOVIETAI ČIULPIA
LIETUVOS CKĮ(
’ Lietuvos ūkis bolšėviktįfsugriautas iš pagrindų. Tačiau Lr tą patį
jie stengiasi
visokiais
būdais
išč.ulpti. Kad pačią čiulpimo sis
temą nuslėptų, pirma paskelbia
apie tam tikrus siuntinius, pava
dintus „broliška kitų respubl.kų
pagelba Lietuvai“, gi faktiškai ei
na transportas po transporto į S.
Rusiją. Kad žmonės būtų grei
čiau „suvirškinti“, visokiais bū
dais skubinamas kolektyvinimas,
ta svarbiausioji komunistinimo ir
rusinimo priemonė, o agitacija ir
šnipinėjimu
gyventojai
nuož
miausiu
budutį varginami
ne
tik dieną, bet ir naktį. Gy
venimas
paverstas
žiauriau
siu kalėjimu. Lietuvai nustatomi
planai, ką ji turi pagaminti ir ko
duoti, kiek savo turto išspausti
s' etimiesiems, o kad visa tai būtų
nuslėpta nuo žmonių ir pasaulio
akių, skelbia apie visokius „lai-,
siejimus“, šimtaprocentinius „pla
no įvykdymus“ etc, nors tikrovė
visai kitaip atrodo.
Komunistams ne tik ūkis, moky
klos, spauda, bet net ir menas,
muzika etc. tėra gryna propagan
dos ir komunistinimo priemonė. Ir
tokiais teroristiniais būdais jie
kiekvieną žmogų nori padaryti
agitatorium. Tačiau kad ir kaip
norėdama, nesėkmės negali nus
lėpti nė jų pačių spauda, kurią
mokant skaityti, galima, nors ir
tarp eilučių,
susidaryti apytikrį
vaizdą, kas šiuo metu darosi Lie
tuvoje. Ir tie duomenys tik dar
daugiau paryškina tiesioginiu bū
du gaunamas iš pavergtosios tė
vynės žinias.

TRANSPORTAI I SOV. RUSIJĄ

apdovanoti „didele garbe“ — ga
vo iš SSSR vyriaūsyoės pąvedmią
per Stat. Ministeriją gaminti sie
ninius blokus Maskvos un-to sta
tybai. Juos pradėjo gamint- per.
metais
„Sargėnų“,
„Palemono“,
„Daugelių“, „Garliavos“ ir kt. fa
brikai. Toliau ta pati „SL“ Nr. 301
skelbia, kad L.etuvos miškas eina
Ukrainos kanalų statybai. Miško
kirtimu ypač atsilikusi Kauno sri
tis; g. medis reikalingas dauge
liui tabrikų kt. respublikų, prisi
pažįsta „SL“ Nr. 305. Iš Klaipė
dos jūros uosto, plačiai atsidariu
sio savo vartus kroviniams, išve
žamas miškas, įrankiai, cementas
ir kt. kroviniai, reikalingi k-mo
statybai.

KOLCHOZAI — SOVIETIN1MO
IR RUSINIMO TVIRTOVĖS
Kolchozinimas dėl to taip su
įniršimu vykdomas, kad bolševi
kai kolchozus laiko tikromis rusi
nimo ir komunistinimo tvirtovė
mis. Ten partija gali kontroliuoti
visą žmonių gyventojų veikimą ir
pasireiškimus.
žodžiu, Lietuvos kaimas norima
padaryti „marksistinis turiniu, o
maskoliškas forma“. Ir jame ‘ve
dama tokia baudžiava, kokios nėra
buvę didSausiais dvarininkų siau
tėjimo laikais. Net daugiau dabar
kolchozininkai pririšti prie jiems
skirtų kolchozų, turi „tėvui ir mo
kytojui“ siųsti už tą baudžiavą net
džiaugsmo pareiškimus, kad nesi
tveria laime.

SPAUDA
MUSŲ SANTYKIAI IR KOVOS
SU LENKAIS

„Sov. Litva“ Nr. 170 (1950.7.20)
paskelbė, kad Vilniaus elektro
technikos fabrikas „Efka“ pasiun
tė „Ural“ tipo elektros motorų į
Maskvą, Leningradą, Novosibir
ską, Rygą, Sverdlovską, Gomelį ir
Odesą. Įžanginiame „Mūsų Vil
nius“ skelbia, kad hitlerininkai
padarė Vilniui per
1
milijardą
rublių nuostolių. Dabar jame, be
ei. motorų, gaminamos jau ir me
talą piaustančios staklės. Iš „Komunaro“ ūkio ir girdymo mašinos
su 2 čiuptukais siunčiamos į Ukrai
ną, Gudiją ir kt. Kad Kaišiado
rių, Kuršėnų ir Kazlų Rūdos miš
ko pramonės
kolchozai žymiai
prašoko jiems skirtas mėn. nor
mas, tad į Donbaso kasyklas pa
siųsta 8 sąstatai stat. miško virš
plano. Gi „statybos darbininkai“

Tokiu vardu „Karys“ įdėjo gen.
V. Nagiaus — Nagevičiaus straip
sni. Jame trumpai apžvelgta mūsų
santykiai ir kovos su lenkais, bu
vę tarp pirmojo ir antrojo karo
laikotarpy ir suminėta įvairūs
faktai, kurie rodo lenkų galvose
ną, laikyseną ir siekius Lietuvos
atžvilgiu. Visa tai įdomu ne tiek
kaip istorinis laikotarpis, gausus
įvairiais įvykiais, kiek būdingas ir
pastarojo laiko lenkų nusistaty
mui. Jis, kaip daugybė faktų rodo,
mūsų ir mūsų krašto atžvilgiu nėkiek nepasikeitė. Pasirodo, lenkai
ne tik iš kovų ir santykių su mu
mis nieko nepasimokė, bet lygiai
nepadarė reikalingos išvados .ir iš
tos tragedijos, kuri jų valstybę iš
tiko. Vadinasi, santykiouose su len
kais negalime turėti jokių iliu
zijų.

to, daužomi akmenų ir troškina
mi pelenų iš prasiveržusio Vezu
vijaus.
Plinijus Senasis tuomet vadova
vo romėnų laivams ir greitai at
plaukė į nelaimės vietą
padėti
Pompėjos gyventojams, bet per
akmenis ir pelenus jau negalėjo
priplaukti prie miesto. Tada, jisai
nusiyrė į Stabiją, kur gyveno vie
nas’jo bičiulis, ir pats nutroško
nuo dūmų ir dujų.
Plinijus Senasis buvo garsiau
sia Vezuvijaus auka, o patsai Pom
pėjos miestas — žinomiausi griu
vėsiai žmonijos istorijoj ligi pas
kutinio karo, šešis šimtus metų
ištvėręs, parėjęs per etruskų ir
samnitų rankas ir atitekęs romė
nams, tirštas trisdešimties tūks
tančių žmonių lizdas buvo užvers
tas akmenimis ir užneštas Vezu
vijaus pelenais, po kuriais ilgiems
šimtmečiams buvo palaidoti du
tūkstančiai vyrų, moterų h' vaikų.
Jie ter miegojo daugiau negu pu
santro tūkstančio metų, niekeno
netrukdomi, klaikiomis grupėmis,
paskutinio skausmo ir paskutinio
atsikvėpimo išraiškoje. Jie ten gu
lėjo su siaubu ir netikėtos mirties
šmėkla
veiduose. Mirtis
juos
bloškė, kur radusi: vienus šė mos
rate, drauge suplakusi vyrą su
žmona ir vaikais, kitus aikštėje ir
gatvėje, vėl kitus šventyklose, tea
tre,
tavernose
ar linksmybių
svaiguly. Šie iš to svaigulio neti
kėtai peršoko ten. iš kur jau nė
ra grįžimo ir kur visos aistros yra
beprasmės.
Su žmonėmis po pelenais, akme
nimis ir dulkėmis ten gulėjo ba
zilikos, teatrai, šventyklos, namai
su spalvotomis mozaikomis grin
dyse, ir užsiliko ten net kasdie
ninės apyvokos reikmenys. Ėjo
metai, ir naujos kartos pamiršo,
kad po žemės klodu, po tais krū
mokšniais guli palaidotas ištisas
pasaulis ir ištisa senovinė kultū

ra. Keitėsi popiežiai, imperatoriai
ir karaliai, keitėsi Neapolio apy
linkių vynininkai, kaimiečiai ir
piemenys, o ten, po žeme, po jų
pėda, lyg užkeiktas, be pasikeiti
mo per daugelį šimtmečių, gulėjo
miestas, ir niekas nežadino tų iš
kankintų, išgąsdintais glėbiais su
sikabinusių figūrų, niekas nežen
gė plokščiais gatvių akmenimis ir
niekas, atsirėmęs į koloną, ne
mąstė apie senovines dienas.
Jau nuo dviejų šimtų metų Pom
pėja vėl prikelta gyvenimui — ty
liai, be žmonių būčiai, griuvėsių
ir praeities atminimo paskirčiai.
Čia galime sekti žingsnis po žings
nio, kaip bemaž prieš du tūkstan
čius metų žmonės gyveno, kuo jie
linksminosi, kaip jų namai buvo
įrengti, koks buvo jų skonis ir
kasdieninė apyvoka
Išlipė iš
traukinio
senosios
Pompėjos stoty, eikime šiuo dul
kėtu keliu, pro porą viešbučių ir
už anos tako alkūnės pasieksime
vartus — Porta Marina. Tie var
tai jau mums byloja apie senąsias
Pomnėjos dienas: jie mums sako,
kad šio miesto būta laivų ir jū
reivių lankomo. Apie tai vėliau
naliudija senovinės tavernos, kar
čemos. viešbučiai ir kitokios pra
mogų vietos.
Pro Porta Marina į miestą ve
da du takai: vienas buvo skirtas
mulų varovams su gyvuliais, o
antru į Pompėją traukdavo žmo
nės. Tuoj, įžengęs į miestą, matai
viešojo Pompėjos gyvenimo cen
trą: čia ir Veneros šventykla, ir
bazilika, ir rinka, ir termos. Čia
gali suprasti, kaip Pompėjos gy
ventojai aukas nešė* kaio foru
me jie miesto reikalus tarė ir kaip
teatruose žiūrėjo vaidinimų
ar
gladijatorių ristynių.
Gali čia
vaikščioti tarp kolonų ir pro jas
žiūrėti į giedrą Italijos dangų ir
pamažėle berūkstantį Vezuvijų,
kurio pašlaitėse auga vynuogynai
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„1915 m. Vokiečiams užėmus Vil
Pasiaukojimas Lietuvos Eklėzinės Provincijos ir visų Lietuvos ka
nių, jame likę lenkų veikėjai iš
talikų Nekalčiausiai Marijos Širdžiai’
vokiečių reikalavo * Vilnių laikyti
Kauno Eklėzinės Provincijos 25-jų metinių sukaktuvių proga 1951 m.
Lenkijos miestu.
gegužės 13 d. Romoje, Lietuvių šv. Kazimiero Kolegijos koplyčioje
Vokietijai
1916 m.
paskelbus
Šią baisią žmonijos istorijos va
Šventojo Rožančiaus Karaliene,
Lenkijos
atstatymą,
Lenkijos
Pagalba,
žmonijos landą mes pavedame ir aukojame
naujoji valstybės taryba pareika Krikščionių
lavo prijungti Lietuvą prie Len prieglauda, visų Dievo kovų lai save Tau, Tavo Nekalčiausiai Šir
kijos. To paties iš Vokietijos mėtoja! Su malda puolame ant džiai, ne tik kartu su mistiniu Ta
kanclerio pareikalavo ir Vilniaus kelių prie Tavo Sosto, būdami vo Jėzaus kūnu — su šventąja
kuri daugybėje vietų
tikri, kad ne dėl tariamųjų savo Eklėzija,
lenkai.
Vokiečiams 1918 m. žiemą iš nuopelnų, bet vien dėl- begalinio kenčia, plūsta kraujais ir yra vi
Vilniaus išsikrausčius, per N. Me Tavo motiniškos Širdies gerumo, saip varginama, bet ir kartu su
tus Vilniuje sukilo lenkų legioni išprašysime pasigailėjimo, gausi visu pasauliu, kurs būdamas savo
ninkai ir paskelbė generolą Vert me malonių ir reikiamos pa nedorumo auka, yra draskomas
iką Lietuvos karo apskrities va galbos bei apsaugos šio meto ne žiaurių nesutarimų ir skęsta nea
pykantos gaisruose
du, o generolą Mokrzeckį Vilniaus laimėse.
komendantu. Musų valdžia, nega---------------------------------------------------------Tave jaudina siaubingas
me
lėdama ginklu pasipriešinti, per momentu,
kada mes pasirašėme džiaginis ir dorovinis sunaikini
M. Biržišką protestavo,
o kar. su rusais taiką, pagal kurią Vil- mas, didžiausi tėvų ir motinų, su
Škirpa net iškėlė Gedimino kalne nius buvo pripažintas mums. Auk- žadėtinių, brolių bei nekaltų kū
Lietuvos vėliavą. Netrukus lenkai ščiausioji santarvininkų komisija dikių skausmai ir išgąsčiai, dide
užleido Vilnių bolševikams. Lie- perleisti mums Vilnių nesiprieši- lė daugybė pačiame žydėjime nu
tuviams kovojant su bolševikų no. Kovos tarp lenkų ir rusų tę- trauktų gyvybių, daugybė pasiantplūdžiu, lenkai, neskelbdami sėsi toliau, o Lietuva paskelbė beisėtinose
žudynėse sudraskytų
mums karo, užėmė pietinę ir ry- neutralitetą kovojančiųjų atžvil- kūnų, daug sielų iškankintų ir
tinę Lietuvos
dalį, kai kur gin- glu. Tų pačių metų rudenį len- merdėjančių, daug esančių pavo
kluotai susidurdami su mūsų da- kams pavyko sumušti bolševikus, juje amžinai pražūti.
liniais.
bet kartu jie pradėjo pulti mūsų
Gailestingiausioji Motina, išmelš
Santarvininkams tada rūpėjo, kariuomenę ir keliose vietose pa- mums iš Dievo taiką! Pirmiausia
kad tarp lietuvių ir lenkų, kovo- darė jai nuostolių. Pagaliau jie išprašyk mums tų malonių, kurios
jusiu su bendru priešu, susirėmi- pasiūlė lietuviams derybas Suval- vienu akimirksniu gali apgręžti
mų nebūtų.
Jie bandė skelbti kuose. Maršalo Pilsudskio sureži- žmonių širdis, malonių, kurios
įvairas demarkacines linijas, šau- suota komedija buvo suvaidinta paruošia, sukuria ir išsaugoja tai
kė paliaubų ir derybų.
1919 m. dviem veiksmais. Pirmasis įvyko ką. Taikos Karaliene, melskis už
balandžio mėn. lenkams pasisekė Suvalkuose, kur, Santarvės atsto- mus ir duok kariaujančiam pa
užimti Vilnių. Tada jie ypač įtiki- vų akivaizdoje, abi šalys pasirašė sauliui taiką, kurios ilgisi tautos,
nėjo santarvininkus Lietuvos vy- sutartį, prisiimdamos dar anks- taiką, paremtą
Kristaus tiesa,
riausybę esant vokiečių pastatytą, čiau
Santarvės
demarkacinę teisingumu ir meile. Duok pasau
o lygiagrečiai skelbė Lietuvą esant Kurzono liniją, paliekant Vilnių liui ginklų taiką ir širdžių taiką,
„mužikų“ kuriamą ir net „bolše- mūsų pusėje.
Antrasis veiksmas kad įsigalėjus tvarkai, plistų Die
vikišką.“ Vadinamoji „pakraščių suvaidintas po dviejeto dienų jo vo Karalystė.
gynimo draugija“ išleido net bro- sutarties pasirašymo (spalio 9 d.),
Imk savo globon netikinčiuosius
šiūrą „Kodėl lenkų karys yra įžen- tai tariamojo
maištininko
gen. ir tuos, kurie dar tebeklaidžioja
gęs Lietuvon ir į Gudus“ (Dla Želigovskio, irgi su tariamai suki- mirties tamsybėse. Suteik jiems
czego zolnierz polski wkroczyl na lusiomis dviem pėstininkų ir vie- taiką ir padaryk, kad ir jiems už
Litvę ir Bialorus), kurioje pasisa- na kavalerijos divizijomis, Vil- tekėtų Tiesos Saulė, kad ir jie
kyta, kad Lietuva neturinti Len- niaus užėmimas, kur mūsų įgulo- kartu su mumis galėtų giedoti
kijai užstoti išėjimo į Baltijos je tebuvo trys batalionai. Turėjo vieninteliam pasaulio Išganytojui:
jūrą, kad Lietuvoje esą labai įvykti ir trečiasis veiksmas — tai „Garbė Dievui aukštybėse, o že
daug žemės ir miškų, kurių labai visos Lietuvos užėmimas, bet jis mėje taika geros valios žmonėms!“
trūksta Lenkijai, kad Nemuno buvo mūsų kariuomenės sutruk- Duok taiką ir dėl klaidų ar nesu
aukštupis ir abudu Neries krantai dytas ties Širvintomis (lapkr. 19 tarimų atsiskyrusioms tautoms,
— lenkų šalis, o jos sostinė Vii- d.) ir Giedraičiais (lapkr. 21 d.), ypač toms, kurios jaučia Tau ne
niaus vadovaujama
organizacija kur lenkai buvo skaudžiai sumuš- paprastą pamaldumą, kurių gy
POW (Polska Organizacja Woj- ti, paimti jų brigados ir pulko šta- ventojų gryčiose buvo laikomi pa
skowa) apipynė visą Lietuvą są- bai ir daug karo grobio.
Tautų garboje Tavo garbingi paveikslai
mokslų tinklu, kad rugpiūčio 28- Sąjungos komisija
sustabdė ko- (šiandien gal paslėpti,
laukiant
29 d. suruoštų sukilimą ir paimtų vas, o mes po to ilgai bylinėjomės geresnių laikų). Duok joms taiką
nors keletai valandų valdžią į sa- Tautų Sąjungoje, tarėmės „su ir grąžink jas atgal į vieną Kris
vo rankas ir kad sukilėlių vardu Hymansu“, norėjom kreiptis į taus avidę, po vienu ir tikru Ga
pašauktų lenkų kariuomenę. Są- Hagos Teismą, bet lenkai su tuo nytoju.
mokslas buvo laiku susektas, su- nesutiko, o Vilniaus mums anais
Išmelsk ramybę ir tikrą laisvę
kilimas neįvyko, kaltininkai nu- laikais taip ir negrąžino.
Tokiu taip pat ir šventajai Dievo Eklebausti.
tai būdu mums
atsirūgo mūsų zijai. Sulaikyk nuolat besiple
1920 m. liepos mėn. bolševikų protėvių su lenkais sudarytoji uni- čiantį naujosios pagonybės tvaną.
spaudžiami, lenkai vėl turėjo iš ja, skelbusi šūkį „Lygūs su ly- Pažadink
tikinčiuosius
mylėti
Vilniaus kraustytis, ir kaip tik tuo giais, laisvieji su laisvaisiais“.
skaistumą, kurstyk juose krikščioniškojo gyvenimo dorybes ir
Toliau randame Verakundaus apaštališkąjį uolumą, kad Dievą
ir linksmai baltuoja nedideli na
įmonę: joje dirbdavo medžiagas ir mylinčiųjų bendruomenė augtų ir
meliai.
Palikęs šventyklas ir teatrus, ga drabužus. Štai šiame name būta nuopelnais ir skaičiumi.
Pagaliau, kaip Tavo Jėzaus Šir
lėtum stebėti, kaip gyveno turtin dažyklos audeklams, o tenai Stepo
gieji pompėjiečiai: tiek daug jų nas turėjo stambią skalbyklą, kur džiai buvo paaukota Eklėzija ir
namų čionai taip gražiai išsiliko! būdavo nešami drabužiai ir velė visa žmonija, kad Jis, visa jų vil
Būtų ko gėrėtis mozaikų spalva ti, ir išvalyti nuo riebalų, ir bal tis, būtų joms pergalės ir išsigel
bėjimo ženklas ir laidas, lygiai
grindyse, jaukiu kiemu, kurio vi tinti, ir džiovinti, ir prosinti.
Kitur vėl užtinkame barzdasku tokiu pat būdų, mūsų Motina ir
dury čiurlena fontanas, ir tais
piešiniais sienose, — vienur ten čio namus, vaisių pardavėjo Fe pasaulio Karaliene, mes, Tau ki
vaizduojami istoriniai ir mitologi likso krautuvėlę arba vietą, kur tados paaukotos mūsų Tėvynės
niai paveikslai, kur matai ir Achi grūdus maldavo, ar kur visoki Lietuvos šalies sūnūs, kuriuos
„Šventoji Dvasia pastatė" Vysku
lą, ir Hektorą, ir Troją, ir amū amatininkai telkėsi.
Jeigu nūn valandėlei žvelgtume pais valdyti Dievo Eklėziją“ ir
rus, kurie mėto akmenukais. Ki
tur vėl išvysti vynuogių rinkimo į senovę prieš du tūkstančius me vesti jos ištikimus vaikus išgany
šventę, medžioklę arba amazones, tų, mūsų akyse atsistotų kasdie mo keliu, mes, Kauno Eklėzinės
satyrus ir Agamemnoną, įsiver ninis pompėjietis. Štai čia vaikšto, Privincijos Arkivyskupas — Me
žiantį į šventyklą nužydyti pa neša audeklus į dažyklą, užsuka tropolitas Juozapas Jonas Skvirec
Vilkaviškio
Vyskupijos
pas barzdaskutį, perkasi vaisių, kas,.
švęstos elnės.
titulinis Larandos
Eidamas iš kambario į kamba stebi, kaip ten grūdus darbinin Koadjutorius,
Padolskis,
rį ir stebėdamas, kur senieji šios kas mala, kaip kalvis kūju geležį Vyskupas Vincentas
vietos šeimininkai valgė, kur mie daužo, arba sėdasi Montanaus na Kauno Arkivyskupo Augzilijaras,
gojo ir kur svečius priėmė, būk muose palošti. Su nuolatiniais titulinis Eosano Vyskupas Vin
susimaišo centas Brizgys, Generalinis Mari
atsargus — tenai gi, į klaikų būrį Pompėjos gyventojais
Viršininkas,
susimetę, guli žmonės, visa šeima, jūreiviai, rėkia mulų varovai, o jonų Kongregacijos
titulinis Olimpo Vyskupas Petras
tie,
kurie
atitrūko
nuo
darbų,
ei

kaip ją mirtis ištiko: skausmingais
veidais, baisiomis akių duobėmis, na pailsėti ir išsimaudyti termo Pranciškus Būčys, Kauno Eklėzi
paskutiniam riksmui pražiotomis se, kur gal ir kokį poetą sutiks ir nės Provincijos 25-jų metinių su
burnomis, sopulingai užgręžtomis pasiklausys naujienų iš Romos. kaktuvių proga, šių 1951 metų ge
rankomis ir lyg kažkur pastarame Dar kiti nusmunka į tavernas, į gužės mėn. 13 dieną aukojame, sa
šuoly besiveržiančiu visu kūnu — karčemas arba savotiškus anų die ve, mūsų Eklėzinės Provincijos ir
taip išgąstingai gyvybė veržėsi iš nų barus. Kaip šiandien mūsų visos Lietuvos sūnus ir dukteris:
dusinančio ūmios mirties glėbio. miestuose, taip ir tada būta ten tuos, kurie neša sunkų jungą sve
džiaugsmo, triukšmo ir svaigimo timųjų pavergtoje mūsų Tėvynė
Kad nesakytum, jog senovės orie .vyno stiklų Įsilinksminę, ki je, tuos kurie yra žiauriai kalina
žmonės gyveno tik tarp prakilnių ti apteršdavo šaligatvius ir sienas, mi ir ištremti į nejaukias sveti
kolonų ir vainikuotų statulų, šian todėl toje siauroje gatvelėje įtū mas šalis ir neturi tenai sau jo
dien tyčiomis ilgiau užtruksime žęs šeimininkas didelėmis raidė kios dvasinės paguodos ir visus
šiokiadieninėje Pompėjoje. Ir tai mis ant mūro išrašė prakeiksmus kitus tremtinius, išsisklaidžiusius
gal nuostabi austa, kadangi retas tiems, kurie drįsta anaip elgtis.
kone visuose pasaulio kraštuose,
kuris senovės paminklas ir reti
Paliksime juos, tuos senuosius aukojame Tau, Tavo Nekalčiau
griuvėsiai leidžia mums pažvelgti Pompėjos gyventoj u s. Grįžkime siai Širdžiai, kad Tavo meilė ir
i kasd’enir^ būtį ir palytėti pačią vėl i saulėtą Italijos dieną, į tas užtarimas pagreitintų Dievo ka
žmonių širdį, nuolatinius jų dar tuščias, plokščiais akmenimis klo ralystės pergalę, o visos tautos,
bus, rūpesčius ir pamėgimus.
tas gatves, prie kurių miegti di susitaikiusios tarp savęs ir su
Taigi
žengdami
Pertekliaus džioji romėnų praeitis su visu sa Dievu,
vadintų Tave palaiminta
gatve ir pasiekę naujaus’ų, kruon- vo gyvenimo įvairumu.
ir nuo vieno žemės pakraščio iki
ščiavsiai atliktų kasinėjimų dalį,
Ten antai baltu dūmu rūksta kitam kartu su Tavimi
giedotų
kur k;ek gab’ma tiksliau išsaugo Vezuvijaus viršūnė, kuri akmeni nesiliaujantį garbės, meilės ’r pa
ta nrae’ties tikrovė, matome Mon mis ir pelenais užvertė ši miestą, dėkos Magnificat Širdžiai Jėzaus,
tanans namus, kūnuose jo bičiu kadaise pilna gyvybės, šauksmų, kuriame
viename
žmonija gali
liai susirinkdavo lošti šachmatų. darbo ir kasdieninių rūpesčių.
rasti tiesą, gyvenimą ir taiką.
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MITAS

IR

Romanitiškas
įsivaizdavimas,
prietarai, baimė, -ilga ir lėta me
dicinos mokslo raida sukūrė ir te
bekuria daug klaidingų įsivaizda
vimų apie širdį ir širdies ligas.
Šitie prietarai kai kuriems pac.entams būna didžiausia kliūtis
sėkmingai juos gydyti.
Paimkim kaip pavyzdį pono X
atvejį. Jam, dar vaikui būnant bu
vo pasakyta, kad jis turįs širdies
murmėjimą. Įstikinęs, kad jo šir
dis gali sustoti veikus bet kuriuo
metu, jis labai atsargiai gyveno ir
daugiau nesikreipė į gydytoją. Jis
nežinojo, kad vėliau tas, murmė
jimas, išnyko.
Būdamas, maždaug, 50 metų
amžiaus, ponas X pergyveno, paly
ginti gana švelnios formos koro
narinę trombozę. Jį gydęs gydyto
jas buvo patenkintas; pastebėjęs,
kad pacientas pasiruošęs ilsėda
masis praleisti daug savaičių lo
voje, nes ne maža ligonių būna
neramūs, kada jie šiek tiek ge
riau jaučiasi. Bet kai gydytojas
paskyrė
ligoniui
vidutinišką
mankštą, X pasipriešimo įrodynėdamas, esąs beviltiškas invalidas.
Jis nekreipė dėmesio į priešingus
patikinimus, laikydamas juos tik
įkyria priedanga, norint jo gyve
nimo pabaigą padaryti malonesnę.
Netrukus jis įsivaizdavo visus
ligos simptomus: krūtinės skaus
mą, širdies tvaksėjimą, galvos
skaudėjimą ir silpnumą. Jis liko
kambaryje ir jo šeima bent tiek
buvo patenkinta, kad galėjo jį
slaugyti. Jis atmetė gydytojo pa
tarimą kreiptis į specialistą esą jis
ir be to žinąs, kad širdies priepuo
lis reikš jo galą.
Jo įmonės dalininkas, žmogus,
kurį jis labai gerbė, kartą aplan
kęs jį pasakė. „Tu gyveni kitoje
planetoje, kitaip tau būtų žinoma,
kad širdies priepuoliai visada bū
na trys, vienas po kito. Jeigu tu
trijų priepuolių neturėjai, tai tu
tikrai kuo nors kitu sergi, grei
čiausiai, blogu virškinimu“.
Tat taip paveikė pacientą, kad
jis tuojau aplankė gydytoją spe
cialistą. Rūpestingas jo skausmų
išaiškinimas, pagaliau,
išvadavo
jį nuo įsivaizduotų idėjų ir jis
ateityje galėjo normaliai, pagal jo
širdies sąlygas, gyventi.
Klaidingi įsivaizdavimai apie
širdies ligas yra tik nuobyros tų
nuomonių, kurių seniau medikai
laikėsi. Kiti kilo dėl klaidingo fak
to išaiškinimo. Daug šios rūšies
klaidų yra pavojingos, ypač kai
ligonis klaidingai gydomas.

DABARTINĖ LIETUVIU
LITERATŪRA

Rašytojas A. Vaičiulaitis, litera
tūrinės premijos laimėjimo proga
„Draugo“ korespondentui suteikė
įdomių duomenų apie savo kūry
bą ir apie lietuvių literatūrą bei
literatus. Apie dabartinę lietuvių
literatūrą jis pasakė:
— Dažnai pamąstau apie mūsų
literatūros žydėjimą Nepriklauso
moj Lietuvoj, ir tai man atrodo,
lyg koki renesanso laikai mūsų
raštuose. Iš vyresnės kartos tada
didelių kūrinių davė Vaižgantas,
V. Krėvė, A. Vienuolis, Šatrijos
Ragana ir kiti, jau anksčiau iški
lusieji. Didžia kūrybine jėga pra
siveržė naujieji — Faustas Kirša,
Putinas, Balys Sruoga, Binkis,
Ieva Simonaitytė, J. Aistis, B.
Brazdžionis ir eilė kitų. Per pas
kutinį dešimtmetį mūsų literatū
ra, nors ir sunkiomis sąlygomis,
nesiliovė augusi. Tai liudija Vinco
Ramono, Jurgio Jankaus, Nelės
Mazalaitės, P. Andrušio ir kitų
vardai prozoje, velionies V. Ma
černio, K. Bradūno, H. Nagio, A.
Nykos Niliūno ir kitų — poezijo
je. Jie sutvirtėjo ir iškilo šiais
vargo ir nelaimių metais. Su savo
kūrybiniu žodžiu prasimuša ir
naujausieji — P. Kozulis, VI.
Šlaitas, J. Mekas, A. Baronas, J.
Kaupas ir kiti.
Mūsų dramoj
stipri, originali pajėga yra A. Škė
ma. Šie vardai, ir dar eilė kitų,
sudaro paskutinįjį mūsų litera
tūros derlių. Tačiau prieš mūsų
akis stovi ir didelė grėsmė. Dau
geliui mūsų rašytojų, drauge ir
kitų menininkų, tenka sunkiai plu
šėti dė’ kasdieninės duonos. Jiems
maža belieka laiko ir jėgų pri
sėsti prie romano, dramos, poezi
jos. novelių. Jei visdėlto matome
naujų — ir gerų — kūrinių, tai
todėl, kad lietuvis rašytojas iš
akių neišleidžia didžiojo savo re
gėjimo: kuriančiosios lietuvių tau
tos. Bet baisu, kad jų neaptrintų
kasdieniniai vargai.

TEISYBĖ

APIE

Atrodo, būtų naudinga išvar
dinti kai kuriuos mitus ir išaiš
kinti, dėl ko jie klaidingi. Tiekia
masis sąrašas nepilnas, bet apima
daugelį labiau paplitusių klaidin
gų nuomonių.
1) Š-rdies ligos nepagydomos. .
— Tam tikros širdies ligos pa
gydomos. 'Daug, galbūt daugumas
jų, visiškai nepagydomos, bet gy
dymas, dažniausia ligoniui pati
krina įmanomai patenkinamą kas
dieninį gyvenimą.
2) Šird.es ligos visada paveldirribs ir dėl to nieko negalima pa
daryti.
— Aišku, tam tikri asmens tu
ri palinkimą galbūt, paveldėtą šir
dies ligoms. Tačiau šis faktas jo
kiu būdu nereiškia, kad jiems ne
galima pagelbėti.
3) Širdies ligos iš esmės yra
dvasinė problema arba širdies li
gos yra grynai organinė problema.
— Teisybė, maždaug,
vidury
tarp šių dviejų kraštutinumų. Sa
vaime suprantama., neįmanoma
gyvą žmogišką būtybę taip suskai
dyti, kad sielą ir kūną atskirai ga
lima būtų nagrinėti. Siela ir 1 Ci
nas yra tarpusaviam santyky, vie
nas kitą veikia, remia arba vienas
kitam kliudo. Tikrai, sielos kon
fliktai vaidina tam tikrą vaidme
nį širdies ligose, nes kai kurie
simptomai galima grynai psicho
logiškai išaiškinti. Tuo tarpu yra
daug širdies ligų aiškiai fizinio po
būdžio. Laimei, gydytojai vis dau
giau įpranta gydyti ligonio kūną
ir sielą kaip vieną vienetą.
4) Širdies ligos mūsų neramaus
gyvenimo padarinys.
— Šis įsitikinimas remiamas
teorija, kad paprastesnėse (primityviškesnėse)
civilizacijose būta
mažiau širdies ligų. Sakoma, kad
dabar šių ligų esama daugiau dėl
padidėjusio dvasinio įtempimo,
ypač gyvenant
sumechanintuose
didmiesčiuose.
Tačiau dabartinė
civilizacija pailgino žmogaus am
žių tiek, kad anksčiau jo sulaukę
milijonai žmonių būtų mirę ma
ru. Daba;' gi jie sulaukia tokio
amžiaus, kada, paprastai, širdies
ligos smogia. Neturime jokių pa
tikimų įrodymų, kad primityviose
civilizacijose būtų išgydyta kokia
nors liga dieta (ligonio mityba)
arba gyvenimo būdu.
5) Širdies ligos yra pergero gy
venimo padarinys. Dėl to, turint
širdies ligą, reikia vengti bet ko
kio nenuosaikumo.
— Klaidingas šito fakto aiški
nimas anksčiau, kol maisto, gėri
mo, rūkymo, nakties gyvenimo
piktnaudojimas išaiškintas, buvo
įprasta tai
laikyti širdies li
gos priežastimi. Kiek galima bu
vo iki šiol susekti, paaiškėjo, kad
širdies liga jau anksčiau pasireiš
kia. Nenuosaikumai ją tik pablo
gina.
6) Širdis yra labai švelnus or
ganas.
— Nesuprantama, dėl ko šis,
klaidingas įsivaizdavimas taip gi
liai įsišaknijo. Kadangi širdis,
daugiausia susideda iš raumenų,
dėl to turėtų būti aišku, kad nuo
latinė mankšta ją stiprina. Nuo
ankstyviausios kūdikystės iki mir
ties širdis nuolatos, ritmiškai, pla
ka, nesilsėdama daugiau, kaip se
kundės dalelę. Širdį galima paly
ginti nuolat besitreniruojančiam
atletui. Tačiau reikia pastebėti,
kad normaliai širdis yra tiek pat
tvirta ir stipri 50 metų, kaip ir 20
metų tuo tarpu, kada patvariausio
atleto pajėgumas, laikui bėgant,
sumažėja.
7) Širdies žaizda visada mir
tina. .
— Žinoma, kad šis atsparus or-

ŠIRDIES

ganas pergyvena dūrio ir šūvio
žaizdas. Vis dažniau tokios žaiz
dos būna pagydomos, jei laiku
pakviečiamas patyręs chirurgas.
Prieš keletą metų berniukas, žais
damas su draugu, griuvo ant pei
lio, kuris perdūrė jo širdį. Ber
niuką atvežus į ligoninę, jo širdis
dar silpnai plakė. Laimingu būdu
vyriausias chirurgas buvo vietoje
ir jis tuojau galėjo operuoti. Širdį
iškėlus, ji atrodė iš pirmo žvilgs
nio nesužeista, bet kraujuojanti ir
sukrekėjęs kraujas palengva rin
kosi į už širdies esantį apsaugos
apvalkalą, pericardium. Sukrekė
jusį kraują lengvai pašalino, bet
žaizdos
nerasta.
Audiniai jau
anksčiau sklandžiai uždarė dūrio
vietą. Berniukas dabar yra suau
gęs vyras — uosto darbininkas, ir
didžiuojasi savo pagėjom.
8) širdies liga sergą visada stai
giai miršta.
— Teisinga tik kai kurioms, šir
dies ligų formoms.Dažniausia šir
dies skausmai būna chroniški. Ne
būna tokių staigių ir stiprių smū
gių, kaip pavyzdžiui, smegenų
smūgis, išskyrius napaprastas są
lygas.
9) Varginanti kūno mankšta
kenkia širdžiai, ypač nejauno am
žiaus žmonėms.
— Jeigu vidutinio ar vyresnio
amžiaus asmuo krinta teniso aikš
telėje, skubėdamas pavyti tram
vajų, ar sunkią naštą nešdamas,
dažnai sakoma, kad čia persis
tengta. Šia proga prisiminkime Do
naldo Nelson‘o, amerikiečių karo
gamybos viršininko, žymios fizi
nės jėgos vyro, pastabą. Jis sako,
kad vienir.tėlė jo fizinė mankšta
per pastaruosius 20 metų buvo jo
sporto draugų lydėjimas į kapi
nes. Tačiau beveik jokia fizinė
mankšta negali perdaug įveikti
sveikos širdies, juo labiau jai pa
kenkti. Kiti kūno raumenys anks
čiau atsisako veikti, kaip širdis.
Jeigu širdis nesveika, yra pavo
jus, kad per didelis jėgų įtempi
mas gali būti griuvimo priežasti
mi. Šis jėgų įtempimas tik pagrei
tina silpnumo priepuolį keletą va
landų, arba daugiausia — keletą
dienų. Net širdies liga sergą ga
li tęsti tam tikrą mankštą, o
mankštos pabūdis ir dydis dau
giausia priklauso ligos sąlygų.
10) Širdies liga sergą gyvena il
giau, jeigu jie vengia darbo ir bū
na lovoje.
— Teisinga-rik tais atvejais, ka
da liga yra išsiplėtusi. Bendrai
imant, ligonio fizinė ir dvasinė sa
vijauta skursta nuo nereikalingų
apribojimų. Rūpinimasis savimi
dar nereiškia invalidumą.
11) Alkoholis, tabakas ir kava
erzina širdį.
— Šių trijų dalykų veikimas yra
skirtingas paskiriems asmenims.
Pav. kai kurių asmenų širdis pla
ka greičiau, kada jie išgeria šiek
tiek alkoholio ar kavos, kitiems
tai jokios įtakos nedaro arba la
bai mažą. Šių skirtumų priežastis
nežinoma; taip pat nežinoma, ko
dėl kai kurie asmenys įpranta ger
ti alkoholį ir kavą — daugiausia
kavą — o kiti negali įpr asti. Tam
tikroms širdies ligoms nedideli al
koholio kiekai dažnai būna nau
dingi,
nes alkoholis praplečia
kraujagysles ir ligoniui suteikia
poilsį. Tabakas ne naudingas, bet
pr iverstinis susilaikymas nuo rū
kymo nuolatiniems rūkytojams ga
li būti daugiau žalingas, kaip ni
kotinas, siaurinąs kraujagysles.
Tas pats tinka ir kavai
12) Širdies murmėjimas arba
netaisyklingas plakimas yra tikri
širdies ligos požymiai.
— Tik gydytojas, rūpestingai

JUOROSIOS

Stebuklus raganius rodys,
Ž noma, už pinigą.
Susitaupė Adomėnas
Bilietui du šilingus.

1951 m. gegužės 18 d.

ištyręs, gali teisingai nuspręsti
kiek yra reikšmingas širdies mur
mėjimas, greitesnis ir lėtesnis jos
plakimas ir neritmingas plakimas.
Kai kurie širdies murmėjimai,
pav. neritmingumas, yra būdingi
tam tikroms širdies ligoms, kiti,
dažnai būna visiškai sveikai šir
džiai esant.
13) Skausmai širdies srityje yra
tikras širdies ligos ženklas.
— Šios rūšies skausmai, grei
čiausiai pažymi oro perteklių ir
raumenų
spazmas
virškinimo
trakte. Kairės
krūtinės
pusės
skausmai, beveik, niekuomet ne
būna dėl širdies ligos. Tikras šir
dies skausmas, paprastai jaučia
mas kaip slogutis ar spaudimas
krūtinės viduryje.
14) Elektrokordiograma (arba
Rentgeno nuotrauka) neklystinai
parodo visus širdies trūkumus.
— Abu šie diagnostiniai įran
kiai yra naudingi, bet jie patiekia
tik dalį informacijos. Elektrokor
diograma gali duoti specialistui
vertingą paaiškinimą apie širdies
veikimą; bet taip tiriant dažnai
nesveikos širdys parodo normalius
rezultatus ir atvirkščiai.
Šios
elektrokordiogramos
yra
labai
vertingos, suteikia
žinių apie
elektros impulsus, bet jos neparo
do, kiek iš tikrųjų širdies raume
nys yri stiprūs. Elektrokordio
gramos naudingos, palyginti jas su
ankstesnėmis
elektrokordiograniomisjjos papildo kitas diagnosti
nes priemones. Rentgeno nuotrau
kos parodo širdies dydį formą ir
padėtį, bet mažai arba nieko apie
jos pajėgumą kraują varinėti.
15) Trombozės (kraujo kam
ščiai) visada baigiasi staigia mir
timi.
— Kraujo apytakos pagalbinis
mechanizmas taip tikslingai su
tvarko daug trombozių (kai su
krekėjęs kraujas aklinai uždaro
gyslą), kad net jų buvimas daž
nai būna nepastebimas. Nedauge
ly atvejų jos priverčia paliestąjį
asmenį iš dalies arba visiškai ne
judėti ir tiktai retai įvyksta mir
tis. Jeigu krekenos uždaro gyslą
ir kaimyninės gyslos negali perim
ti jos darbo, arba jeigu tai įvyksta
tokioje vietoje, kuri yra per dide
lė, kad pakankamai greitai galė
tų būti aprūpinta krauju, reika
linga gydytojo pagalba. Tuo tar
pu kai paliestieji audiniai gyja ir
kol nauja kraujo aprūpinimo sis
tema (kolateralinė apytaka) išsi
vystys, reikalinga ramybė. Tiktai
tokiu atveju, kada krekenos užda
ro smegenų, širdies arba plaučių
didžiąją gyslą, būna staigi mirtis.
16) Aukštas kraujo spaudimas
susprogdina širdį (arba gyslas).
— Gysla gali sprogti, bet tai jo
kiu būdu ne dėl aukšto kraujo
spaudimo. Širdis gali sprogti tik
tada, kai jos sienelės, dėl ligos ar
ba sužeidimo, būna plonos arba
labai susilpnintos. Sveikos krau
jagyslės yra stiprios ir tamprios.
Tiktai rimtai sužeidus ir esant la
bai aukštam kraujo spaudimui,
gali būti sprogimas.
17) Apalpimas yra tikras šir
dies ligos ženklas.
— Apalpimas, dažniausia, įvyk
sta dėl nepakankamo kraujo ir de
guonie kiekio smegenyse; dažnai
tat būna nervingo reflekso (išori
nio poveikio į nervus) išdava, pav.
tiems
asmenims, kurie alpsta
kraują arba šiurpią nelaimę ma
tydami, arba staiga gavę baisią
žinią.
Be to apalpimai įvyksta dėl ne
paprastų skausmų, arba tada, kai
labai ilgą laiką tenka įsitempus
stovėti. Tuomet kraujas susirenka
apatinėje kūno dalyje ir smege-
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Tokį triušį, bra, ištraukti
Gyvą iš cilinderio,
Juk į m ag jos dalyką
Tai didžiulis indėlis!

LIGAS

Gerai pažįstame šilką, bet tur
būt retas kas mūsų žino, koks
keistas tvarinys — šilkaverpis,
kuris šilką gamina.
Šilkaverpis, išsiritęs iš kiauši
nio kaip vikšras yra toks ėdrus,
kad jei jo augimas būtų propor
cingas suėstam maistui, tai per
45 savo gyvenimo dienas jis pasi
darytų 2000 kartų didesnis, o jo
svoris tuomet būtų 36.000 svarų.
Bet taip nėra. Pilnai užaugęs šil
kaverpis vikšras, prieš pradėda
mas sukti sau šilkinį lizdą, yra
apie 7 cm. ilgumo ir apie 50 gra
mų svorio.
nų aprūpinimas nebūna patenki
namas. Labai retai atsitinka apal
pimai dėl širdies ligų, nors širdies
ligą sergą gali apalpti ir dėl mi
nėtų priežasčių. Tėra tik dvi retos
širdies ligų aplinkybės, kurios
gali būti apalpimo priežastimi, bet
tik maža šių ligonių dalis netenka
sąmonės.
18) Širdies liga sergančios mo
terys negali turėti vaikų.
— Pajėgumas vaikus gimdyti
priklauso to, kiek jau prieš nėštu
mą širdis buvo sužalota. Savai
me suprantama, širdis turi atlikti
papildomą darbą: šiek tiek dides
nį per pirmuosius tris mėnesius ir
tada kas savaitę vis didesnį, kol
pasiekiamas aukščiausias laipsnis,
maždaug, aštunto mėnesio gale.
Kraujas turi būti varinėjamas
aprūpinti ne vien tiktai padidė
jusius motinos, bet ir negimusio
kūdikio reikalavimus. Šitas jėgų
įtempimas skiriasi nuo stiprios fi
zinės mankštos tuo, kad pastaroji
yrra laikina, tuo tarpu kai nėštu
mo atveju širdis kiekvieną mo
mentą
turi
nuolatos _ įtemptai
dirbti.
Kadangi daugumas moterų turi
vaikus po 20 ir iki 40 metų am
žiaus, o šio amžiaus grupės pa
grindinė širdies liga yra reumatiškos kilmės, dėl to čia daugiau
sia ir kalbama apie reumatišką
širdies ligą. Laimei, šiandien pa
kankamai yra ištirta šita liga ir
be to žinoma, kokį darbą širdis
turi atlikti nėštumo metu. Todėl
šiandien tikrai ■ galima pasakyti,
ar moteris, sirgdama reumatiška
širdies liga, gali turėti vaiką da
bar, vėliau, ar kada jos širdies
būklė pagerės, arba visiškai atsi
sakyti nėštumo.
Gr. H. M. Marvin'as, „Die Weltwoche“ Nr. 909, 1951 m. balan
džio 13 d. ir „Science Digest“,
April 1951.
Dr. H. M. Marvin'as yra „Ame
rican Heart Association“ pirmi
ninkas, „National Heart Advisory
Council" narys ir „Yale Universi
ty School of Medicine" profeso
rius
Pateiktoji santrauka apie šir
dies negalavimas yra paimta iš jo
knygos
„You
and your
heart", kurią 1950 m. išleido
Random House Inc. Kaina 3 dol.

ŽINOVAS

Bet ir mūsų gerbiamajam
Šis bei tas jau žinoma,
Nors žurnaluose jo vardas
Dar nebuvo minimas.

Fokus-mokus, prašom, ponai
Prašom įsitikinti!
Senis dalyvauti žada
Manchesterio piknikuos.
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PIRMIEJI LONDONO
LONDONO LIETUVIŲ
BAŽNYČIA
Kai Londone apsigyveno nema
žai lietuvių, iškilo gyvas reikalas
kurti savo parapiją ir statyti baž
nyčią. Tačiau tokiam žygiui labai
pasipriešino lenkai, kurių tada
Londore jau gana daug buvo ir
kurių bažnytėlėje lietuviai laiki
nai buvo prisiglaudę.
Lenkai,
matydami
lietuvius
esam pamaldžiais ir, kas svar
biausia, žymiai už juos dosnes
niais bažnyčios reikalams, įvai
riais būdais stengėsi lietuviams
trukdyti steigti savo atskirą para
piją. Jie įtikino tuometinį Westminsterio arkivyskupą, kad lietu
vių, kaip rautos iš viso nėra. Jie
įrodinėjo, kad tik tam tikra len
kų visuomenės dalis yra neklusni
vietinei lenkų bažnyčiai, prieš ją
maištauja ir nori steigti atskirą
savo parapiją.
Tiesa, tuomet buvo ir tokių lie
tuvių, kurie save laikė lenkais,
,urėjo iškraipytas, aplenkintas pa
vardes, sakėsi kilę iš „polsčiaus“,
t.y. iš Suvalkų gubernijos, nors
lenkiškai kalbėti beveik nemokė
jo. Tokie ir panašūs argumentai
lenkų buvo panaudoti kardinolui
įtikinti, kad lietuviai yra lenkai.
Suklaidintas kardinolas neleido
lietuviams kurti atskirą parapiją.
Tačiau lietuviai rankų nenulei
do. Jie atsiuntė kardinolui lietu
viškus tekstus maldų „Tėve mū
sų“ ir „Sveika Marija“, tuo bū
du įrodydami abiejų tautų kalbų
skirtumą.
Pagaliau,
Londono Katalikų
Bažnyčios vyirausybė nusileido ir
leido lietuviams statyti savo baž
nyčią ir turėti lietuvių tautybės
kunigą.
Londono lietuviai, gavę leidi
mą, suskato ieškoti steigiamai pa
rapijai lietuvio kunigo. Po gana
vargingo ir atkaklaus ieškojimo,
pagaliau, jį rado. Tai buvo jau
nas, 28 metų kunigas Bol. Siamas,
kuris į Londoną atvyko 1900 me
tų pabaigoje. Lietuviams neturint
nuosavos bažnyčios, katalikų vys
kupas leido laikinai pamaldas lai
kyti vokiečių šv. Bonifaco bažny
čioje.
1901 metų pradžioje naujai pas
kirtasis Londono lietuvių dvasios
vadas kun. B. Siamas, dalyvau
jant gausiam būriui maldininkų,
atlaikė pirmąsias šv. Mišias.
Laikiniai prisiglaudę
vokiečių
bažnyčioje lietuviai nerimo.
Jie
troško visiškos dvasinės nepri
klausomybės. Savo klebono kun.
Šlamo paraginti, nutarė statyti sa
vą bažnyčią.
Tam tikslui buvo surengtos ke
lios rinkliavos, kurios davė pra
džiai geroką pinigų sumą ir įga
lino imtis darbo.
1902 m. parapijos komitetas,
pasitaręs su kun. Siamu, nupirko
bažnyčiai sklypą ir namą. Tai bu
vo senas.
apgriuvęs
sandėlis
Cable gatvėje, kuris buvo reika
lingas pagrindinio remonto. Baž
nyčia Londono lietuviams kaina
vo apie 1000 svarų. Pinigų dide
lė dalis buvo gauta paskolos pa
vidalu iš banko.
Žiūrint ano meto svaro didelę
perkamąją galią, ta suma buvo
gana didelė ir naujai parapijai
nemaža našta.
1902 m
pradžioje bažnyčios
įrengimas buvo baigtas ir Londo
no lietuviai pradėjo melstis nuo
savoje, kad ir labai
kuklioje
bažnytėlėje. Nuo tų metų prasidė
jo savistovus Londono lietuvių
šv. Kazimiero parapijos gyveni
mas.
1905 m. pabaigoje šv. Kazimie
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ro parapija, kun. K. J. Matulaičio
asmenyje, susilaukė naujo kle
bono.
Tai buvo šviesus, darbštus, pil
nas iniciatyvos ir savo parapijai
atsidavę kunigas. Jo nuveikti dar
bai
yra vieni reikšmingiausių
Londono lietuvių šv. Kazimiero
parapijos istorijoj.
Kun.
J. Matulaitis
įsteigia
suaugusiems mokyklą. Įruošia ir
tvarko parapijos knygyną. Stipri
na lietuvių
organizacinę veiklą.
Jo pastangomis Londono lietuvių
organizacijos
įsigyja
vėliavas.
Reikšmingiausias kun. J. Matulai
čio darbas yra naujos bažnyčios
pastatymas.
Bažnytėlė Cable gatvėje, kas
met didėjant Londono lietuvių
skaičiui, pasidarė ankšta. Be to
ji buvo pačiame vargingiausiame
ir nešvariausiame Londono rajone.
Tad joje kiek paklebonavęs, kun.
K. J. Matulaitis iškėlė parapijos
komitetui mintį bažnytėlę parduo
ti ir statyti naują, erdvesnę ir
geresnėje vietoje. Komitetui ir
visuomenė pritarė. Jis ėmėsi ini
ciatyvos bažnyčią statyti, gerai ži
nodamas, kad nesant pinigų, bus
sunkus darbas. Savų lėšų para
pija tuomet
kaip ir neturėjo.
Pardavus senąją bažnyčią, už ku
rią gauta per 600 svarų, kun. J.
Matulaičio pastangomis iš priva
čių asmenų buvo pasiskolinta 800
sv. Tiek lėšų sudarius, pradėta
sumanymas vykdyti. Tam tikslui
buvo nupirktas nedidelis žemės
sklypas prie The Oval, Hackney
Road, E.2 ir pradėta bažnyčios
statymui paruošiamieji darbai.
Naujoji bažnyčia Londono lie
tuviams kainavo per 4.000 svarų
Ši pinigų suma susidarė iš Lon
dono Katalikų Vj’skupijos Kurijo
je užtrauktos paskolos ir aukų sa
vo tatutiečių tarpe, kurie, kad ir
nedaug uždirbdami, kiek galėda
mi rėmė naujosios bažnyčios sta
tymo reikalą.
1912 m. bažnyčios statyba ir
vidaus įrengimas buvo baigti. Tų
pat metų kovo 10 d., dalyvaujant
pačiam Westminsterio kardinolui,
įvyko iškilmingas bažnyčios pa
šventinimas. Kardinolas buvo pa
tenkintas naująja lietuvių bažny
čia ir pažadėjo iš Vyskupijos lė
šų padengti dalį parapijos skolų,
susidariusių statant bažnyčią. Vė
liau, kiekviena proga, kardinolas
viešuose
susirinkimuose girdavo
lietuvius, statydamas lietuvius ki
tų tautų kunigams kaip vienybės
ir solidarumo pavyzdį.
1923 m. skola bendrom pastan
goms buvo baigta mokėti, bažny
čia perėjo pilnutinėn Londono lie
tuvių šv. Kazimiero parapijos nuo
savybėn.
Bažnyčios išorė, nors nėra im
ponuojanti, bet jos vidus tikrai
gražus. Didysis altorius — re'r
meno brangenybė, nes yra meniš
kai atlikto darbo medžio droži
nys.
Taigi didelio entuziazmo, vie
ningumo ir pareigos supratimo
dėka, Londono lietuviai turi nuo
savą, jaukią bažnyčią.
M. K.
John Tuinila, prieš 20 metų gy
venęs 203, Thistle St. Glasgow,
prašomas atsiliepti arba žinančius
jį pranešti: Jonui Petrauskui 40,
Askin St., London, Ontario, Cana
da. Ieško pusbrolis.

Turbūt daugumas mūsų dar ne
žino, kodėl laivų greitis matuoja
mas mazgais ir iš kur tas keistas
pavadinimas atsirado.
Paveiksle matyt laivo greičiui
matuoti aparatas, vadinamas logu, kuris yra panašus į trikampę
plokštelę (skirtulio išpiova). Ta
plokštelė yra medinė, jos lenktoji
briauna apkaustyta švinu taip,
kad įmesta į jūrą ji plūduriuoja
statmenai su viršūne vandens pa
viršiuje.
Tas priestaisas yra pririštas prie
ilgos virvės, kuri padalyta į smul
kesnes dalis, atžymėtas mazgais.
Vienos tokios dalies ilgis, atseit
nuo mazgo iki mazgo, yra lygus
vienai šimtas dvidešimtąja! jūr
mylės ilgiui (jūrmylė padalyta į
šimtą dvidešimt dalių).
Pats laivo greičio matavimas
atliekamas taip: prietaisas įme
tamas į jūrą, kadangi jis, kaip in
karas, stovi vienoje vietoje, todėl
laivui plaukiant pirmyn, nuo špūlės r.usivynioja virvė. Po to ata
tinkamų prietaisų pagalba tiks
liai nustatoma, kiek mazgų nusivynioja nuo špūlės laike pusės mi
nutės.
Leiskim, kad per pusę minutės
nusivynioja vienas mazgas, aišku,
kad per valandą jų nusivyniotų
120 ir laivo greitis būtų viena
jūrmylė per valandą.
Jeigu per pusę minutės nusivynioja 30 mazgų, tai, paprastai sa
koma, kad laivo greitis 30 mazgų
arba 30 jūrmylių per valandą.Vie
na jūrmylė lygi 1853 metrams.
Taigi, laivas, kuris turi 30 mazgų
greitį, nuplaukia per valandą per
55 kilometrus.

Į KELIONIŲ BIURAS
HICKIE. BORMAN,
GR ANT & CO.,
24, Charles II St. London, S.W.l.
parūpina bilietus kelionei į vi
sus pasaulio kraštus laivais,
lėktuvais, traukiniais ir su
tvarko kelionės formalumus.
Patarnavimas skubus, pati
kimas,
be
jokio specialaus
atlyginimo.
Rašyti angliškai (rašant lie
tuviškai laiškus adresuoti į
DBLS Centrą!.

Patartina atostogas praleisti
Blackpoolyje. Maistas ir nak
vynė dienai dvylika ir pusė ši
lingo. Prašoma iš anksto užsi
sakyti. Kreiptis adresu: D.
Morgan ir E. Steckienė, 62
Holmfield Rd., Blackpool.

Šmulkštys Sergijus,
kilęs iš
Meškučių km. Marijampolės vai.
ir apskr. prašomas atsiliepti St.
Staniškiui gyv. 6931 So. Artesian
Ave., Chicago 29, ILL. USA.
Vedybų, tikslu nori susirašinėti
lietuvis, 32 m., R. K. tikybos su
moterimi, neaukštesne 64 inchų,
nesenesne 26 m. Į laiškus su nuo
trauka atsakysiu. Susitarus parū
pinsiu dokumentus atvažiuoti. V.
Stanley, Gen Del.. Wilson Height,
P.O. Toronto, Ontario, Canada.
Išnuomojamas mebi. kambarys
vienam asmeniui. Kreiptis laišku:
37, Gowrie Rd., London, S.W.ll.

PADĖKA
L. L. Meno Sambūris nuošir
džiai dėkoja p. Petrui Sirvidui už
dviračio ieško.
padovanotą rašomąją mašinėlę.

Prašau atsiųsti man lietuvių kalba bendraraštį ir į Kanadą
plaukiančių laivų tvarkaraštį.
Pavardė ...................................................
— Aš su savo vyru niekad dėi
pinigų nesibaru. Neverta burną
aušinti dėl tokio mažmožio, kurį
jis užsidirba.
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Adresas ...................................................

Įrašę savo adresą, iškirpkit ir siųkite:
Mr. L. Vane, Fregata Travel Ltd., 122 Wardour St., London,W.l.

Trigubas jubiliejus Šiais metais
sukanka 700 metų nuo Lietuvos
Karaliaus Mindaugo krikšto, 25
metai nuo Lietuvos bažnytinės
provincijos įsteigimo ir tiek pat
metų nuo J. E. Arkivyskupo Dr.
Juozapo
Skvirecko
paskyrimo
Kauno ArKivyskupu Metropolitu.
Romoje yra ruošiamas iškilmingas
šios trigubos sukakties minėjimas.
„Draugui“ 35 metai. Balandžio
29 d. Čikagoje einąs lietuvių kata
likų dienraštis „Draugas“ minėjo
35 metų sava senatvės sukaktį.
Anksčiau tuo vardu ėjo savaitraš
tis, bet 1916 m. kovo 31 d. jis buvo
paverstas dienraščiu.
Brazilijoje, Sao Paulyje, nuo
šių metų pradžios veikia trys lie
tuvių pradinės mokyklos. Jose
išeinama brazilų mokykloms tai
koma programa ir dėstoma lietu
vių kalba,
mokoma lietuviškų
dainų.
Iki šiol Amerikos Lietuvių Ta
ryba vis atidėliojo judinti lietuvių
bendruomenės organizavimo Ame
rikoje reikalą. Paskutiniu metu
subrusta svarstyti Amerikos lietu
vių įsijungimo į Pasaulio Lietuvių
Bendruomenę klausimas ii turėta
eilė posėdžių. Organizavimosi pa
grindu imamas VLIKo pasiūlytas
statutas.
Australijoje
įvyko
pirmosios
sklar.dvmo varžybos, kuriose daly
vavo J. Pyragius, esąs sklandymo
instruktoriumi. Jis su mokomuoju
sklandytuvu iškilo aukščiausiai ir
užėmė pirmąją vietą.
Vyt. Tamulaitis, žinomas rašy
tojas, gyvena Kanadoje. Atspėja
mu nuo darbo laiku, parašė naują
apysakaičių rinkinį jaunimui. Sis
kūrinys netrukus bus išleistas.
Vokietijos lietuviai. PLB Vokie
tijos krašto valdybos žiniomis,
šiuo laiku vak. Vokietijoje dar
yra organizuotų 10.271 lietuvis.
Jie gyvena 155 vietovėse. Britų
zonoje 93 vietovėse yra 6.331;
Amerikiečių zonoje 47 vietovėse
3.356 ir Prancūzų zonoj 15 vieto
vių — 584 lietuviai- Nežiūrint nuo
latinės emigracijos, lietuvių skai
čius per paskutiniuosius metus
vis laikosi 10.00—11.000 ribose.
Vyksta nuolatiniai, nors ir nedi
deli pakitėjimai. Vienos seniūni
jos dingsta, jų vieton susiburia
kitose vietovėse lietuviai į seniū
nijas su keliolika ar net keliomis
■ dešimtimis narių. Pavieniai lietu
viai vis dažniau po kelerių metų
kreipiasi pirmą kartą į Krašto
Valdybą, norėdami įsijungti į lie
tuvių bendruomenę arba gauti
materialinės pagalbos bei pata
rimų.
Vokietijos
lietuvių
Vasario
16-osios gimnazijai Diepholze, vo
kiečių savivaldybė paskyrė pusės
hektaro sklypą, kuriame mokiniai
turės progos pasimokyti daržinin
kystės, naudingai praleisti laisva
laikį ir išsiauginti maistui daržo
vių. Šiam darbui vadovaus agr.
Bertašius, Lietuvoje buvęs žemės
ūkio mokyklų mokytojas.
Nauji Vokietijos lietuvių gim
nazijos mokytojai: kun. P. Girčius, baigęs Romoje aukštuosius
mokslus, atvyko į Diepholzą. Gim
nazijoje kun. Ginčius yra kape
lionas ir lotynų kalbos mokytojas;
anglų kalbos dėstyti atvyko mok.
H. Skvirblienė, nuo 1945 metų dės
čiusi tą kalbą lietuvių tremtinių
gimnazijose Luebecke ir Oldenburge; kompoz. J. Strolia kviečia
mas į Diepholzą muzikos ir dainų
mokytoju; inž. AL Stauskas, bu
vęs Lietuvoje kūno kulūros moky
tojas, atvyko dirbti Vasaro 16
gimnazijoje. Dėsto kūno kultūrą ir
matematiką vyr. klasėse, kol pa
sveiks matematikos mokytojas S.
Antanaitis.
Wehnene, prie Oldenburgo lie
tuvių mokykla dabar yra didžiau
sia visoje Vokietijoje. Tai vienin
telė tautinė stovykla, kurioje vien
tik lietuviai gyvena. Jų šiuo metu
yra 550. Stovyklos komendantas
Breuer, vokietis, ilgus metus gy
venęs JAV, Clevelande, palankus
lietuviams ir nuoširdžiai bendra
darbiauja su stovyklos komitetu.
Komiteto pirmininkas — energin
gas visuomenininkas VI. Narbutas.
Veikia vaikų darželis ir 8-nių
metų pradžios mokykla. Vokiečiai
kol kas dar atlygina 4 mokytojus.
Wehneno jaunimas kelis kartus
buvo aplankęs netoliese esančių
senelių prieglaudą, kur yra 90 lie
tuvių senelii; ir palinksmino sene
lius tautiniais šokiais ir dainomis.
Stovykloje yra lietuviškas koope
ratyvas ir svetainė.

SVETUR
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A. Giedrius, žinomas pedagogas
ir rašyojas, baigia rašyti lietuviš
ką elementorių. Jį išleisti ruošiasi
PLB Vokietijos krašto valdyba.
Ši knyga pasaulio lietuviams la
bai reikalinga, nes seniau išlei
stieji elementoriai jau parduoti.
V. Augustinas, žinomas fotogra
fas, jau parinko rinktinių Lietu
vos vaizdų rinkinį ir atidavė spau
dai. Tai bus labai įdomus Lietu
vos vaizdų albumas. Tikimasi, kad
dar gegužės mėn. bus atspausdin
tas.
E. Kardelienės sukaktis. Bal. 21
d. Kanados lietuviai pagerbė Montrealy
apsigyvenusios Lietuvos
Operos solistės Elžbietos Karde
lienės dvidešimties metų scenos
darbo sukaktį. Ta proga įvyko
koncertas. Kanadoje gyvendama,
E. Kardelienė dažnai dainuoja
koncertuose, kurių apsčiai buvo
didesnėse lietuvių kolonijose.
Ruošiasi birželio 15 d. Čikagos
Lietuvių Taryba ir Ilinoiso vals
tybės Lietuvių Tremtinių Ben
druomenė jau ruošiasi
atžymėti
birželio 15 dieną. Toji diena bus
kaip lietuvių susikaupimo diena.
Ją organizuoja sutartinai visa lie
tuviškoji visuomenė.
Minėjimo
centras bus Čikagoje. Tos dienos
programoje, be kita ko, numaty
tas ir specialus vaidinimas. Susi
kaupimo Dieną globos Lietuvos
konsulas P. Daudžvardis.
Dail. A. Valeška ir J. Kaupas
Čikagoje atidarė
studiją, kuri
rengs parodas ir priims įvairius
dailės užsakymus
Jurgis Jankus parašė jaunimui
skirtą apysaką „Jakamutis ir ra
ganėlė“ ir atidavė „Gabijos“ lei
dyklai.
Stepas Zobarskas atidavė „Ga
bijai“ išleisti dvi knygas skirtas
jaunimui: „Doleris iš Pitsburgo“
ir „Simas Rašimas“.
Dail. Vladas Vijeikis paruošė
spaudai mūsų mažiesiems knygelę
„Barborytė ir Petriukas“. Eiliuo
tą tekstą šiai knygelei parašė pats
dailininkas.
Čikagoje organizuojamas komi
tetas, kuris rūpinsis senųjų nusi
pelniusiųjų visuomenininkų šel
pimu.
Detroito lietuvių kolonija Va
sario 16-sios proga suaukojo Lie
tuvos laisvinimo reikalams virš
pustrečio tūkstančio dolerių.
Vokietijos
lietuvių
laikraštis
„Tremtis“ išleidžia V. MykolaičioPutino pagarsėjusį romaną „Alto
rių šešėly“ Visos trys romano da
lys sujungtos į vieną knygą, kuri
turės apie 700 pusi.
Prof. V. Biržiška sutiko parašy
ti Dr. Jono Šliupo biografiją. Bio
grafiją leidžia specialiai sudary
tas komitetas.
Gen. St. Raštikis, apie dvejus
metus
išgyvenęs
Kalifornijoje,
persikėlė į Surakuzus. Naujorko
valstybėje. Ten vienoje karo mo
kykloje jis dėstys rusų kalbą.
E. Galvanauskas, gyvenąs Madagarskare, atsakydamas klaipėdie
čiams į jų sveikinimą, pasiųstą
Klaipėdos krašto atvadavimo su
kakties proga, pažymėjo, kad, tu
rėdamas galvoj savo amžių ir pa
lyginti su žmogaus gyvenimu lė
tą tarptautinių įvykių raidą, ne
turįs vilties bepamatyti jo širdžiai
brangų Klaipėdos pajūrį.
Norė
tųsi gi paguldyti nors kaulus
Smiltynės smėlyje, — pabrėžė sa
vo pasiilgimą p. Galvanauskas.
Bal. Brazdžionis, buvęs DEL
Sąj. Bradfordo skyr. pirmininkas,
lietuviškosios spaudos platintojas
ir bendradarbis, Amerikon atvy
kęs apsigyveno Worcestery ir pra
dėjo dirbti ten einančio „Ameri
kos Lietuvio“ redakcijoje.

— Kitą kartą?... Bus vyras na
mie ir tada jis nesusilaikys nepa
reiškęs nepalankią nuomonę.
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TRUMPOS NAUJIENOS
* Rusai Rytprūsiuose nuėmė
1200 kilom, geležinkelio bėgių.
* Sovietų Rusijos vyriausybė
uždraudė gyventojams ilgiau lai
kyti senus laikraščius, kaip viene
rius metus. Kas ilgiau juos laikys,
pagrąsino tuos didelėmis bausmė. mis bausti. Šilas patvarkymas
siekia sumažinti Rusijos gyvento
jams progas susekti Sovietinės
valdžios melą, apgavystės ir poli
tikos prieštaravimus, kurie gali
iškilti skaitam senus laikraščius
ir lyginant juose skelbtus daly
kus su vėliau kartojamais.
* Matų ir saikų įs,atymdavystės komisija, kuri tris metus ty
rinėjo metrinės sistemos įvedimo
D. Britanijoje galimybes, nutarė
pasiūlyti naują matavimo sistemą
priimti. Prie metrinės sistemos
pereiti siūloma palaipsniui dvide
šimties metų laikotarpyje.
* Britų parlamento ir Lordų rū
mų delegacija iš 12 asmenų išvy
ko į Jugoslaviją. Ši kelionė yra
revizitas į neseniai buvusį Jugos
lavijos parlamento delegacijos vi
zitą.
* 15 rusų, sovietinių pareigūnų
iš Naujorko išvyko į Rusiją be
bagažo, nes uosto darbiniu kai at
sisakė bagažą krauti į laivą. O ba
gažo būta labai didelio: dėžės su
televizijos aparatais,
rašomom
mašinėlėm, šaldytuvais ir kito
kiais ne sovietinio gyvenimo da
lykais.
* Amerikos prezidentas Truman'as, nuo gen. MacArzhur'o
atleidimo iki šio laiko, gavo 85.000
laiškų Ir telegramų. Prezidento
kanceliarijos pareigūnas pranešė,
kad 55 nuoš. laiškų
palaiko
MaeArthur'ą, o 45 — Trumar.'ą.
* Neseniai
Lamanšo
kanale
nuskendęs Britų povandeninis lai
vas ,,Affray“ dar nesurastas. Ieš
kojimas tęsiamas ir jis gali truk
ti apie tris savaites.
Ieško visa
eilė laivų, naudodami tam tikrus
prietaisus ir narus. Teks ištirti
apie 1000 kv. mylių plotą.
* Nauja Britų kariuomenės šarvuota divizija netrukus bus pasiųsta į Vokietiją. Tada bus keturios Britų kariuomenės divizijos Vokietijoj. Be to, vak. Vokie
tijoj yra: dvi amerikiečių divizi
jos, trys — prancūzų, viena —
belgų, viena danų brigada ir vie
na — norvegų brigada. Iki galo
šių metų į Vokietiją turės atvyk
ti dar 4 amerikiečių divizijos.
* Vilnų kaina Australijoj, kaip
svarbiausiame
vilnos
tiekimo
krašte, tebekrinta. Palyginus tą
kainą, kuria vilna buvo perkama
š.m kovo mėn. su dabartine, ji
yra 40 nuoš. mažesnė. Kainos kri
timas vilnos tiekėjams sąmyšį
kelia.
* Amerikos gen. C. Chase, vyriauisias čangkaišeko patarėjas
Formozcje pareiškė, kad naciona
listinės Kinijos karo laivyno kū
rimo reikalams America duos
pusšešto milijono dolerių. Šie pi
nigai bus sunaudoti nepriklauso
mai tų 50 milijonų dolerių, kurie
paskirti
nacior. alistinės Kinijos
sausumos kariuomenės organiza
vimui.
* Singapūre įvyko Britų, Pran
cūzų ir Amerikos generolų pasita
rimas dėl kovos su komunizmu
Azijoje.
* Strasburge susirinkęs Europos
parlamentas
svarsto pabėgėlių
klausimą. Po karo Europoje yra
11 milijonų pabėgėlių. .
* D. Britanijos užs. reik. min.
Marrison'as ruošiasi aplankyti Vo
kietiją.
* Amerikos ambasada Londor. e
sustabdė kuriam laikui vizų da
vimą norintiems keliauti į JAV.
* Sulaikius gumos eksportą į
komunistinę Kiniją, jos kaina Ma
lajuose smarkiai krito.
* Pampelunoj, šiaurės Ispanijoj,
sustreikavo 4000 darbininkų, rei
kalaudami padidinti atlyginimą.
Miesto burmistras uždraudė gy
ventojams iš namų išeiti tol, kol
darbininkai streikifos. Dėl to ke
turias dienas 80 000 žmonių tupė
jo namuose, kol streikas baigėsi.
O baigėsi jis tuo, kad dalis strei
kavusių buvo atleista, o apie 300,
svarbiausia, iš kitur
atvykusių,
suimta.
* Žydų religinė fanatiška sekta
mėgino susprogdinti Izraelio par
lamentą, protestuodama prieš įs
tatymo projektą, kuris nenumato
šeštadienio, kaip privalomos šven
tės. Suimta-apie 40 asmenų.
* Olandijoj pasirodė raupų epi
demija. Vienas žmogus raupais
mirė, o 43 serga. Ligą vienas lai-

vo keleivis atvežė iš Indijos.
* Žinoma filmų artistė 1Rita
Hayworth‘ė, skirdamos’ su Ali
Khanu, nori biznelį iš to fakto• pa
daryti, nes reikalauja iš jo 3 in ilijonus dolerių. Šiuo laiku ji
vena Nevados valstybėje (JAV).
Pagal tos valstybės įstatymus,
kiekvienas asmuo, išgyvenęs tam
krašte 6 savaites, turi teisę sky
rybų reikalauti.
* D Britanijos užs. reik. min.
Morrison'as, atsakydamas parla
mente į klausimą dėl BBC trans
liacijų ukrainiečių kalba 30 mili
jonų ukrainiečių už geležinės už
dangos, pareiškė, kad tokia trans
liacija nenumatoma. Kai dėl tų 30
ar 40.000 ukraiiiiečių, kurie gy
vena D. Britanijoj ir norėtų gim
naujasis
Prof. F. Perrm‘as,
tąja kalba transliacijų klausyti,
ministeris atsakė, kad jei jie čia pi ancūzų atominės energijos kopirmininkas
Anksčiau
gana seniai yra, tai supranta ir misijos pirmininkas.
šiai Komisijai vadovavo prof. Jollangliškai.
* Netrukus D. Britanijoj bus iot-Currie, pagarsėjęs, komunistas
pakeltos „Utility“ rūšies miegamų kuris dėl tokios nuotaikos buvo at
ir valgomųjų kambarių baldams statytas iš taip svarbios komisijos
darbų.
kainos apie 10 nuoš.
* Austrijoj, rusų valdomuose ir
išnaudojamuose naftos šaltiniuo- ■ AUKOKIME
TAUTOS FONDUI!
se vėl kilo gaisras. Užsidegė iš že
D. Britanijos lietuviai visuomet
mės betrykštąs naftos stulpas. Jo
gerai suprato, kad kovojant dėl
užgesyti negalima, nes ugniage
Į mūsų tėvynės išlaisvinimo, visų
siai dėl didelio karščio
negali
i pirmiausiai mes turime būti vie
prisiartinti. Susidarė dėl to tokia
ningi. Kiekviena proga tą vienin
būklė, kad teks palaukti, kol tas
gumą mes pabrėžiame, kai sako
ugnies geizeris sumažės.Tai įvyks,
me, kad mes visi remiame Vyriau
kai išdegs nafta. O jos sudega apie
siąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komi
1.000 tonų per parą. Gaisras, kaip
tetą ir Vykdomąją Tarybą.
aiškėja, jau 20 dienų kaip ten
Metinių švenčių proga mes au
siaučia ir jo dydis nemažėja.
kojame Tautos Fondui. Mūsų au
* Japonijos parlamentas svar
kos yra mūsų pasiryžimo iškovoti
sto įstatymo sumanymą, kuris nu
Lietuvai laisvę simbolis.
Tačiau
mato gen. MacArthur'ui suteikti
pasaulio įvykiai krypsta ta link
„iki gyvos galvos japonų svečio“
me, kad darbui, kurį vykdo mūsų
teisę. Tokia forma japonai nori iš
vadovaujamieji veiksniai, ligšiolireikšti jam dėkingumą už jo nuo
nių simbolinių aukų nepakanka,
pelnus japonų tautai.
Kova turi būti vedama platesniu
* Danijos karalius ir karalienė, frontu ir tam reikalinga daugiau
paviešėję Londone kaip D. Brita lėšų. E e to, tos lėšos turi plaukti
nijos karaliaus ir karalienės sve
pastoviai, nes be patikrinto metečiai keturias dienas iškilmingai
rialinio pagrindo, nėra įmanomas
palydėti namo.
joks planingas darbas.
*Marš. Titas paprašė vakarų val
Todėl Tautos Fondo Atstovybė
stybes 34 Jugoslavijos divizijoms D. Britanijoje kreipiasi į visus šio
modernizuoti ginklų.
Vokiečių krašto lietuvius prašydama prisi
spauda spėja, kad po tokio Tito dėti nuolatinėmis aukomis Tautos
žygio, Rusija ir jos satelitai nu Fondui. Visi lietuviai yra prašomi
trauks santykius su Jugoslavija.^ aukoti pagal savo išgales. Visi tie,
* Keturiolika Federalinės Vokieti kurie turi mažas pajamas, prašo
jos parlamento narių — moterų mi aukoti bent po 1 šilingą į mė
pasiūlė
parlamentui sutvarkyti nesį.
teisinę būklę 250.000 pavainikių
Aukoti galima per organizacijas,
vaikų, gimusių vokietėms iš san pagal aukų lapus, arba pinigus
tykių su okupacinės kariuomenės siunčiant tiesiog T. F. Atstovybei,
kariais. Ta proga pastebėtina, kad 43, Holland Park, London, W.ll.
po pirmojo karo, kai Rūro sritis
Tautos Fondo Atstovybė
buvo vakarų sąjungininkų oku
D. Britanijoje
puota, tokių pavainikių vaikų ten Londonas, 1951 m. gegužės
buvo 15.000.
mėn. 5 d.

LIETUVIU NA MAI
Gegužės 19 d., šeštadienį, 3 vai.
Lietuvių Namų Bendrovės akci
ninkų susirinkimas. Vakare-pasilinksminimas. Orkestras.
Sekmadieni, 3 vai. paskaita —
Atominis karas.
Dovana Namams. Daugiau, kaip
pusantrų metų ligoninėje begulįs
p. Vacys Lapinskas, atsiprašyda
mas, kad negalįs daugiau akcijų
pirkti, Namams padovanojo puikų
savo darbo albumą, Namų gyveni-'
mą pavaizduojančioms nuotrau
koms sudėti.

PRANEŠIMAI
LIETUVIAMS RAŠYTOJAMS
Lietuvių Rašytojų d-ja, kurią
sudaro po visą laisvąją pasaulio
dalį išsibarstę lietuviai rašytojai
ir kurios centras yra JA Valsty
bėse, visuotiniame
suvažiavime,
įvykusiame Čikagoje 1951.4.14.,
nustatė, metinį nario mokestį 2
dol. LRD nariai prašomi jį sumo
kėti LRD iždininkui: A. šešplaukis 2714 S. Wallace St., Chicago
16, ILL.
Visais kitais Lietuvių Rašytojų
d-jos reikalais prašoma rašyti
LRD pirmininko adresu: Ben. Eabrauskas, 1436 S. 50 Avė., Cicero
50, ILL. Tel. TOwnhall 3-1253.

Amerikos Lietuvių inžinierių ir
architektų
draugijos Naujorke
Metraštis, 1951 m. Red. K. Krulikas, leidėjas: A.L.I.A. Draugija,
95-09 Woodhaven Court, Ozone
Park, New York 16, N.Y., U.S.A.
20 pusi.
Turinys
skirtas
inžinierių
organiz. veiklai, tarpusavio infor
macijai ir profesinei informacijai.

ĮVAIRENYBĖS
KOMEDIANTIŠKOS PREMIJOS
Komedijos dedasi su Stalino
vardo premijom, dalinamom me
rui ir mokslui skatinti. Kad duo
dant jas čia pat buvo reikalauja
ma premijas „paaukoti“, senas ir
dažnas reiškinys, bet kad po ku
rio laiko premija pareikalaujama
iš „laureato“ grąžinti, tik dabai
paaiškėjo.
Neseniai sovietiniam
kompozitoriui žokovski‘ui, už jo
operą „iš visos širdies“ buvo pas
kirta stalininė premija. Ta proga
rusų spaudos kompozitorius buvo
išgirtas, plačiai išreklamuotas, o
jo opera pastatyta Maskvoje, kac
Svalin‘as pasigrožėtų, nes liaupsi
nimo jam ten nestigo. Tačiau Sta
linas iki galo jos neišklausęs, be;
anksčiau išėjęs, ir išeidamas pa
sakė, kad toks daiktas r.evertas
premijos. Kuomet tai paaiškėjo,
tuojau susirinko ministerių kabi
netas,naties Stalin'o pirmininkau
jamas ir nutarė — pareikalauti iš
kompozitoriaus premiją. Po to so
vietinė mašina jau sukosi įprastu
tokiais atsitikimais metodu. Pra
sidėjo valymas, spaudoje isteriš
kas kritikos klyksmas. Tuo metu
žmonės jau judėjo: kas į viršų, kas
i naujus postus, kas į apačią — į
enkavedė kalėjimus ir Sibiro ver
gų stovyklas. Ir visa tai įvyko dėl
vieno žmogyčio, jokios nuovokos
apie muzikos meną neturinčio pa
sakymo. Ir neteks stebėtis, jei pa
našiam
kaprizo priepuoliui tą
žmogytį griebus, bus pareikalauta
premija ir iš to kompozitoriaus,
kuris tam kaprizų maišui liaup
sinti parašė specialę dainą. Nieko
nereikš, kad kompozitorius senia
kapuose.
APIE 6 VAL. DRABUŽIAMS
Statistikos duomenimis, kiek
viena Anglijos šeimininkė kas sa
vaitė drabužių skalbimui viduti
niškai turi skirti apie 3 valandas
laiko, o jiems išglostyti -— apie
tiek laiko.

GALVOSŪKIAI
Galvosūkio Nr. 23 sprendimas
I. Šokiai, 2. Ančia, 3. Delčia
4. Kilimai, 5. Šubertas, 6. Vaito
jimas, 7. Troba, 8. Abrusai, 9. Ėk
10. Kupina.
J. Maironio eilėraščio „Kur bė
ga Šešupė“ ištrauka: „Čia bro
liai artojai lietuviškai šneka, čia
iskamba po kaimus Birutės dai
na“.
Teisingai išsprendė ir taškų gau
na: 6 t A. R. Mironas, po 3 t.
Vikt. Zdanavičius, V. Stundys.
Galvosūkio Nr. 28 sprendimas
Salakas — Sakalas.
Teisingai išsprendė ir taškų gau
na: 2 t. V. S., po 1 t. Vikt. Zdana
vičius ir V. Janušauskas.

AUKOS
Vasario 16 Gimnazijai Vokieti
joje aukojo: DBLS skyriai: Nottinghamo 1 sv. 13 šil. 3 p., Scotia
South 4 sv., Birminghamo 1 sv. 13
šil., Buxtbno 1 sv. 5 šil. 6 p., Ettington Park 1 sv., Wakefieldo 15
šil.; R. Pauliukonis 2 sv., P. Sušinskas 2 sv., A. Garbauskas 1 sv.
4 šil., K. Plūkasl sv., A. Žukaus
kas 1 sv., J. Jonkaitis 15 šil., A.
Petrauskas 12 šil. 6 p., K. Skrabas
10 šil.,
Z. Kučinskas 10 š i., S.
Akelaitienė 10 šil., V. Akelaitis 10
šil., K. Taujenytė 10 šil., P. Protasevičiute 10 šil , V. Pranaitis 10
— Iš tikrųjų mano vyras turi
šil.
Ligoniams Vokietijoje aukojo: negerą paprotį perskaitytus laik
R. Pauliukonis 2 sv., A. Agir.tas 10 raščius krauti ant kėdės, po sė
dyne.
šil., Z. Orvidas 7 šil.
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A. Maceina: JOBO DRAMA.
Studijos Dievo ir žmogaus santy
kiams nušviesti. Kun. Pr. M. Juro
lėšomis išleido VENTA, 1950 me
tai; tiražas 2000 egz., kaina 5 DM.
Spausdinta Schweinfurte, Vokieti
joje. 240 pusi.
Mark Twain‘as: PRINCAS IR
ELGETA, apysaka. PLB Vokieti
jos Krašto Valdybos leidinys, 1951
m. Nedidelio formato, kietais vir
šeliais, iliutruota, 182 pusi, knygu
tė, kaina 9 šil., gaunama DBL Sąj.
Centre.
Lietuvos Pasiuntinybė Vašingto
ne išleido Nr 4 (108) Current
News on the Lithaunian Situation,
kur kruopščiai surinkta daug Lie
tuvos reikalus liečiančios me
džiagos.
Lietuvių Tautosaka Amerikos
Enciklopedijoj. Tik ką išėjo iš
spaudos antras ir paskutinis tomas
Standard Dictionary of Folklore
Mythology and Legend, kurį reda
gavo Maria Leach ir išleido žinoma
enciklopedijų leidykla Funk and
Wagnails Co., New York. Antrame
tome yra aštuoni dideli dviejų
skilčių puslapiai (nuo 627 iki 634)
apie lietuvių tautosaką, liaudies
dainas ir mitologija, kuriuos parašė
Dr. J. Balys. Ta pati enciklope
dija atspausdino ilgus straipsnius
apie latvių, estų, suomių ir kitų
finiškų tautų folklorą, kuriuos taip
pat parašė Dr. J. Balys.

SPORTAS
PARODOMOSIOS KREPŠINIO
RUNGTYNĖS HALIFAX©
JAUNIMO ŠVENTĖS PROGA
Jau kelintus metus iš eilės „Vil
nius“ yra kviečiamas Halifaxo
jaunimo savaitės bėgyje paruošti
krepšinio turnyrus bei parodomą
sias rungtynes anglų visuomer.ei,
kurių tikslas — krepšinio propa
gavimas
anglų sportuojančiam
jaunimui. Negalėčiau teigti, kad
šios pastangos būtų davusios džiu
ginančių rezultatų; tiesa, keletas
gimnazijų ir organizacijų jau tu
ri savo grynai angliškas krepši
nio komandas, tačiau jų lygis vis
dar gana žemas, o susidomėjimas
krepšiniu žiūrovų tarpe — mažas.
Verta paminėti, kad šiais metais
„Vilniaus“ ir „Kovo“ susitikimas
buvo gerai išreklamuotas anglų
vietinėj spaudoj ir šioms rungty
nėms suteikta ypatinga prasmė.
Taip pat gana įdomu, kad šių
rungtynių aprašymai buvo deda
mi net dvejose vakarinių laikraš
čių laidose, iš kurių vienas bū
dingas jaunam krepšinio kores
pondentui, kaip drąsus bandymas \
vertinti „Vilniaus“ — „Kovo“ pa
jėgumą bei jų suloštų rungtynių
eigą. Tai bene vienas pirmųjų
straipsnių anglų spaudoje, kur
skaitytojui gana objektyviai pris
tatomos dvi lietuvių krepšinio ko
mandos.
Ir iš tikrųjų, „Vilniaus“ — „Ko
vo“ rungtynės (įvykusios gegužės
5 d.) yra vertos parodomųjų rung
tynių vardo. Nors „Vilnius“ visą
laiką nuosekliai spaudė „Kovą“ ir
rungtynes laimėjo gana dideliu re
zultatu 61:40 (26:15), tačiau „Ko
vo“ ambicingas ir be pasimetimo
žymių gražiai vestas žaidimas,
leidžia vertinti esant jį pilnai su- j
brendusi vienetą. „Vilnius“ šiose j
rungtynėse buvo žymiai prana-j
šesnis,ypatingai gražiais metimais į
pasižymėjo Slėnys, o taip pat iri
visa komanda — darnumu bei gra-1
žias
praėjimais.
Nenorėdamas |
mažinti laimėjimo vertės „vilnie-į
čiams“, vis dėl to turėčiau paste-1
bėti, kad „Vilnius“ buvo labai ge
roj dienos formoj ir būtų labai
džiugu, kad ši forma ateity juo
mažiausia keistųsi.
Beartėjančių D. Britanijos Lie
tuvių „krepšinio pirmenybių pro
ga linkėčiau: rtKovui“ — galuti
nai nusikratyti nenaudingų indi-į
vidualizmo polėkių, „Vilniui“ — I
juo skubiausia apjungti visą ko-j
mar.dą viena' ir pastovia žaidimo!
sistema ir tapti nepriklausomu!
nuo asmeninių nuotaikų bei die-a
nos formos.
Žaidė ir taškus pelnė —
niui“: Bruzgelevičius 14, Slėnys —H
32, Čiakas 4, Dambrauskas 2, Na-H
viekas 3 ir Vilutis 6.
„Kovui“: Stabačinskas 11, Ta-fl
moliūnas 14, Butkus 2, Puzinas 8.
Baleiša 5 ir Aleknavičius 0.
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