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1949. Balandžio 1. •JU Metal
a

Jo Šventenybė 
Sv.Tėvas Pijus XII 
balandžio 2 dieną šven
čia savo kunigystės auk
sinį 50 metų jubiliejų.

Čia matome nuotrauką 
po iškilmingų pamaldų Va
tikano Sikstinėj koply
čioje š.m.kovo 12 d.
10 metų vainikavimo su
kakties proga.

Kovo 2 d. Popiežiui 
sukako 73 metai.

Balandžio 3 d. Šv.Tėvas 
šv.Petro bazilikoje lai
kys dvejas šv.Mišias ir 
po to visam pasauliui su
teiks iš šv.Petro bazili
kos balkono palaiminimą.

Šią dieną visi katali
kai kunigai laikys taip 
pat dvejas šv.Mišias,iš 
jų vienas ypatingas už 
atleidimą nuodėmių.

Pasikėsinimas prieš Staliną
Suimti Lietuvos ir Latvijos „pręzidentai“?

Turkų laikraštis "Kumgiriet" 
bė sensacingą žinią,kad 

tų spalio pabaigoje keliais 
is iš tanko buvo mėginta 

uti Staliną. Šių metų sau
sio ir vasario mėn. sensaciją 
apie nepavykusį atentatą prieš 
raudonąjį despotą pakartojo vo
kiečių "Die Strasse",ukrainie- 

ų "cas'*,gudų "Backauščyna" 
ir "Belaruskoje Slova" ir kit. 
laikraščiai.

Spaudos informacijomis,Stali
nas 1948 spalio pabaigoje daly
vavęs naųjųjų tankų rinktinės 
"Stalin SC" kovingumo demonstra
vime.Šių moderniausių sovieti
nių tankų demonstravimas buvo 
suruoštas Gorkio miesto apylin
kėse.

Kai po tankų manevrų rinkti-

nė defiliavo pro Staliną ir 
kelis generolus,vienas tankas 
staiga sustojo ir iš jo į Sta
liną ir Jo palydovų pusę nuai
dėjo keli šūviai.NŪ vienas jų 
nepataikė į taikinį. Prie neiš
tikimo tanko tuojau puolė NKVD 
komi sarai.Tanko komendan tą ra- 
do jau negyva.Tanko telegrafi- 
ninkas paaiškino,jog iš despe
racijos,kad atentatas nepavyko, 
jis savo automatą nukreipęs į 
tanko komendantą ir jį nušovęs, 
o po to savo ginklą pro langą 
išmetęs.Tardoma s telegrafĮnin
kąs pareiškė,kad jie,susitarę 
su ukrainiečių ir gudų partiza
nais, buvo suprojektavę nužudy
ti Staliną,pa sina udodami tankų 
manevrų proga. Papildomai pra-

Sudarytas Atlanto paktas

Prancūzijoje
KATASTROFIŠKAS KOMUNISTU PRALAIMĖJIMAS RINKIMUOSE

Per savivaldybių rinkimus, 
kurie pasibaigė pereitą sekma
dienį,Prancūzijos komunistai 
stipriai pralaimėjo. Jie nete
ko net 147 vietų ir tepravedė 
vos 37 atstovus,vietoj anksčiau 
turėtų 184.

Socialistai netekta 150 vietų 
ir šį kartą pravedė 2.79 atsto
vus,© iki šiol turėjo 429.

De Gaule partija (RPF),žymiai 
pagerino savo pozicijas ir da
bar turės 389 atstovus,vietoj 
buvusių 166. Laimėjimą pasiekė 
ir vadinamieji "nepriklausomi 
kandidatai".kurių dabar bus 
293.

Koalicinės vyriausybės parti
jos bendrai (sočiaIištai,kata
likai ir radikalai) maždaug iš
laikė savo poziciją ir pravedė 
iš viso 788 atstovus (vietoje 
turėtų 951).Tai yra geras rei
škinys, kad šios vidurio parti
jos išlaikė savo pozicijas ir 
tas rodo,kad prancūzai nenori 
kraštutinumų.

vyriausybė turi pritarimą kraš
te ir tuo stovi ant tvirtą kojų. 

Rinkiminė propaganda buvo 
vedama ne vien vi e tingiai s“-pa-

rapijinais" šūkiais,bet domina
vo tarptautiniai ir tautiniai 
reikalai,taigi,šie savivaldy
bių rinkimai rodo partijų stip
rumą krašte. Taigi,komunistų 
gausumas Parlamente,remiantis 
šių rinkimų duomenimis, yra 
jau pasikeitęs-per didelis,© 
degųulistų-per mažas.Ir jeigu 
šiandien įvyktų nauji Pai-Lamen- 
to rinkimai,aišku,Parlamento 
veidas pasikeistų.

Tačiau komunistų pralaimėji
mo nereikia perdėti.Nors jie 
tepravedė tik 37 atstovus,bet 
už juos balsavo virš 1 milijo
no žmonių,ir tik dėka kitų par
tijų koalicijos, jie gavo stolęį 
mažą atstovų skaičių. Komunisa- 
tai rinkiminę kovą vedė šūkiu- 
šalin Atlanto Paktą.

De Gaule partija irgi gavo, 
proporcingai imant, daugiau bal
sų, nei pravedė atstovų (už de- 
gaulistus balsavo lį mil.žmo
nių,arba 35%),nes daugelyje 
vietų De Gaule šalininkai bai

lybės atstovą,kad 
tik neišrinkus komunisto.Už ki
tas partijas balsavol socialis
tus - 930.000,radikalus-560.000 
ir katalikus - 350.0C0.

Dabartinė Queuille (radikalo) savo už vyriausybės atstovi . * v 4-4 lz- va 4 A, "va 4 m Ir- i v a Vzvm mya4 a 4- zs T P

ĮVYKIAI PASAULY
PAKEITIMAI IR ATSISTATYDINIMAI Jus, domini jos, viena po kitos, 
------------- . . niekeno neraginamos, Įstojo į

JAV-bės vienu kartu neteko 
net trijų svarbių asmenybių - 
Badell Smith,-ambasadoriaus Mas
kvoje, admirolo Leahy,-Stabo 
viršininkas atsistatydino,o gen. 
Eisenhoveris susirgo ir laiki
nai- turėjo pasitraukti iš pa
reigų, pirmininkauti Stabų vir
šininkų pasitarimams.Šioji vie
ta ypatingai yra svarbi ir pa
reigos sunkios,nes asmuo turi 
turėti visų trijų ginklo rūšių 
(oro,laivyno ir sausumos) vado
vybės pasitikėjimą.Tokiais pri
imtinais asmenimis,kaip tik ir 
yra visi trys čia išminėti as
menys, įskaitant dar ir ketvir
tą ji-gen.Marshallį, kuris irgi 
yra pasitraukus.Šios problemos 
Prezidentui Trumanui.be abejo, 
duoda nemažą galvosūkį. .

.įstojo į 
karą Britanijos pusėje. Iki 
šiol visi imperijos kraštai 
neturėjo jokio dokamentalinio 
susirišimo su metropolija,bet 
Rusijos agresyvi politika pri
vertė peržiūrėti tuos klausi
mus, privertė ieškoti glaudes
nių ryšių,kurių pradžia buvo 
padaryta pereitais metais įvy
kusioje Imperijos konferencijo
je.Tai minčiai gilinti, šiais 
metais Londone,balandžio 10 d. 
prasideda Imperijos konferenci
ja, kurioje dalyvaus 8 Min.Pirmi
ninkai 1 Austrai!jos,Pietų Afri
kos,Kanados,Naujosios Zelandi
jos, Indi jos, Pakistano ir Ceilo- 
no.

EUROPOS TARYBA

MUITU UNIJA
Pereitą šeštadienį Prancūzi

jos ir Italijos Užs.r.ministe
rial Paryžiuje pasirašė muitų 
uniją.Numatyta vienu metų bėgy
je visiškai panaikinti muitus 
tarp Prancūzijos ir Italijos.

IMPERINĖ KONFERENCIJA
Britų Imperija,arba kaip ji 

dabar vadinama Tautų Common
wealth* u, yra skaitoma geriau
siu ir efektyviausiu tautų jun
giniu.Jos nariai niekeno ne
verčiami, laisvu noru duoda iš
tikimybę Karūnai ir solidariai 
gina Britanija,- tėvynės reika
lus.Paskutiniam karui prasidė-

Pereitą pirmadienį Londone 
prasidėjo Vakarų Europos valsty
bių konferencija,kuri svarsto 
Europos Tarybos sudarymą,remian
ti s Briuselio Pakto valstybių 
patiektuoju projektu.Pranešama, 
kad tarp dalyvaujančių valsty
bių yra didelis nuomonių vieno
dumas ir tikimasi,kad pavyks 
greit susitarti.Kėblumai kyla 
tik dėl Parlamento,ir kas jame 

tutėtų dalyvauti,- ar vyriausy
bių ar tautinių parlamentų skir
ti asmenys.

PREKYBA SU RUSIJA
Prekyba su Rusija ir jos sa

telitais turi savo Salininkų 
ir savo priešininkų. JAV-bės 
iki šiol nieko griežtesnio tuo

Pirmadienį,balandžio 4,Vašin
gtone bus pasirašytas Siaurės 
Atlanto Paktas,kuris kartu su 
Marshall!© Planu reikia skaity
ti stipriausiais atramos taš
kais, ant kurių Vakarų civiliza
cija turi galimybės išsilaikyti.
Vienas iš jų yra ekonominis, 

kitas politiniai-karinis,garan
tui ja s Vakarų valstybių saugumą. 
Abu šie Paktai yra išdava Krem
liaus vestos politikos ir Stali
nas gali dėkoti Molotovui ir 
Višinskiu! už tai,kad komuniz
mo plėtimasis tuo liko sustab
dytas.

Paktas bus pasirašytas Prezi-

nešama,kad pasikėsinimą suorga
nizavo Ukrainiečių Pasiprieši
nimo Armija - UPA ir gudų par
tizanų organizacija "Juodoji 
katė".

Sujaudintas šūvių iš raudono
jo tanko, Stalinas tuoj pat pa
sitraukė iš stebėjimo vietos,© 
padėjėjams įsakąs šį įvykį lai
kyti griežčiausioje paslaptyje. 
Nepaisant to,ši žinia rado spraL 
gą geležinėje uždangoje ir per 
Turkiją pasiekė Vakarų Europą.

Londone (PI) gautomis žinio
mis iš rytų,Tarybinės Lietuvos 
"prezidentas" Justas Paleckis 
ir Tarybinės Latvijos "prezi
dentas" Kirchenšteinas yra su
imti.Suėmimo priežastis tuo 
tarpu nežinoma.

dentui Trųmanui dalyvaujant.Bu
vimas Vašingtone tiek daug at
sakingų politikų,beabejo, duos 
gražios progos aptarti bėgamuo
sius pasaulio įvykius ir paieš
koti jiems sprendimų.Pirmoje 
eilėje reikia aptarti Vokieti
jos, Italijos kolonijų ir kitus 
klausimus.

Prie Atlanto Pakto yra pakvies 
tos prisidėt! dar keturios val- 
Btybės - Italija,Danija,Portu
gal! ja ir Island!ja.Danijos ir 
Italijos parlamentai jau davė 
sutikimą prisidėti prie Pakto, 
o Portugalija norėtų,kad ir 
Ispanija būtų pakviesta,tačia u.

Ar Sovietai iš tikrųjų nori karo ?
Sovietai Ruošiasi Naujiems Žygiams

Užsienio politikos klausi
mais vis dažniau pasisako Bri- 
tanįjos Paidamentąs,ir pereitą 
savaitę abu Rūmai pravedė deba
tus šiais klausimais - Britani
jos karinis pasirengimas ir pa
vojus iš Rytų.

Aukštuose Rūmuose,opozicijos 
lordai ypatingai griežtai pasi
sakė prieš Rusi ją.Vienas iš kal
bėtojų pareiškė.kad nors šiuo 
metu pavojus yra ir mažesnis, 
nes Rusijos uostai dar yra už
šalę, bet Rusija galinti jau 
birželio ar liepos mėnesiais 
pradėti karą prieš Vakarus,nes 
laikas dirbąs jų nenaudai.Jo 
turimomis žiniomis,sovietai

reikalu nebuvo pasisakiusios, 
jos prekiavo su Rusija,bet la
bai atsargiai.

Pereitą savaitą Britanijos 
Prekybos Mini s t.eri s tą reika
lą iškėlė aikštėn.Jis Parlamen
te pareiškė,kad Britanija savo 
prekybą su Rusija grindžia tik 
ekonominiais sumetimais.Tas 
Amerikoje sukėlė didelį triuk
šmą ir JAV pareikalavo daugiau 
informacijų apie Britanijos 
prekybą su Rytų Europa.Amerika 
nesutinka su tuo,kad prekyba 
su Rytų Europos valstybėmis 
būtų grindžiama tik ekonominiaisl 
sumetimais,pamirštant politinius 
bei karinius reikalus.JAV-bės 
nenori eksportuoti į Rytų Euro
pą mašinų bei kitokių reikme
nių, kurios galėtų būti panaudo
tos prieš Vakarus,galimo karo 
ątvėju. Su tuo sutinka ir Bri
tan! ja. Britan i jos Užs.r.Minis
ter! ja numato greit paskelbti 
sąrašą prekių, kurios bus uždrau
stos eksportuoti į Rusiją bei 
kitas satelitines valstybes. 
Tas sąrašas bus panašus į JAV 
sudarytą sąrašą,pagal kurį tam 
tikros prekės,kurios gali bū
ti panaudotos kariniems reika
lams, bus uždraustos parduoti 
Kominformo kraštams.

turį sukoncentravę dideles ka
ro pajėgas Vokietijoje ir jis 
reiškiąs baimę,kad Vakarų pasi
rengimai atremti staigią ataką 
esą per lėti ir per maži.

Žemuose Rūmuose buvo atkreip
tas dėmesys į Balkanus ir Arti
muosius Rytus,kur Rusija šiuo 
metu rodantį didelį aktyvumą.

Vyriausybė atsakė,kad ji sau
gumo sumetimais negalinti pas
kelbti karinių pasirengimų, ku
riuos vykdo Britanija,tačiau 
vyriausybė užtikrina,kad kraš
tas jau yra pasirengęs netikė
tumams ir kad šaltas karas yra 
efektyviai atremtas. Dėl Grai
kijos padėties,Bevlnas būdamas 
dabar Vašingtone,turės pasita
rimus su JAV politikais.Vyriau
sybės atstovas pareiškė, kad 
Vokietija jokiomis aplinkybė
mis nebūsianti užleista Rusijai.

Beveik tuo pačiu laiku JAV 
Valstybės Departamentas paskel
bė dokumentą,kuriame Rusijos 
vyriausybė yra oficialiai kal
tinama dėl užsidarymo savyje. 
Rusijos vyriausybė užsidarė 
"geležine uždanga”,nes bijanti 
parodyti savo žmonėms teisybę 
apie Vakarus,jų gyvenimą ir 
kultūrą,nes Sovietų vadai ge
rai žino,kad jie per 30 komu
nistinės diktatūros metų,toli

dėl to yra gerokai komplikacijų.
Su Pakto turiniu jau esame 

susipažiną.Trumpai - jis garan
tuoja Vakarų Europe's saugumą 
prieš tiesioginą agresiją.Bet 
dabar jau kyla susirūpinimas 
dėl tų valstybių,kurios neįei
na į šio pakto rėmus,ir kurioms 
grąsia nemažesnis pavojus būti 
užpuolimo aukomis,nei pasira
šiusioms. Tokios valstybės yra 
Suomi ja,Graikija,Turkija ir 
Persi ja.Dėl Suomijos Vakarai 
nieko negali padaryti,o dėl ki
tų trijų valstybių,JAV,Britani
jos atstovai jau yra pareišką, 
kad jie nepakąs Rusijos kišimo
si į tų valstybių vidaus rei
kalus, kartu pažadėdamos ir to
liau šias valstybes remti eko
nomiškai. Gi šiuo metu ypatingai 
aštrią propagandą Sovietai yra 
pradėją prieš Persi ją, tačiau,Va
karai yra linką manyti,kad prie 
didesnio masto akcijos Rusija 
neišdrįs prieiti.nes tai galėtų 
privesti prie visuotino karo.

0 Rusijai,jau vien prestižo 
reikalui,reikia ką nors padary
ti,kas rodytų jos galybą ir 
drąsumą. Spėjama,kad ji grieb
sis žygių "nubausti" nepaklus
nųjį Jugoslavijos Titą.Toks žy
gis turi mažiausiai rizikos,nes 
vargu Vakarai imsis ginti komu
nistinę Jugoslav!ją.Iš kitos 
pusės,Vakarams yra labai svarbu, 
kad Jugoslavija išliktų tokia, 
kokia ji dabar yra ir nepatektų, 
grynon Kremliaus įtakon.Todėl 
visai suprantami balsai,kurie 
vis atviriau pasigirsta Vakaruo
se, kad reikia remti ekonominiai 
Jugoslav!ją,įgalinant Titą ko
voti prieš Rusijos užmačias.

gražu,nepajėgė suteikti kan
triems Rusijos gyventojams to
kio gyvenimo,kokį darbininkai 
turi Amerikoje.

0 tuo laiku RUsija demons
truoja savo karinėmis pajėgo
mis Vokieti joje,kur vyksta di
deli manevrai,organizuoja inci
dentus Persijos pasienyje ir 
puola Suomiją. Jau nekalbant 
apie vykdomą stiprią akciją 
prieš Jugoslaviją. Ką tai reik
štų, -argi Sovietai iš tikrųjų 
nori karo..

CHURCHILLIS AMERIKOJE

TITO GRĄSINA ALBANIJAI
Albanijos lėktuvai,pažeisda

mi sienų neliečiamybę,skraido 
virš Jugoslavijos ir mėto atsi
šaukimus, nukreiptus prieš Tito. 
Tito oficiozas "Borba” pagrąsl- 
no Albani jai,kad Jugoslavija 
mokės sudrausti albanus,jei 
šie nesiliaus provakavą karą.

Churchillis,kuris dabar vieši New Yorke,penktadienį pasakys 
kalbą Bostone - "20-tas amžius - jo pažadai ir realizavimas”. 

Kalbos laukiama su di
džiausiu susidomėjimu, 
tiek Amerikoje,tiek ir 
visame laisvame pasauly
je. Kalba bus transluoja
ma per radiją. Londono 
raaijofonas kalbos tran
sliaciją pakartos penkta
dienį 9 vai.15 min.vakare 

Churchill!ui viešint 
Amerikoje,numatytas jo* 1 
susitikimas su Preziden
tu Trumanu,Valstybės Sek
retoriumi Achesonu ir 
kitais aukštais JAV po
litikais.

Churchillis yra sve- ' 
čias Bernardo Borucho, 
kuris yra įtakingas as
muo JAV-bių politiniame 
■gyvenime. .
Nuotraukoje Churchillio 
sutikimas New Yorke.Su
tinka svetį B.Boruch’as.

1
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SĖJĖJAS

SOLI

ANGLU SPAUDA APIE musų solistus
Laimink saują pirmutinę 
Byrančių rugių - 
Savo prakaito lašuose 
Palaimai tikiu.

mus šventas lietuviškas žodi...
SIU KONCBBTaI anolijojk

"BRITANIJOS LIETUVIO” ATEIČIAI

. —■gg" - K. Barėnas

"Britanijos Lietuvis"

O.B. AUDRONĖ

Australijoj* esą apie 1500 lietuvių tremtinių,bet jie jau 
turi du laikraščiu*.Pradėję rotatoriniu "Australijos Lietuviu”, 
šiandien jau sugebėjo išleisti ir spaustuvėje spaustą "Mūsų Pas 
togę". Kanadoj* bu iMUlau gyvenančiais,tur būt,yra apie tiek, 
kiek AngtljojjįbBt jų "Nepriklausoma Lietuva" mane nustebino; 
astuonių pu«la*ię talpus savaitraštis,kuris galvoja išvirsti 
į dienraštį'. , pra s ta s tas kareivis, kuris nesiruošia už
sidėti generolo uniformos,bet niekad negirdė jau,kad Anglijos 
lietuviai savo "Britanijos Lietuvį" ruoštųsi padaryti tikru 
laikraščiu.nes dabartinis jo spausdinimo būdas daugiau prime
na biuletenius ar puošnesnius laikraštėlius.Jei jis negali bū
ti geresnis,tegu būna nors toks,koks yra,bet tie lietuviai,ku
rie niekur nesiekė pažangos,teisindamiesi,jog ir jų tėvai ši
taip nugyvenę aažių.tie ir išliko pavyzdingai atsilikę.kurių 
trobų šiaudiniu* stogus dengė žalsvos samanos.

Žinau,k*d "Britanijos Lietuvis" negali dabar būti keliamas 
spausdinti į spaustuvę,nes spaustuvėje per brangiai kaštuotų, 
mes niekad neįveiktame išsikrapštyti iš skolų.Nežinau kaip šį 
reikalą išsprendė Australijoje "Mūsų Pastogės" leidėjai.Kana
diečiai susitvarkė labai padoriai; sukėlė triukšmą ir įsigijo 
savo spaustuvę,kurioje,tikėkime,ilgainiui bus galima spausdin
ti ne tik laikiBlktį. Kaip mes Lietuvių Namams Londone,taię jie 
spaustuvei pirkti išleido nedideles akcija s.Jų skyriuose šian
dien platinamoji tos akcijos,laikraščio reikalams renkamos au
kos, o pats laitamštls spausdinamas jau savoje spaustuvėje.

kės šjŲnet nepajėgsime įsigyti spaustuvės; reikia baigti Lie
tuvių Namų klau»iMę.Nežinau,ar namai bus nupirkti prieš suva
žiavimą,ar po jo.bet būtų labai gerai,jei bent akcijų platini
mas būtų baigtas iki rudens,kol bus metinis suvažiavimas. 0 
suvažiavimas jau turėtų nusispręsti dėl nuosavos spaustuvės. 
Po Lietuvių Nagų tai būtų vienas pačių svarbiausiųjų bendrųjų 
reikalų"

Iki suvažiavimo dar daug laiko,tad galima būtų jau dabar 
pradėti dairytis,kad į suvažiavimą atvykę atstovai,svarstydami 
spaustuvės įsigijimo klausimą,turėtų visus konkrečius duomenis; 
būsimosios spaustuvės kainą,jos pajėgumą,gaUrnų variantų kainų 
skirtumą ir t.t.Suvažiavimui beliktų apsvarstyti iš principo, 
nusistatyti dėl pajėgesnės ar menkesnės spaustuvės ir dėl to, 
kuriuo būdu surinkti jai nupirkti pinigus.Ruošiantis prieiti 
prie gero laikreščio,būtų ir skaitytojams maloniau vargti prie 
šiandieninio

Glauskit,dirvos,rugio grūdą - 
Saujom jį supu. 
Ir daigams jame nubudus 
Šildykit kvapu.

Sužaliuoki t mano žingsniai 
Tankiu žalumu - 
Želmenėliuos atvarysiu 
Marges iš namų.

Želmenyse šneres duona 
Vasaros kitos - 
Nubraukiu ranka i, šoną 
Prakaitą kaktos.

Laimink grūdus išbarstytus 
Rankų tų pačių, 
Laiminki ir šalį visą. 
Viešpatie,meldžiu.

vainos žinios
JERUZOLIMAS.Dalis IzraelioBERLYNAS.Sovietų okupacinės _____________

zonos Vokietijoje oficiozas "Tae-ministeri jų perkeltos iš^Tel- 
gliche Rundschai “ 
psnį,kuriame rai 
karas,sovietų armijos turės žy
giuoti į Vakarų Europą.

SIDNĖJUS.Austrail jos komunis
tų vada s už "ištikimybės" paskel 
bitną Stalinui, kaip tai padarė 

daugelio kraštų komunistiniai 
vadai,patraūktas atsakomybėn. 
Komunistai bandė sukelti gene
ralinį streiką,bet jis nepasise
kė.

BUENOS AIRES.Argenttbnos po
li ei ja išaiškino komunistinę 
šnipinėjimo organizaciją.Suimta 
keliolika komunistų.

w" paskelbė straį Avivo į Jeružolimą.Kaip žinome, 
soma,kad jei kils Jeruzolimą šiuo metu valdo ir

žydai ir arabai,pasidalinę mies 
tą.

MASKVA. Vozniesenski,buvęs 
Valstybibės Planavimo Komisijos 
pirmininku,(vadinamas Rusijos 
ūkio diktatori ūmi).nesenai at
leistas iš šių pareigų,ne. tik 
kad nebuvo.paskirtas,kaip visa 
ei lė kitų anksčiau atleistųjų, 
vicepremjeru,bet liko nušalin
tas ir iš Politbiuro sudėties.

VAŠINGTONAS.Po dviejų savai- 
Č i ų str ei kavinio, 500.000 anglia - 
kasių grįžo į darbą.

PASITARIMAS SU DARBO,VIDAUS IR ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJĄ
ATSTOVAIS

reikalas.Pareikšta,-neatgabentų šeimos narių dar liko apie 
200.Gerėjant butų klausimui krašte,padėtis lengvėja ir šis rei
kalas bus išspręstas.Dabar jau -yra duodamos galimybės atsiga
benti net ir tolimesnius gimines bei sužadėtines(savo lėšomis). 
Taip pat teikiamos galimybės persikelti darbui ir apsigyveni
mui arčiau savo .giminių, tačiau prisilaikoma principo, - žiūrima, 
kad tos industrijos,kurioms trūksta darbininkų,nenukentėtų. 
Pav.Bradforde dirbantis brolis gali atsikviesti Londone dirban
čią seserį,bet ne priešingai.

4) .Buvo prašyta suteikti daugiau galimybių švęst tautines bei 
religines šventes ir suorganizuoti radijo transliacijas pamaldų, 
tautinėmis kalbomis.Buvo pažadėta šiuos klausimus išaiškinti.

5) .Keltas klausimas dėl blogų gyvenimo sąlygų hosteliuose, 
dėl manedžerių ir vertėjų skyrimo,atydžiau juos parenkant. 
Buvo atsakyta,kad visą laiką patalpos yra gerinamos ir atsi
randant vis daugiau medžiagų,gyvenimas hosteliuose bus dar 
pagerintas,- numatyta cementines grindis iškloti veltiniais 
kilimais,duoti daugiau baldų ir sumažinti gyventojų skaičių 
patalpose.Manedžerius bei vertėjus skiriant atsižvelgiama į 
kvalifikacijas,tačiau,jei yra rimtų nusiskundimų jais,prašoma 
apie tai painformuoti Darbo Minister!ją,būsią padaryti atitin
kami žygiai padėčiai sunormuoti.

6) . Paskutiniu klausimu buvo iškeltas pageidavimas,kad paduo
tiems EVW skundams aiškinti ir spręsti būtų paskirti specialūs 
tarpininkai-ryšio valdininkai,parinkti iš tautinių organizaci
jų pasiūlytų kandidatų.Darbo Ministerijos Direktorius Mr.Bali 
pastebėjo,kad iki šiol buvo labai glaudus bendradarbiavimas.
su Baltijos tautų organized jomis, ir čia tie klausimai sėkmin
gai spręsti.Šia proga Direktorius dėkojo tautinėms organizaci
joms už- gražius ryšių palaikymus.

Dėl laiko stokos nebuvo paliesti dar šie klausimai - sveika
tos, švietimo, reikia manyti,jie bus nagrinėjami sekančioje kon
ferencijoje.Bendras įspūdis - dėl per skubaus nagrinėjimo klau- 
simų(laiko stoka),nebuvo galima nuodugniai juos paliesti.Ofi- 
cialių įstaigų pareigūnų pareiškimai mažai-ką naujo davė.

LIETUVIUS ATSTOVAVO DBLS CENTRO VALDYBOS PUai.P.B.VARKALA

Praėjusią savaitę Pabėgėlių Apsaugos Komiteto inciatyva buvo 
sušauktas Darbo Ministerijos rūmuose posėdis,kuriame svarstyti 
įvairūs EVT« liečiuntieji klausimai.Siame posėdyje,be tautinių 
organizacijų atstovų,dalyravo Darbo,Vidaus ir Žemės Ūkio Minis
terijų atsakingi valdininkai.Patiektoji darbotvarkė buvo per 
plati,ir ne visus klausimus suskubta iššvarstyti.Ateityje vyk
stant panašioms konferencijoms nusistatyta apsiriboti siaures
nėmis darbotvarkėmis,kad suskubus išgvildenti pasistatytuosius 
kla usimus.Siuo kartu buvo paliesti šie klausimai;

1) ;Buvo paklausta-ar nėra kokio nors naujo tikslesnio apibrė
žimo EVW teisių ir ar jie galės čia nuolatinai įsikurti,paste-

bi.<nt,l;ad EW/ nerimą uja,kad dėl sveikatos nustojirao ar darbo | 
netekimo jie nebūtų iš šio krašto deportuoti į Vokietiją. 
Valdžios atstovas'į šį klausimą atsakydamas priminė Darbo M. I 
išleistą knygutę, kurio je yra aptartos visos EV.7 teisės ir pa
reigos. Kol EVU negaus britų pilietybės,tol jis bus varžomas. 
Deportuojama tik kriminaliniai nusikaItėliai,gi dėl nesveika
tos ar dėl nedarbo nei vienas nebuvo deport uotas.Iš 76.000 
atvykusių buvo deportuoti tik 140.Savo noru į Vokietiją sugrį
žo ar kitur išemigravo apie 2.000.

2) . Ar nenumatomas darbo sričių praplėtimas-leidimas pasi
rinkti darbą pagal profesijas ir suteikimas daugiau galimybių 
ir lengvatų keičiant darbovietes.Buvo atsakyta,kad valdžios 
nusistatymas nepakitėjo,pabrėžiant,kad ir britų piliečiai taip 
pat suvaržyti,kiek tai liečia darbo pakeitimą bei pasirinkimą. 
Tačiau išimtys padaromos.Yra EVW daktarų,dantistų ir kitų pro
fesijų,kurie dirba savo specialybėje.Jei su darbdaviu nesugy
venama,- darbovietės pakeitimui sutikimas duodamas.

3) .Paliečiamas giminių bei artimųjų atgabenimo-į šį kraštą

IĖPAVESGTDE TĖVYNĖS:
■( Laiškų ištraukos. Kalba netaisyta.)

Žmona rašo vyrui į Angliją; 
"Mano padėtis dabar yra nepa
vydėtina, tik žinoma aš tau pa
sakyti nieko negaliu,ir,žinoma, 
tu man nieko padėti negali.La
ba i daug pergyvenau aš savo gy- 

Ivenime per tą laikotarpį komet 
pasilikau viena,pasakysiu ‘ 

I tada jeigu dar susitiksim 
nime."

Antrame laiške;
"Juozeli,tu man sakai,kad _ 
man daug kuo padėti ir pasiusti 
siuntinį,bet ar gali pas mus 
siusti.Jug pas mus tokia tur
tinga šalis,kad nepriima sian
tinių.Tikrai nežinau,bet iš Ame 
rikos daug kam siuntė,bet mažai 
kas gavo." Toliau rašo! "Juozai 
gyvenu ne taip jau labai blogai 
bet dabar aš gyvenu liūdną ir 
skurdų gyvenimą.Aš tau daug ką 
parašyčiau,bet žinoma negaliu. 
Tu turbut gerai supranti koks

tik 
gyve-

gali

"The Consett Guardian",vasario 17d. rašo: 
"OPEROS ŽVAIGŽDĖS AIMFIELD PLAIN. Mes niekad 

neiŠgirsime nieko panašaus,- šis ne dvi pra smi ška s 
pareiškimas man buvo padarytas šeštadienio vakare 
vieno pažįstamojo,kurio nuomonę muzikos klausimais 
aš laikydavau visuomet labai vertinga ir autorite
tinga, po Lietuvos Operos grupės koncerto,kuri ke
liavo po Anglijos š.iaurę.

Koncertas Sv.Tomo bažnyčios salėje,Annfield 
Plain,buvo surengtas Annfield Plain Meno KlubosU- 
sitarimu su Anglijos Meno Taryba.Koncerte dalyva
vo Lietuvos Operos principals!1 Antanina Dambraus
kaitė (soprano),Alia Kalvaitytė (contralto),Stasys 
Baranauskas (tenoras) ir Ipolitas Nauragis (bosas) 
su prof.Vladu Jakubėnu prie pianino.

Nors tam tikra įgimto atsargumo dalis ir sulai
ko mane nuo nerezervuoto aprašymo,atsižvelgiant į 
mano draugo pareikštą nuomonę,tačiau,galiu ją pa
tvirtinti su visišku įsitikinimu,- šiame rajone 
mes nieko nebuvome girdėję nieko panašaus prieš 
tai.įmant dėmesin aukštą standartą,prie kurio mū
sų publika dabar yra pripratusi.

Dainuojama savo kalboje,kuri keistai skambėjo 
mūsų ausyse, tačiau tai mažai 
trugdė mūsų pasitenkinimui,nes 
kiekvieno numerio pagrindinė 
emocija buvo perduota su tokiu 
aukštu meniškumu.Trumpos dai
nuojamų operų santraukos,su ku
riomis p.Alain Blair įvesdavo 
solistų numerius,sudarė malonią 
pagelbą,taip,kaip ir jo patiek
ti lietuvių liaudies dainų ver
timai, kurios buvo geru efektu 
įtrauktos į programą.

A.Dambrauskaitė nudžiugino 
publiką,padainuodama Puccini 
populiarią ariją "0 mano myli
mas tėve",vietoj programoje pa
skelbto numerio.Jos balsas yra 
nepaprastos skalės ir pajėgumo. 
Kiekvienas troško,kad salė būtų 
buvusi keliolika kartų didesnė, 
pilnesniam įvertinimui .Jaudi
nanti jos balso kokybė buvo dau
giausia juntama švelnesnėse vie
tose. Kitas malonus pakeitimas 
programoje buvo padarytas Alga 
Kalvaitytės, kuri padainavo "Švel
niai atbunda mano širdis",kaip 
solo numerį.Čia mes išgirdome 
tikrai gražų,pažymėtinos skalės, 
balsą,kurį solistė puikiai val
do, tai su aistringu stiprumu, 
tai su ramiu kilnumu. Nesitikiu 
niekad daugiau išgirsti geresnio 
tenoro už Stasį Baranauską.Jis 
buvo nepaprastas.Jo dainavimui 
aprašyti neužtenka žodžių.Vis
kas, kas pažymi tikrą solistą, 
buvo jo pademonstruota arijoje 
iš "Toskos" ir duetuose iš "Bu
tterfly" ir "Trubaduro". Klau
sant Ipolito Nauragio,kiekvie
nas prisiminė Saliapino daina
vimą jo žydėjimo dienoseibuvo 
jaučiamas tas pats išpildymas 
ir,kaip atrodo,beribis pajėgu
mas.

Nepamirštama programa pasi
baigė baigiamuoju tercetu iš 
"Fausto", su sopranuy^enoru ir 
bosu.

Akompanavimas buvo brilijan- 
tiškai išpildytas Vlado Jakubė- 
no,grupės techniško vadovo,ku
ris kartu yra ir pirmos rūšies 
muzikas. Concordia.

pas mus gyvenimas." 
Trečiame laiškei

. " Tik blogiausias dalykas su 
manim,iki pereitos pusės vasa
ros aš gyvenau pakenčiamai,bet 
dąbar yra kiek blogiaus.nes aš 
užimu miške eigulio vietą.Ko
dėl žinoma aš Tau dabar nepara
šysiu."

Ir laiške be datos,gautame 
1949.V.9. rašo;
"Aš slnpstausi jau nuo, liepos 
mėnesio.Todėl,nors tu prašai 
mano notraukos.aš Tau negaliu 
pasiusti nes negaliu nusipaveik
sluoti .Juozai,aš Tau labai nu
sidėjau,nes nusikirpau savo 
kasas.Bet Tu turi man visa tai 
dovanoti,nes aš tokiam gyveni
me kitaip padaryti negalėjau."

Kuo to laiko susirašinėjimas 
nutrūko.Laiškai rašyti iš Viek
šnių, gi pašto štampai Rygos.

DĖMESIO’.
Kai kurios firmos,besiskelbian
čios Anglijoje išeinančiuose 
laikraščiuose, reklamuojasi 
galinčios suteikti informaci
jas bei tarpininkavimą valdžios 
įstaigose dėl įvažiavimo į Ka
nadą ir už patarnavimus iman
čios net iki £ 5,mūsų žiniomis,jos 
nėra nei įtakingos nei kompete- 
tingos tam darbui.Teisingai in
formacijai patariame kreiptis į 
DBLS Centrą.

0 F PROFUND
Visa pasibaigė.11yra užgeso.ir tas momentas, kuomet 

jos širdis nustojo plakasi,paliko Klemensui neišpasa- 
komos nuostabos,panašios į nusivylimą,į smūgį,kuris 
apsvaigina.Nesuprantama ir iškart neįmanoma suprasti 
buvo toji ūmai atsiradusi tuštuma,kurios nebuvo kuo 
užpildyti,kuriai patikėti nebuvo jėgų.

Aažikas kažiką veikė...kažikas tyliai raudojo,kaži 
kas kažiką kalbėjo...© jis stovėjo greta jos Lovos 
nieko nematydamas,negirdėdamas.Lik kuomet iš kitos 
lovos pusės į velionės veidą pasilenkė senutė auklė 
ir virpančiomis rankomis palietė jos akis,Klemensas 
suriko;
- nereikia’.. .nereikia; - ir atsiklaupdamas pargriu

vo, sutrenkdamas galvą į lovos kraštą. Kuomet atbudo, 
toji pat auklė mirkė skepetaitę jo kaktą,o greta so
fos, kurioje jis gulėjo,sėdėjo gydytojas laikydamas 
jo pulsą.
- Laikykis tamsta,- tarė,kietai suspausdamas jo ran

ką.
- Ponuli,laikykis... atmink,kad paliko tamstai mažus 

va ikelius...
Tie auklės žodžiai prablaivė kaip balzamas.Rado 

jėgų atsikelti,prieiti prie mirusios lovos ir ramiai 
pažvelgti į tą išblyškusį,it marmuras,veidą.Akys bu
vo jau užmerktos ir gal dėl to tas sustingęs veidas 
pasirodė lyg ir kitoks,kaip svetima s.Atsiklaupęs pa
silenkė į ištiestą,atšalusią ranką,paskiau į veidą, 
ilgai žiūrėdamas į suglaustas blakstiena s.Tarp jų 
blizgėjo paskutinių ašarų rasa ir per tas ašaras dar 
kartą pasivaideno jam Jos įstabios,safirais tryškan- 
čios akys - jis pravirko skaudžia,spazmiška rauda.

Kaip baisus košmaras praėjo sekančios dvi dienos.

VAIDILUTE

blyra galėjo sidabro brokato karste tarp balto šilko 
ir gėlių.Kas visa tai paruošė,kas ją išpuošė ir gėlė- 

■mis išdabino,Klemensas nesirūpino.Gynėsi visų klausi
amų ir žmonių,užsidarydamas su vaikais jų kambaryj ir 
pavesdamas viską auklei.Žmonės lankė jo butą,nešdami 
velionei vainikus,o jam užuojautą,kuri dar labiau 
draskė jam širdį.Viską matė kaip pro miglas,į viską 
reagavo kaip somnabulas.Tik kai žmonės išeidavo ir 
salėje,kur ji gulėjo,nebelikdavo nieko,nueidavo prie 
jos karsto ir,jo kraštus apkabinęs,pasilenkdavo į 
ją ilgai žiūrėdamas.Per tą tylą,kurioje ji gulėjo 
rami ir laiminga,Nyra rodėsi jam lyg atitolusi,nebe
pasiekiama .

Atsisveikino su ja irgi be liud Įninku,prieš pat 
ieksportaciją.Atėjo į ją su vaikais,pakeldamas Irvį 
ant kėdės,o Rasytę paimdamas ant rankų.Tyliai atsk
leidė nuo Myros veido velionę,paskutinį kartą paro
dydamas vaikams jų motiną.Berniūkas suvirko apkabin
damas jos galvą,bučiuodamas jos skruostus;
- Nežadink mamos 1 - sudraudė Rasytė,kuriai buvo įkal

bėta, kad mama miega.
- Su mamute reikia atsisveikinti,mažyte,- paaiškino 

j jai Klemensas virpančiu balsu.
- Mama išvažiuoja...

Nuo to klausimo dar labiau pravirko Irvis,baimės 
kupinomis akimis pažvelgdamas į tėvą.
- Dar netuoj,mažyte...dar mes ateisime...

Atėjusi auklė atitraukė berniuką' nuo karsto irap-

kabinusi ramino,čia pat prie vainikų pritūpusi.Kle
mensas palenkė į motinos veidą Rasytę,kuri,atsargiai 
savo lūputėmis palytėjusi jos lūpas,ūmai atsitraukė 
bailiai apkabindama tėvo kaklą.Ir ją atidavė auklei, 
paprašydamas išnešti,o pats išsivedė į save priglau
dęs kūkčiojantį Irvį.

Sugrįžo prie Myros dar kartą.Vienui vienas atsi
sveikinti su ja ant visados,nes nuo paskutiniojo, 
liūdno tame name akto,kuomet vožė karstą,apsaugo jo 
save ir vaikus.

Nežiūrint į-visą jo savivaldą,Klemensąs nepajėgė 
nuslėpti savo vidujinio sumišimo ir sielos kančių. 
Būna dažnai kančių,priimančių tiek nepakenčiamai ka
muojančias formas,kad visa išorinė žmogaus išvaizda 
pasikeičia.Net regimai ramus būdamas žmogus yra tar
tum persunktas skausmo ir nepajėgia to nuslėpti nuo 
pašalinių akių.Atrodo,jūs matote jį kiaurai,matote

nuvargusiai ir lėtai plakančią širdį,pavirtusią į 
kraujuojančią žaizdą,teikiančią kančias ir skausmą.

Ilgai ir palengva važiavo Nyra į savo Rasos kal
ną, į geltoną duobę po juodo marmuro kolona su balta 
urna.

De profundis... De profundis... skambėjo kurčioj 
kapų tyloj paskutiniai gyvenimo aidai,bet Klemensas 
jų negirdėjo.Tik pamatė susvyravusį ir nykstantį ka
po žiotyse karstą, išgirdo vaikų klyksmą,'tik pajuto 
širdį plėšiantį skausmą ir baisų letargą,kuris sukau
stė sąnarius.

- Mama’.. .mama'... .mama'... . - aidėjo per kapines 
vienas gražiausių ir brangiausių žmonijos lūpose žo-
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ssflr-'š mom, 
GMŪE4JKBO

Būvąs DPT-S narys, dr. Juozas 
Laimonas,kuris vasario rnhn.iš- 
yyko į JAV,čia kurį laiką dir
bąs Coventry tekstilės fabrike, 
gavo nepaprastą Popiežiaus Pi
jaus XII paaukštinimą,- buvo 
pakeltas šv.Grigaliaus Didžiojo 
Ordeno antrojo laipsnio Kavalie- 
ri ūmi už nuopelnus Katalikų ak
cijai Lietuvoje.

ANTRAS KONCERTAS TADCASTERY

Daug gražių prisimintaų bei 
įspūdžių paliko praeitais me
tais su dideliu pasisekimu pra
ėjęs mūsų operos solistų kon
certas.Nė kiek nemažesniu ne
kantriau buvo laukiama ir šio 
antrojo mielųjų svečių apsilan
kymo. Juk, tikrai, tai didžiausias 
įvykis vietos lietuvių kultūri

niame gyvenime,Juk tai didžiau
sia lietuviuko meno bei lietu
viškos propagandos šventė 3000 
gyventojų miestelyje.Vėl buvo 
įtemptai ruošiamasi ir daryta 
tai,kas pagal vietos sąlygas 
įmanoma. Ir štai,kovo 12,mūsų 
operos silistai - A.Dambrauskai
tė, A.Kalvaitytė, S.Baranauskas 
ir I.Nauragis kartu su pianis
tu prof.V.Jakubėnu vėl sulau
kiami Tadcaeteryje.Koncertas 

‘ įvyksta Riley-Smith salėje,kur 
klausytojų tarpe matosi beveik 
visi vietos vadovaujantieji as
menys bei įstaigų tarnautojai. 
Jau pirmoje koncerto dalyje 
puikiai išpildytos lietuvių 
kompozitorių bei liaudies dai
nos sužavi klausytojus,o įspū
dingai A.Dambrauskaitės ir a. 
Kalvaitytės duetu atlikta uai- 
na "Plaukia sau laivelis" pa
rodo tikrą lietuviškos dainos 
grožį ir vertą.Antro ji koncer
to dalis,susidedanti iš žymių
jų operos arijų bei duetų,pra
eina dar su didesniu pasiseki
mu ir išryškina aukštą mūsų so
listų meninį lygį.Sunku paski
rai įvertinti kiekvieną solis
tą, -tai specialisto,meno kriti
ko, uždavinys,tačiau,tenka pasa
kyti,kad tiek.solistai,tiek 
akompaniatorius savo pareigas 
atliko puikiai ir tuo nusipel
nė simpatijų bei buvo apdovano
ti gražiomis gėlėmis.

Koncerto vertą bei reikšmę 
pabrėžė Mr.R.Johnson savo kal
boje, koncertui pasibaigus.Jis 
dėkojo anglų visuomenės vardu 
solistams už šį puikų koncertą, 
kartu nepasigailėdamas šiltų 
žodžių Lietuvai ir lietuviams.

įvykusį koncertą palankiai 
paminėjo ir vietos spauda ir 
teko išgirsti daugybą gražių 
atsiliepimų iš įtakingų vietos 
anglų visuomenės narių.

Antrą kartą Riley-Smith salė
je nuskambėjo aukštos klasės 
lietuvių dainininkų išpildytų 
dainų aidai,palikę ilgai meią- 
dildomus įspūdžius šio ramaus 
provincijos miestelio gyvento

jų tarpe ir kartu praskynę pla
tesnius barus mūsų ateities 
darbams! Teskamba ir toliau 
iš jūsų lūpų,brangūs meninin
kai, tos gražiosios dainos ir 
šiuo sunkiu momentu teprimena 
pasauliui tnū sų tautos trage
diją ir kančias.

Dėkingi Tadcasterio lietu
viai jums,besiruošiantiems iš
vykti į naujus ir svetimus kraš 
tus,linki visokiariopos sėkmės. 
Gi esame tikri,kad vėl susitik
sime laisvoje Lietuvoje,kur jū
sų dainos dar galingiau suskam- 
t’ės‘ J.Rimdžius

KONCERTAS SLEAFORDE
Po įvykusio pereitais metais 

lietuvių solistų koncerto Slea-į 
forde,vietos angliškoji' visuo-

menė buvo tiek suįdominta,kad 
ne vienas iš jų sakė; "Jeigu 
jie dar kartą atvyktų,-visas 
miestas susirinktų jų pasiklau
syti’." Ir štai, beveik po metų 
laiko,kovo 15,vėl mus aplanko 
Lietuvos Operos solistai,tie, 
kurie savo gražiaisiais balsais 
jau buvo pavergę Sleafordo dai
nos ir muzikos mėgėjus. Patal
pomis ir kitu technikiniu paruo
šimu pasiėmė rūpintis Sleafordo 
Muzikos Klubas. (

Dar keletą dienų prieš koncer-' 
tą pritrūko bilietų! Teko įleis
ti virš numatyto plano-stovin- 
čiuosius.Nors salė ir nemaža,bet lį'susidomėjimą' 
visų vistiek patenkinti negalė
jo.

Koncertas praeina su didžiau
siu pasisekimu.Publika,kurios 
didžioji dalis buvo anglai,liko

Eccles Skyriaus Tautinių Šokių ŠokėjaiDBLS

. COVENTRY LABDARINGA LOTERIJA

Jei mes didžiuojamės lietuviš
kos iainos reprezentacija ir 
jos galingumu,tai kaip 
galinga yra lietuvio krikščio
niška dvasia,kuri duoda šiai 
didingai reprezentacijai savo 
širdies gelmių turtus-supintus 
kryžių ir rūpintojėlių žemėje- 
Lietuvoje.

Tačiau mes pavargstam,nes pa
vargsta mūsų dvasia-kasdieni- 
nės duonos fabrikų dulkėse be
ieškodama.Šią ligą mums pagydė, 
atvykę misijoms,- Tėvas Bruži- 
kas ir Tėvas Markaitis.Jie at
vėrė mūsų dvasios Įmygąs ir

O: u
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Vidurinės Anglijos skautų sąskridis.Vyr.Anglį Jos 
Skautų vadas sveikinasi su lietuviais skautais

Leicesteryje

"Britanijos' Lietuvis
sužavėta.

Patenkinta klausytojų minia 
skirstosi nepagailėdama gražių 
ir šiltų žodžių dainininkams, 
Sleafordo lietuviams ir visai 
mūsų tėvynei. Taip,jei jie dar 
kartą čia atvyktų,vargiai mes 
surastume tokią salą,į kurią 
galėtų sutilpti norintis " 
išgirstu

Sleaforde išeiną laikraščiai 
rašo; (Sleaford Standard)"Vie
nas gražiausių koncertų,koks 
buvo girdėtas Sleaforde.." 
"Sleaford Gazette" rašą-”Išpil- 
dyaami šį koheertą sukėlė dide- 

' * ‘ " ą" .
Sleafordo lietuviškoji ben

druomenė dėkingai mini savuo
sius menininkus ir linki jiems 
gražiausios sėkmės ateities ke
liuose 

uos

St.K

Londono Lietuvių šv.Kazimiero 
bažnyčia yra vienintelė iki 
šiol esanti D.Britanijoje gry
nai lietuviškoji šventovė,kuri 
įsigyta lietuvių išeivių darbu 
ir aukomis.Pereitais metais šios

parodė kas mums neaišku,kas 
mus slegia ir kas gaivina.

Tebūna Jums didi pagarba, 
Tėvai Misi Jonieriai,kurios už
sitarnavote iš coventriečių 
širdžių! Vyturėlis.

1949.IV.1

BAŽNYČIOS MISIJA
Jėzus nužengė nuo kalno, 

prie Jo priėjo vienas raupsuo
tas, pagarbino Jį ir tarė;
- Viešpatie,jei nori,Tu gali 

padaryti mane nesuteptą(Mt.8,2) 
Šiandien taipgi yra daugybė 

tokių,kurie reikalingi dvasinės 
pagalbos.Apie juos Paryžiaus

bažnyčios pagražinimui Londono 
lietuviai sutarė įtaisyti nau
jus vargonus vietojė jau visiš
kai pasenusios fizharmonijos. 
Vargonai jau užsakyti 1948 m. 
ir pagal sutartį jie turi būti 
įrengti iki šm.sjjalių 30 d. 
Vargonų pagrindinė kaina £835. 
Skaitant elektros privedimą ir 
galutinį įrengimą,atseis iki 
£900.Šiuo laiku vargonų fondas 
turi tik £ 194.2.0.,dar trūks
ta apie £ 700. Siam reikalui 
numatyta labdaringa loterija, 
kuri turėtų duoti apie £200 

pelno.Laimėjimams skirtos pi
niginės dovanos už £50! 1 bil- 
10 svarų, 2 bil.po £5, 5 bil. 
po £2, 10 bil po £1 ir 20 bil. 
po 10 šil.Atskiro bilieto kai
na 6 penai,visos knygelės,ku
rioje yra 21 bil.kaina 10 šil. 
( Ibil.dovanai platintojui,at
siskaitoma tik už 20 bil) Bi
lietai platinami ir pavieniai 
gaunami darbo dienomis kleboni
joje, sekmadieniais zokrastijo
je pas par.komiteto narius(21. 
The Oval,London,E.2.)arba pas 
Klubo sekr. 345a,Victoria Dark

Skaitytoją laiškai
Siunčiu Namų Fondui 1 svarą, 

o kitą svarą pasiųsiu už 3 mė- 
hesių,o jei dar bus reikalas 
tai pridėsiu ir daugiau.Būkite 
tikri,kad namus pasistatysime.

Arkivyskupas,Kard.E.C.Suhard 
sako!
- Didelis yra mūsų laikų var

gai ir miestų gatvėse aidi bal
sai, sielvartingai maldaują pa
galbos.Netgi tie,kurie yra už 
Bažnyčios,sąmoningai ar nesąmo
ningai laukia jos pagalbos.Ta
čiau dažniausiai pralaimėjimų 
sandėlyje pastebimi tiktai blo
gi vaisiai,kartūs ir užnuodyti 

vaisiai ant nuodėmės medžio,gi
liai įsišakniją, žmonių širdyse. 
Socialinės skriaudos,vargas, 
nusikaltimai yra tiktai išori
nė išvidinių negalavimų aprai
ška.Dėl to pagalba turi siekti 
patį dugną sužeistų širdžių,ap
viltų sielų....

Šiandien ginKias.kurį naudo
ja Bažnyčia,vis labiau yra dva 
ainis ir priemonės,kurias var
to ja, yra vis paprastesnės...

Mes galime su Graham Greene 
Scobie pasakyti!
- Aš dabar esu Kristaus kry

čius, bet jis neištars nė vieno 
žodžio,kad išvengtų kryžiaus..

MISIJOS LONDONE

Balandžio 3, 11 vai.prasideda 
Londono Lietuvių bažnyčioje(21, 
The Oval.Hacfcney Rd.E.2.) misi
jos vedamos Tėv.J.Bružiko ir 
T.Br.Markaičio.Misijos baigsis 
balandžio 10 d.vakare.Sekmadie
niais misijų pamokslai bus per 
sumą (11 val.lir vak.7 vai.ir 
be to šeštad.-bal.9 d. 7 vai. 
vak.Darbo dienomis vak.8 vai. 
ir rytais 9 vai.trumpi pamoks
lai. Išpažinčių klausoma kasdien 
ryte ir vakare.Sv.Komunija bus 
dalinama kasdien ryte,neval
gi usiems nuo 12 vai.nakties.

MISIJOS PROVINCIJOJE
Balandžio 2, 7val.konferencija 
ir klausoma išpažinčių Cookfos- 
ter stovykloje.
Bal.3d. lietuviams pamaldos ir 
Velykinė Sutton-at-Hone stovyk
loje 9 vai.ryto.
Bal.9d. konf.ir klausoma išpa- 
iinčių The Kaliams stovykloje 
7 val.vak.
Bal.lOd. lietuviams pamaldos 
su Velykine išpažintimi Norwood 
Hill stovykloje 9 vai.ryto.

Rd,London,E.9.Losimas bus geg.28 
Londono Lietuvių bažnyčioje 

vyksta suvažiavimų ir įvairių 
tautinių bei religinių švenčių 
pamaldos, kuriose dalyvauja ne 
tik Londono,bet ir iš visos Bri
tanijos lietuviai.Dažnai apsi
lanko čia ir anglai pasiklausy
ti lietuvišku giesmių bei pasi
žiūrėti menisko.su drožtomis iš 
medžio figūromis,altoriaus,ku
ris kitados buvo išstatytas Lon
dono parodoje. Todėl prašomi 
visi lietuviai dalyvauti šioje 
loterijoje,įsigijant ir plati
nant bilietas,ir tokiu būdu 
prisidėti prie bendro lietuviš
ko darbo,pagrąžinant tą lietu
višką šventovę,kurią vieningai 
statė,palaikė ir rėmė senieji 
mūsų išeiviai.Už visas aukas 
ir*’ paramą iš anksto nuoširdžiai 
dėko jama.

Kun.J.Sakevičius, 
bažnyčios rektorius.

nes jei naujų neatsirastų,tai 
senieji pakartos savo įnašus 
Namų Fondai. _ „J.Sadūnas, 

Cheshire."

džių,aidėjo sielas draskančiu klyksmu be paguodos, | pergyvenimų.Klemensas jautėsi kaip tasai avarijos iš- 
be atgarsio. Nelaimingus vaikus glamonėjo,guodė sve- įtikto laivo vadas,kuris privalo būdėti ir gelbėti jam 
timi žmonės ir auklė,' jų tėvas nubudo tiktai nuo pir-| pavestų keleivių gyvybes...
mųjų žemės trinktelėjimų į karsto voką.Tik tada krup-............... .. ...........................................................................................................
telėjo.lyg visais sielos fibrais nugirdąs amžinybės 
atgarsį.Priklaupė ant duobės kranto,pažvelgė jos gel
mėn, kur nyko gėlėmis apibertas sidabro brokato kars
tas ir jo buvusis gyvenimo džiaugsmas.Nei vienos že
mės dulkės neužbėrė ant tų išnykstančių relikvijų, 
su kuriomis drauge laidojo,berods,viską ką turėjo.

. Kažikas privedė verkiančius vaikus.Irvis prisi
glaudė prie jo peties,o Rasytė apkabino tėvo kaklą. 
Mažoji Čia žiūrėjo su baime į užkasamą duobą,čia į 
tėvo veidą,ašarotomis akutėmis,kuriose glūdėjo nuos
taba /išgąstis, klausimas.
- Kur mama..- ūmai suriko virpančiu balseliu.

Tas taip šiurpiai tartas kūdikio klausimas prablaivė 
Klemensą.Pabudo iš baisaus letargo,kuriame visas pa
starąsias dienas gyveno.Kietu glėbiu apkabino savo 
vaikučius ir,mažąją Rašytą,ant rankų paėmąs,atsikėlė.
- Tuoj,tuoj eisim pas mamą...
- Čia ne mama’.. .ne. ..- teiravosi Rasytė rodydama į 

kapa.
- Nei ..nei - užgynė Klemensas.

Ir mergaitės nenusimanymas suteikė ir jam apgaulingų 
iliuzijų...lyg užmaršos,lyg jėgų tolimesniam gyveni
mui .

Duobės vietoj išaugo kapas,visas gėlėmis ir vaini
kais apklotas.Tilo baisusis skausmas,kurs draskė šir
dį, budo tasai ypatingas ramybės išsiilgimas,kurį pa
žadina nuovargis po skaudžių gyvenirto audrų, po sunkių

Po laidotuvių gražus namo Klemensas nuėjo j, 
‘ Myros kambarį, j, kambarį, kuris buvo apstatytas jos 

skoni u,kur viskas dar tebepriminė dar ją... Čia, ant 
jos rašomojo stalelio tebegulėjo knygos,užrašai,tebe
buvo atvožta rašalinė,o greta jos neužbaigtas laiškas. 
Klemensas ir dabar nepažvelgė į tą laišką,nepalietė 
nieko,tik atsisėdo giliame fotelyje prie lango ir, 
akis tuštumon įbedęs,susimąstė.Atrodė ramus,tiktai 
veide ir širdyje glūdėjo pergyventų jausmų pėdsakai. 
Jis nerodė žmonėms savo žaizdos,tiktai kažikoks gniū
žtes slėgė širdį,kažikoks kaltės nujautimas,sušvel
nintas sąvokos,jog velionė viską atleido,o žmonės 
nieko nežino,davė jam galimybės nešioti krūtinėje 
slogų skaudulį ir manyti apie ateitį.

0 manyti reikėjo.Tolimos kanonados aidai,kurie 
i akompanavo Myros karsto lydėjimui į jos mylimą Rasos 
; kalną,artėjo,kaskart skardžiau įsiskverbdami į mies

to bildesį ir nuskambėdami Paneriu.Lenkai grobuonys 
artėjo.

Vienas smarkesnių trenksmų pritLinė jam vaikus.Nu
siverkę, nuvargą grįžo iš kapinių su aukle,ir jis jų 
po to nematė.Net nenorėjo ir negalėjo matyti,bijoda
mas jų ašarų ir klausimų.Bet nūn,tėvo instikto pas
tūmėtas, pakilo eiti pas juos.Vos spėjo atsikelti, 
tyliai,negirdimai prasivėrė durys ir ties juo atsi
rado mažoji Rasytė... Dieve brangus! jau pats jos 

jylus,negirdimas įėjimas priminė jam jos motiną...
Tylėdama stovėjo ir žiūrėjo į tėvą savo didelėm, 

tamsiai žalsvomis akutėmis,kuriose vis dar tebespin- 
dėjo nuostaba,sumišimas,klausimas.Jos trumpas juodas 
rūbelis nesiekė nei keliukų,plonos ilgos,juodai au
tos kojelės stypsojo kaip dvi arti susiglaudusios 
nendrės; jos pailgo gelsvai blyškaus veidelio nepuo- 
šė jokia varsa; vieninteliu varsotu tašku visame vei
delyje buvo raudonos lūputės - pailgos,nepilnos ir 
nepersiauros,užsibaigiančios mažomis duobutėmis kam
puose.Jos tamsiai kaštaniniai,teip jau banguoji ir 
trumpai kirpti,atgal atšukuoti plaukai nuogino jos 
knktutą,tuo pačiu priduodami veidui didelės rimties. 
Jos tamsūs,siauri ir ilgi antakiai brėžė idealiai 
tikrą lanką,absoliučiai tiesi noselė ir siauras smak
ras sudarė idealų vidurį tarp smailios ir apvalios 
lini jos.

Ji -Kylėdama žiūrėjo į tėvą, kol jis nepratiesė jai 
rankų.Tuomet vienu ypu dingo jos sustingimas ir rim
tumą s '.lūputės prasiskleidė,nusišypsojo,akys sujudėjo, 
suvirpo kaip pakylą paukščiai ir ji įpuolė į glėbį. 
Klemenso širdis suvirko,nes visa toje būtybėje bylojo 
apie jos motiną,kurią ji tik ką nuleido į uuobą,ku
rią ant visados užbėrė geltonas Rasos kalno smėlys.

Ištrauka iš ’Tėviškės" romano III dalies
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19491IV.1imwis
LISABONA. Portugalijos pri- 

sidėjimas prie Atlanto Pakto 
vis dar neaiškus.Portugal!ja 
pageidauja,kad ir Ispanija bū
tų pakviesta prisidėti prie 
Pakto.

MASKVA. Oficialiai pranešama, 
kad Rusijos bolševikinė valdžia 
nutarė uždaryti savo 3 konsula
tus Persi joje,dėl "nedraugiškos 
laikysenos Persijos vyri ausybės’, 1 
Persijos konsulai gavo Įsakymą 
apleisti Rusijos teritoriją,tai
gi, able juose kraštuose visi kon
sulatai liko likviduoti.

MASKVA. Rusijos spauda labai 
stipriai puola Persiją už tple- 

• ravimą imperialistinės Amerikos 
bazių savame krašte ir už rėmi
mą amerikiečių politikos.

LONDONAS, Parlemento debatuo
se dėl Vokietijos ir Rytų Euro
pos, atstovą s Beamish pareiškė! 
"Esu Įsitikinęs,kad niekad nebus 
patvarios taikos,kol komunizmas 
nebus atstumtas Į savo senus- 
1939 m.rubežius ir kol nesupra
sime,kad Jaltos ir Potsdamo nu
tarimai yra mirusi raidė."

VAŠINGTONAS. JAV-bių Valsty
bės departamentas labai .aštrio- ! 
je formoje apkaltino Rusiją už 
užsidarymą nuo likusio pasaulio, 
tvirtindamas,kad šis izoliavima
sis turi tikslą klaidinti rusus, 
neduodant jiems galimybės pada
ryti sugretinimo,kaip gyvena 
Vakarų ir Rytų darbininkai.

VAŠINGTONAS.Karo laivyno va
dovybės pareigūnas pare i škė,kad 
tam tikra dalis karo laivyno 
karininkų,buvusių atsargoje,ga
vo mobilizacinius šaukimus.Jis 
paneigė gandus,kad tai esanti 
Įžanga Į visuotiną laivyno at
sarginių mobilizaciją.

VAŠINGTONAS.Reprezentantų 
Rūmai 395 balsais prieš 3,pa
tvirtino projektą JAV oro lai
vyno padidinimo iki 70 didelių 
formacijų.Tuo pačiu projektu 

. numatomas padidinimas sausumos 
armijos ir oro laivyno persona
lo.

VASĮNGTCNAS.JAV Užs.Dep.Sek
retorius Ačhešon pareiškė,Kad

JAV-bės yra giliai suinteresuo
tos Graikijos,Turki jos ir Per
sijos nepriklausomybėm!s.Nors 
šios tautos ir nėra Atlanto Pak
to dalyvės,bet jos galinčios 
skaityti,kad JAV-bės ateis joms 
Į pagalbą,jei jos bus užpultos.

MASKVA. Rusijos spauda pra
dėjo triukšmingą puolimą Suomi
jos.Suomi ja kaltinama,kad ji 

'šiomis dienomis surengtoje neva 
vilkų medžioklėje,kurioje daly
vavo ir kariuomenės dalys,da
rė tyrimus Norvegijos-Suęmijos 
pasienyje naujų bazių statybai. 
Esą vilkų medžioklės priedango
je Suomija rengiasi patarnauti 
Vakarų imperialistams paruošda
ma bazių planus.

TEHERANAS.Persijos-Rusijos 
pasienyje įvyko incidentas,ku
rio rezultate buvo užmuštas 1 
persas karys' ir 2 paimti Į ne
laisvę.Kai Persijos karinio da
linio vadas kreipėsi Į Rusijos 
Konsulatą dėl grąžinimo paimtų 
belaisvių,konsulas atsakydamas 
pareikalavo,kad Persijos pasie
nio sargyba būtų visai atšaukta 
iš pasienio.

NEW Y0RK.Į3.Politiniai komen
tatoriai spėja,kad Rusijos ata
kos ant Persijos esančios tik 
Įžanga Į didesnius įvykius,nes 
Rusijai pralošus "šaltojo karo" 
antrąją dalį (turima mintyje ne
pasisekimas suardyti Atlanto 
Paktą),ji norėsianti "atsigrie
bti Artimuose Rytuose ir tuo 
atitaisyti savo garbę.

HELSINKIS. S uomi .1 o a Parlamen
to nariai komunistai užsipuolė 
vyriausybę,h am toji tebelaikan
ti ant Suomijos-Rusijos sienos 
prieštankines kliūčių užtvaras.

FRANKFURTAS. Vakarų valsty- 
bių vyriausybių susitarimo pas
kelbimas, kuriuo iš Vokietijos 
atskiriamos kai kurios pasienio 
sritys Olandijos.Belgijos ir 
Luxenburgo naudai,susilaukė la
bai stiprios reakcijos iš vokie
čių vadovaujančių politikų bei 
organų.

BELGRADAS.Tito kovodamas su 
plintančiu krašte sabotažu,kurį 
vykdo iš Bulgarijos pasiųstie
ji partizanai,padarė masinius 
areštus Slovėnijoje.

MASKVA. Maskvos radijo pra
neš imu, maršalas Vasilevskis pas
kirtas Karo Ministeriu,vietoj 
buvusio maršalo Bulganino. 0 
maršalas Sokolovskis,buvęs 
Vokietijos karinis gubernatorius 
paskirtas Gan.Stabo vinšininku.

RŪMĄ. Komunistų vado Italijo
je pranešimu.Italijos komunistų 
partija sumažėjusi 300.000 na
rių, palyginant su pereitais me
tais. Jo pareiškimu,komunistų 
parrtija šiuometu turinti 2 mil. 
narių.

KURIAM TIKĖTI

Paskutiniame Liet.S-gos skyrių atstovų suvažiavime buvo iš
keltas klausimas apie mūsų,taip vadinamų EVW,padėtį. Tuo rei
kalu Centro Valdyba pasiuntė atitinkamus užklausimus Darbo Mi
nisterijai ir IRO įstaigai Londone.

Į tai Darbo Ministerija atsakė.kad EVW buvo atgabenti Į šį 
kraštą ne ribotam laikui.bet nuolatiniam apsigyvenimui (žiūr. 
"Br.Lietuvis" Nr.47/6S). Tą patį patvirtino ir IRO Vykd.Sekre
toriatas,pridurdamas,kad tik labai išimtinais atvėjais,pasigai
lėjimo motyvais,gali būti svarstomas naujai grįžusio asmens 
prašymas tolimesniam Įsikūrimui ( žiūr."Br.Lietuvis" Nr.48/70).

Tokie padėties paaiškinimai daugumą EVW nustebino ir atitin
kamai nuteikė.Bet ne tuo reikalu noriu kaIbėti.Atleiskit už ma
žą nukrypimą.Grįžtu atgal. Štai,š.m.kovo k4 d. "Mintis" Nr.29 
talpina platų LTB pranešimą,užvardintą "Svarbu norintiems pasi
rengti emigracijai". Čia duodu ištraukas! "Pastebėta,kad dalis 
tremtinių nežino kai kurių potvarkių, o dalis,norėdama gauti DP 
statusą,neapsirūpina reikalingais dokumentais.Autoritetingose 
įstaigose mums teko pa tirti,kad norintieji gauti IRO globą arba 
statusą,turi Išpildyti Control Centre statomus reikalavimus." 
I-ame punkte nurodyta kokius įrodymus turi turėti buvę savisau
gos batai.kariai,Vietinės Rinktinės vyrai ir policijos tarnau
tojai. II-ame p. - jėga vokiečių išvežtieji į Norvegiją. Gi 
III-čias p.skamba taip! "Grįžtantieji iš Belgijos,Prancūzijos, 
Olandijos arba Anglį jos,atgauna seną statusą,jei yra išpildę 
sutartį,arba grįžta dėl ligos ir turi geras atestacijas.Susir- 
gusieji ajttomatiška! skiriami į stovyklas,jei pirmiau yra buvę 
stovyklose.Išvarytieji iš tų kraštų už nusikaltimus,girtuoklia
vimą ir pan.,skiriami į vokiečių ūkį." Sugretinus pirmąsias dvi 
informacijas su pastarąja,gaunasi prieštaravimas.Tad kyla klau
simas,- kuriam tikėti. Nesinorėtų tikėti,kad IRO įstaigoje būtų 
tokia tvarka,kad "ką daro dešinioji - nežino kairioji". Taip 
pat nesinori tikėti ir senam rusų priežodžiui,kad "zakon kak 
dyšlo.gdle paviernioš - tam vyšio". Tas klausimas,beabejo,rūpi 
visiems tiems trimis raidėmis paženklintiems,kurie su gryna 
sĄžine pasirašė tik darbo sutartį, o L. »ypač'tiems, 
kurie kituose kraštuose turi artimas gimines.Nemažiau yra susi
rūpinę ir tie,kurie jau antruosius metus baigia vargti skardi
nėse bačkose.

Tikiuosį,kad mūsų Sąjungos Centro Valdyba šį reikalą su ati
tinkamomis įstaigomis išsiaiškins ir pasėkas paskelbs.

V. St.

LIETUVOS KOIUNISTAI
1949 vasario 16-19 d.d.įvyko 
6-tas Lietuvos komunistų parti
jos kongresas,kuriame I-mas par
tijos sekretorius Sniečkus pa
darė platų pranešimą.Iš prane
šimo matyti,kad komunistų jėgos 
Lietuvoje yra labai silpnos.Jis 
net 20 kartų paminėjo,kad"visos 
mūsų jėgos turi būti sumobili
zuotos negailėstingai kovai su 
buržuiškais nacionalistais ir 
demaskaviEUti katalikų dvasiški- 
jos veiklai ir nugalėjimui kai
mo žmonių religiniam prietarin
gumui" .Maskvos "Pravda”,rašyda
ma apie tą kongresąvisiškai nu
tylėjo šaukimą Į kovą prieš ka
talikus ir nacionalini is buržu
jus.Lietuvoje komunistų tėra 
tik 24.000,arba 0,83% visų gyv.

SARTAS
'KOVO" KELIAS Į PUSFINALĮ

Jau esame rašą,kad KOVAS lai
mėjęs kvattfinalį Liverpulyje, 
prasimušė sau kelią Į pusfina
lį, kuris Įvyks Wembley (garsiau, 
sies ^mglijos sporto stadijo
nas j birželio mėn.Ten pat se
kančią dieną Įvyks ir finalas. 
Šiuo metu gauta žinia,kad KO
VUI, prieš Įžengiant Į ’Wembley, 
teks dar sužaisti vienas rung
tynes prieš Midlando nugalėto
ją.Tikėsimės, jog ir šias rungty
nes KOVaS laimės ir Įietuviškas 
penketukas pasirodys Anglijos 
sęorto šventėje - Wembley.

"VILNIUS"TaRP ANGLŲ

Kovo 19.Leeus mieste Įvyko 
aJnglų krepšinio sąjungos .ėst 
Riding apygardos visuotinas su
sirinkimas. Į šį susirinkimą bu
vo pakviestas ir lietuvių VIL
NIUS,kuris buvo priimtas Į są
jungą, kaip Halifaxo lietuvių 
sporto klubas.

Po susirinkimo buvo pravestas 
turnyras,dalyve ujant 10 koman
dų.Žaidžiama nepilnu laiku ir 
vieno minuso sistema. V-ILNIUS 
lengvai laimėjęs pirmus du su
sitikimus, pusfinalyje susitiko 
su Leeds amerikiečių komanda. 
VILNIUS laimi ir šį susitikimą. 
Finale tenka žaisti su Sheff
ield© amerikiečiais,- ir čia 
išplėšiama pergalė ir turnyras 
baigiamas VILNIAUS laimėjimu.

BADO GRĖSMĖ ŽMONIJAI
Rašo - Vyt.Izbickas

Kada artojas verčia vagą juo
doje' purioje žemėje-jo pėdos 
sminga Į pagrindinį šaltinį, 
ant kurio yra grįsta žmoninos 
civilizacija,kultūra ir gero
vė.Deja,nuolatiniais karais, 
beatodairišku šeimininkavimu, 
žmonija nuolatos neprotingai 
naikina gamtos turtus,kaip tai 
anglį,naftą ir kit,kurių išse
kimas jau matomas labai netoli
moje ateityje.Mūsų viltis,- 
kad žengiantis mokslas suras 
naujus energijos šaltinius,kad 
pakeisti išsenkančius.Jei ato
minės energijos paslaptis nepa
teks Į neatsakingas rankas ir 
nebus panaudota žmonijos sunai
kinimui, galbūt, ji pakeis dabar
tinius energijos šaltinius.Ta
čiau, be svarbios energijos pro
blemos, yra dar svarbesnis fak
torius žmonijos gyvenimui -tai 
mūsų kasdieninė duona.0 ta kas
dienė duona priklauso nuo ke
liolikos centimetrų derlingo 
žemės paviršiaus sluogsnelio- 
dirvožemio,kurį purena artojas. 
Beatodairinis miškų naikinimas, 
žemės ūkio supramoninimas(pri
siminkim tik kolchozus),neatsi
žvelgimas Į tinkamą tręšimą ir 
atmainų derinimą,veda prie dir
vožemio nualinimo bei erozijos 
(maistingų dalelių išplovimo, 
nupūtimo beiapnešimo deaerlin- 
gu smėliu).Derlingasis žemės 
paviršiaus sluogsnis susideda 
iš mineralinių,organinių dale
lių ir bakterijų.Organiniais 
produktais,kurių svarbiausias 
yra humusas,yra vadinama auga
lų ir gyvių liekanos,sutrūni ju- 
sios naudingų bakterijų veiki
mo išdavoje.Šie organiniai pro
duktai ir oi’ganinių rūgščių pa
gelta dirvožemio vandenyje iš
tirpintos mineralinės medžiagos 
yra augalų mitybos pagrindas. 
Dirvožemio maistingumas yra ri- 
'botas ir priklauso nuo organi
nių medžiagų kiekio,kuris ten 
susidarė per ilgą žemės gyveni
mo laikotarpį,augalams augant 
ir trūnijant.Paskutiniame šimt
metyje dirvožemio derlingumas 
buvo labai žymiai sumažintas 
nepaprastu žmonijos skaičiaus 
padidėjimu( žemėą gyvento jų skai
čius pašoko nuo 1 milijardo 
iki 2 milijardų 200 milijonų) 
ir nemokšišku bei beatodairišku 
ūkininkavimu.Ypatingai žalin
gas yra miškų išnaikinimas.Juk 
miškas akumuliuoja kritulių van 
denį ir grąžina pastariąjį Į 
atmosferą bei išlygina nutekė
jimą Į upes.Miškai apsaugo že
mės plotus nuo žalingos vėjo 
įtakos ir neleidžia nupūsti 
derlingo žemės paviršiaus ir 
jo paskandinimo jūrose.Iškir
tus miškus-lietaus bei ištirpu
sio, sniego vanduo šlaitais ir 
požemiu be pasipriešinimo teka 
į upes,išplauna ir nusineša 
su savimi derlingąsias daleles 
į pasaulio jūras.Lkubiai nute
kėjęs paviršiumi vanduo,nebepa- 
pildo podirvio vandens rezervų, 
kuriuos dideliais kiekiais nau
doja d uoniniai javai.Šio van
dens lygis nuolat krenta ikipa- 
sieks katastrofišką lygį,kur jo 
nebegalės pasiekti augalų šak-

nys ir vietovė pavirs Į dykumą. 
Išplautasis humusas neužtenkamai 
papildomas tręšimu ir dirvožemio 
derlingumas mažėja - jis nuali
namas. Valgyto jų skaičius nepap
rastai greit auga,o dirvožemio 
derlingumas katastrofiškai mažė
ja - prieš žmonijos akis atsisto. 
ja bado šmėkla.

Šią problemą nušviečia William 
Vogt,nesenai JAV išleistoje savo 
knygoje "Kelias Į išlikimą".Kny
goje jis nagrinėja dirvožemio 
nualinimo priyžastis,apimtį ir 
priemones žmonijos išgelbėjimui. 
Vidutiniam gyvenimo lygiui palai 
kyti,pagal Vogt'ą,yra reikalin
ga apie hektarą vidutinio derlia 
f ūmo ariamos žemės kiekvienam 
mogui.Siuo metu gi tik -g- hekta

ro ariamos žemės tenka žmogui, 
be to,nepamirština,kad valgyto
jų skaičius kasdien padidėja 
50.000.Toliau autorius apžvelgia 
galimybes įvairiuose kontinen
tuose.Pav. JAV per paskutinius 
150 metų prarado 1/3 dirvožemio, 
kuris buvo nuplautas Į upes ir 
jūras,bet nupūstas vėjo,iškir
tus miškus.Kasdien JAV-bėse pra
nyksta toks dirvožemio kiekis, 
kad ; ‘ ’
ha,ūk: 
krenta dėl didelio(neproporcin- 
gai) duoninių javų auginimo ir 
didžiųjų miestų besaikio van
dens sunaudojimo.Liūdna padėtis 
esanti ir Pietų Amerikoje.Auto
rius pranašauja,kad jei toks 
ūkininkavimas nebūsiąs sustab- 
dytas-didžioji dalis Vidurinės 
ir Pietų Amerikos 00 100 metų 
būsianti negyvenama dykuma.

Europoje,nors ir labai inten
syviai ir išmintingai ūkininkau
jama, bet ji negali išmaitinti 
nuolat didėjančio gyventojų skai 
čiaus.Europa,kuri 1935 turėjo 
370 mil.gyv.,1975 turės 450 mil. 
kurie kelsis Į kitus kontinentus 
bei naudosis kitur auginama duo
na .Afrikoje ir Australijoj 
tykių ieškąs ir savanaudiškas 
kolonizatorius,išvedąs iš pusiau 
svyros natūralų gamtos balansą, 
ir dirvožemio nualinimas vykstąs 
nesustabdomai.Tačiau liūdniausia 
padėtis esanti Azijoje-Kinijoje, 
Japonijoje ir Indijoje.Tų kraš
tų gyventojų skaičius tiek padi
dėjęs, kad kiekvienas prieinamas 
žemės kampelis buvo išjudintas 
neprityrusiu ūkininkavimu ir 
vanduo plaunąs dirvožemį Į Jū- 

,ras.Tie kraštai jokiu būdu nebe
galėtų išmaitinti daugiau gyven
tojų, kurių dauguma jau ir dabar 
badau ja. Tolia u autorius pamini 
Rusi ją,kurioje žemė traktuojama 
kaip pramonės šaka ir kur grū
das negali būti sėjamas be įsa
kymo iš Maskvos.Toks ūkininkavi
mas turįs vesti prie chaoso,ypač 
kada nesiimama pastebimų priemo
nių erozijai sustabdyti.

Pabaigoje autorius nagrinėja 
priemones žmonijai išsaugoti. 
Pirmiausia siūloma,kad ūkininka
vimas būtų racionalizuojamas- 
kad iš žemės nebūtų vien tik 
imama,bet jai būtų ir duodama 
tinkamų trąšų.Reikia saugoti 
žemės našumą ir reikia protin
gomis bei kultūringomis priemo
nėmis sustabdyti neproporcingą 
žmonijos augimą.Šių tikslų ga-

jį sudėjus susidarytų 120 
krs.Podirvio vandens kiekis

lima atsiekti nuolatiniu žmoni
jos auklėjimu iY švietimu,nuro
dant į gręsiantį pavojų ir vi
sos žmonijos geros valios pajė
gų sukaupimu,darniam bendradar
biavimui,nuo kurio šiandien mes 
esame taip toli.

Iš savo pusės mes galime pri
dėti, kad jei priespauda ir te
roras pasajtly nebus laiku sus
tabdytas, ypač šiuo kritišku mo
mentu, žmoni jos laukia neišven
giama katastrofa - skurdas ir 
savęs sunaikinimas,ko*eojant dėl 
duonos kąsnio.Vakarų kultūrą ga 
11 ištikti likimas,kuris pana
šiomis aplinkybėmis ištiko Meso. 
potamijos slėnį prieš tūkstan
čius metų. .

ĮNAŠAI NAMŲ FONDUI

Po 5 £. L.Puslys,V.Buzius ir 
DSLs Londono I skyrius.
Pc>__3 £. A.Berpatnr’1 s. F. rankai 
?.Ge"uŽTus,V.Adomonis, Po 2 £,- 
L.Nemanis,D.Gedeikienė,S.Stane- 
vičiušM.Kilas,A.Kublinskas,J. 
Butkevičius,B.Steponavičius,A.
Cesna uska s,B.Zagurskis,J.Macke
vičius ,I.Kazakaitytė. Po 1 £- 
A.Pirevičius.A.T omo sai tis. J1.
Stonkus,A.Barša uska s,A.Laža us- 
kas,S.Kuliavas,P.Kuzmickas, V. 
Bruzgelevičius, V.Dlak.K.Bara'u- 
skas,P.Kubilius,J.Kašėta,St. 
Cereškevičius,J.Trimirka.P.Vi- 
lutis,A.AndriŪlaitis,A.Sakalau
skas, B. Janulis, A.Kutke vi čius, 
A.Karpičius,J.Dzermeika,R.Kun- 
stas.E.Katliorlūs,A.Kniukšta, 
R.Gustainis,P.Baltakys.F.Sva- 
bauskas.K.Bačauskas,A.Mikalau
skas, J.Navickas, A.Vaičiūnas,M. 
Paukštys,V.Vailionis,A.Žitkevi
čius', D.Cesnavičius,J.Čeponis

ė nuo-
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K.Garnelis,B.Grabliauskas.T. 
Berteška,G.Gustaitis,A.Gulbi
nas, S. Benetytė, J. Prunskis,5F. 
Kymantas,J.Černius,J.Krivickas 
J.Astrauskas,0.Astrauskienė,P. 
Zamaliauskas.K.Klegeris.P.Kle- 
ferienė,A.Žukauskas,P.Burkevi
lus, S.Žilinskas, J.Zazirskas, 

V.Gra ba uska s,J.Minkevi č i us,E. 
Jankutė,A.J.Dauginas,J.Sadūnas, 
P.Kupstąs.

BRADFORDIKCIŲ DŠMRSIUI * DHLS Bradford© skyrius Valdyba, 
1949. balandžio 10 d. 3 v.p.p. St.Patrick Church Hall, 1,Para
dise Street,Bradford, šaukia visuotiną narių susirinkimą. Su
sirinkime pranešimą padarys Centro Valdybos atstovas.

Paieškomas Vasauskas Jeronimas 
atvykęs Į Angliją 1947m. Atsi
liepti Sąjungos Centran.

Sąjungos Centre galima gauti 
šiuos naujus leidinius! 
Jurgio Jankaus NAKTIS ANT MO
RŲ (premi juo .ta)   .......... 5/ -
Dr.J.Balio LIETUVIŲ TAUTOSAKOS 
SKAITYMAI, I ir II d..........«/-
P.Kiaulėnas.monografija..5/- i
V. Ramona s KRYŽIAI................. 4/-
Audžiami tautiniai rUbai.Kreip
tis šiuo adresu - J.Benetis, 
l.Chesham St. Gr.Horton Rd. 
Bradford, Yorks.
LIETUVISKI VELYKINIŲ SVEIKINIMŲ 
ATVIRUKAI su vokais.Sveikinkim 
tautiečius ir pažįstamus Velykų 
švenčių proga lietuviškais at
virukais! Atskiro atviruko kai
na 5 penai.Užsakantieji 50 ar 
daugiau atvirukų gauna 10% nuo
laidą. Užsakoma šiuo adresu - 
F.Neveravičius, 40,Fosse Rd. 
Central,! eicester. Už
sisakantieji atvirukų ligi vie
no šilingo vertės,pinigus gali 
siųsti pašto ženklais,už daugiau 
kaip 1 sil.prašomi pinigus siųs
ti pašto orderiais.

VISI prenumeruokite du kartas 
per savaitę išeinantį

" MŪSŲ KELTĄ" 
Mėnesiui tik 3/-.Prenumeruotis 
prašoma taip,kad prenumeratos 
užsakymas atstovybę pasiektų 
nevėliau 20d.tada nuo sekančio 
mėnesio 1 d.pradėsite gauti lai
kraštį. "MUSŲ KELIO" skaityto
jai prašomi pratęsti prenumera
tą antram ketvirčiui.Taip pat 
tie,kurie nenorėtų toliau lai
kraštį skaityti,prašomi apie 
tai painformuoti bent 2 savai
tes anksčiau,prieš prenumeratai 
pasibaigiant.

"MUSŲ KELIO" 
ATSTOVYBĖ. J.Palšis,10,Warreis 
Terrace,Bramley - Leeds.
DAR GALIMA GAUTI lietuvišką sie- 
ninį-mėnesinį kalendorių su spal
votais ženklais,kaina - 2/6.

Neišsigalinčioms šeimoms- 1/3, 
nedarbingi ems-pašto ženklas per
siuntimui ir trumpas 
gos.Pinigus siųsti pašto orde
riais šiuo adresu- J.Liepa, 
N.S.Hostel,Bishops Cleve, Near 
Cheltenham, Glos.

sąly

Trys jauni nevedą lietuviai,tin
ką darbui sportui ir kelionei, 
nėr! susirašinėti su padoriomis 
lietuvaitėmis,esančiomis Angli
jo je. Suinteresuotos rašykite 
šiuo adresu - (H.J.) (L.K.) ir 
(K.S.) Wood Lane Hostel,Brierly 
Hill, Staffs.

Manchesterio ir apyl.lietuvės- 
lietuviai kviečiami stoti Į D. 
Brit.Liet.S-( 
veikiantį mii—, . ,
chorą ir tautinių šokių šokėjų 
grupę.Informacijas dėl repeti
cijų tvarkos ir vietos teikia
mos Lietuvių Klube Manchestery, 
kiekvieną šeštadienį nuo 7-8v.v

Valdyba

ga ECCLES skyriaus

Limited. London. S.E. 15.
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