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fotoninės bangos grėsmė
Floridos vakariniame pakraštyje buvo išstatyti perspėjimai lai

kytis kuo toliau nuo vandens,kai į krantą buvo išmesta niljonai žuvų 
Ganomai užmuštų atominio spinduliavimo.Medicinos pagalba buvo skubiai 
suteikta žmonėms susirgusiems keistu odos išbėrimu.Sveikatos departa- 
įiento pirmininkas pareiškė,kad negyvos žuvys sukėlė. tokį pavojų sveika
tai, jod nežinoma kaip jį pašalinti .Kreiptasi į Amerikos armiją,; laivyną 
ir pakrančių sargybą prašant pagalbos pašalinti.pasės dvokiančių žuvų, 
j ■ Vieno mokslininko nuomone šis reiškinys yra Išdava atominių bom
bų baidymų Bikini saloje.Ir, kad to. bandymo rietu, sukeltas radio-aktyvinis 
pluogsnis per įvairins, vandenyno sroves.atkeliavo į Meksikos įlanką.
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iiškė,kad vyrauja bendra nuė
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rą T.Rytuose.Jei ne skubūs i
numestos ant Japonijos nulėmė - 
R.Armijos smūgiai Mandžurijoje,

Britu ir JAV smž prekybos sutartis sft Jugoslavija
Belgradas,trečia d. Pranešama,kad britų ir JAV Vokietijos sričių 

atstovai pasirašė ilgametę prekybos sutartį su Jugoslav!ja.Taip pat 
pareiškiama,kad jugoslavai norį pirktis mašinų už 25 nilj.svarų ster
lingų -BUx5. •

JAV armijos manevrai.
Vašingtonas,trečiad. Greitu laiku Amerikos armiją pravųs ban

domuosius oro. puolimus prieš sniego padengtą torijoriją.Tie manevrai 
bus pravesti su tikslu išbandyti savybes naujų-kariuomenės reikmenų,, 
pritaikintų žiemos karui. . : , , '?
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Sovietai mobilizuoja vokiečt-us darbaus.. •• I
Berlynas,pirm. Oficialus JA^,karinės valdžios vokiškus laik-| 

raštis paskelbė,kad sovietai įsakė sumobilizuoti dar 20.000 vokie- | 
čių.iš Sov.okupac.Vokieti jos srities,darbaus uranijaus kasyklose-?, | 
Saksonijoje.-AP y |

■■ ■ -.' . '

De Valera atakuoja Sovietus.
Rusija pakartotinai pasipriešino prieš Airijos priėmimą į 

JT Organizaciją (UNO).Airijos prezidentas De Valera,Dublino New York 
Tines korespondentui pareiškė,kad ’’sovietų tvirtinimas, jog Airija I 
rodė savo simpatijas ašies valstybėms yra grynas melas.Taip pat so-- ■ 
vietų nuomonė dėl savybių privalomų tautoms priš priimant jas į UNO, 
esanti nesuprantama.Jeigu Rusija,kuri užpuolė Suomi ją,Lenkij^,Estijq 
Latviją ir Lietuvą gali būti laikoma kaip turinti taiką mylinčios _ • 
tautos savybes,sunku suprasti,kodėl tauta,kuri laikėsi taikos ir taip
skrupulingai išpildė visas savo pareigas kaipo Tautų Sąjungos narys, 
gali’būti'laikoma netinkamu UNO nariu,Rusi jos pasielgimas šiuo rei
kalu yra netinkamas savo jėgos panaudojimas ir yra aišku,kad jokia 
organizacija,kurioje toks pasielgimas yra galinas,negali sukelti 
Žmonių pagarbos ir ilgai egzistuoti.

Parlamento narys anie Sovietus, ~ ■- „ - - Į , ■■ ---- — - — —«
Parlamento narys (darbo part.) Mr.R.Stokes.atoOžfe atsisa

kė palaikyti bet kokius prekybinius santykius tarp Rusijos-ir^ 
Bans omo s& Rapier Ltd.bendrovės,kurio jo jis yra direktoriumi,nežiū
rint į taifkad tuo žygiu jis turės nuostolių keliolikos tūkstančių 
svarų sumoje, "Aš nepriimsiu jokių užsakymų iš Sov.S-gos ’’.pasakė 
R.Stokos .-"kol nebus suteikta laisvė Baltijos valstybėms^ir nebus 
paleisti 17 nil j .daugelių tautybių žmonių be jokios priežasties lai
komų priverčiamo darbo stovyklose,išskyrus tai, kad jie buvo taip 
vedinant’’baržų lai" .Argi turėtume pirkti iš Rusijos javus, kada žinome, 
kad visi tie žmonės badauja.Net jei nes būtume netoli bankroto,aš 
visvien taip pat pasielgčiau.Rusi ja negaus iš manęs mašinų .-jei ji ir 
toliau tęs tai., ką’ji dabar daro" - ’

Sovietų melas. ■
Laike parlamente įvykusių debatų dėl Sovietų uždraudimo 

išvažiuoti į Angliją britų-karių žmonoms,kurias jie vedė būdami Ru
si jo jo, ^arlancnto narys Mr .McGovern (soči alistasjpareiškė, kad šio., 
pobūdžio įvykiai įrodo,jog sovietų pareiškimai,kad jie atmetė kapi
talistų moralinę pažiūrą ir pakeitė ją į daug humaniškesnę,yra gry
nas molas,Jo nuomone,sovietai ekehxx pasinaudodami Savo galinga ma- 
šina?^^ yrG pasiryžę prasilaužti per bet kokias sutartis ir sienas 
savo tikslui atsiekti. ;

Pusė vengrų sostinės gyventojų neturi balso. ' . ... ..
"Daily Telegraph" korespondentas praneša iš Budapešto,kad 

venerų komunistai sudarantieji visuotinų rinkimų sąrašus,atėmė bal
savimo teisę daugiau kaip pusei Budapešto gyventojų.Priežastys dėl. 
kurių balsavimo teisė buvo atimama esančios.^juokingos,Pvz.restorano 
savininkas--nagavo teisės balsuoti, nes "kun balogh vakarieniaudavo jo 
rn^+nrane".kitas asmuo dėl to,kad "šviesos jo bute degė iki vidur
nakčio, kas esą anti-demokratiška" ir t +
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-12y500 .EVVifs jau dirba
Parlamentarinis Darbo Ministerijos Sekretorius,Mr.N.Edwards 

pareiškė,kad iš 20,500 DPs, atvežtų į Britaniją nuo spalio nėn. pra 
džios,12,500 jau turi darbus.Jis pa žynėjo,kad daugiau DPs laukiama

Darbo Ministerijos pastangos.
Siaurės yakarų Britanijos-dalies savanorių darbininkų (EWs) 

paskirstymo komisijos pirmininkė,Miss'M.Airey pareiškė ,kad Darbo 
Ministerija stengiasi sujungei vedusius IWWs.jau tekstilės pramonė
je surasti darbai vyraus ir žmonoms kartu,nors jie yra pasĮrašų su
tartis sutinką dirbti atskirai. '

Rugpjūčio 15 d. Britų valdžia išpildė karo pradžioje duotą 
pažadą ir suteikė Indijai Indijai neprikišusonybų su tokiomis tei
sėmis,kokias turi Australija, Kanada ir P.Afrika.Nuo tos dienos In
dija pasidalina į dvi nepriklausomas Dominijasi nuzuluonų Pakis
taną ir indusų -Indi ją,Visoje Indijoje vyksta didžiulės džiaugsmo 
demonstracijos,Visas kultūringas pasaulis sveikina ši britų žygį.

Kaip žinome 300 nil j .’gyvento jų Indija per virs 100 metų bu| 
vo valdoma britų,Nuo šios dienos D.Britanijos karalius nustoja vadin
tis Indijos Imperatoriumi.

is Londono lėktuvu išskrido į Vašingtono* aptarti Ruhro 
klausimą.Pasitarimai tarp anglu-ir amerikiečiu,šiuo rci

Traukinių katastrofa
T

sidūrė Doncaster stotyje su kitu' keleivi, 
buvo pilni atostogoms važiuojančių žmonių 
17 asmenų užmušta ir apie 70 sužeista.- 1

;s Cross su- 
..Abu tarukinic 
metu buvo
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Pranešina!. . ..
m* «•■ • -*►

D,B,L.S-goj randasi laiškai;" ' " ’
/iš Amerikos/ ’ "

Motie jui Rakštelei,gyvenusiam Barns 7am Camp, 
Storringtoi, Sussex.

Antanui Ko lai 6 i ui, gyv i 78 Canp.Deyeš Lane, 
Maghull,Liverpool,

. • -* . 
Pranui Pužauskui,gyv.' Psssinworth Last Cann, 

Cross in. Kandį .■ 
;s Near Vikfield,B-. Sussex,

/iš Prancūzijos/ - .
... .Pranui Dzeksioriui.gyv. Malvern apylinkėje

*

Minėti asmenys prašomi pranešti dabartinius savo adresus.

: D,Brit.Lietuvi! 3-ga
12, Sutherland" S1-,r., 
London. S. U, L.-

Pranešame,kad E.Mahlborough knygų leidykla pradėjo spaustu 
ti antrąją angliškai-lietuviško žodyno laidą.Scs-žodynas-pasirodys 
spaudoje už mėnesio ir bus galina' užsisakyti D.B.L.S-goJ*

Aukos D.B.L.S-gai IMI II —
4» • • . — ■

Vi.*..' 4 *’ ’j * , 1 į* , v, *■ £ ' /L

Brompton .Sanat.dirbančios lietuvaitės £ 1
.T

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.
D.Britanijos Lietuvi1! S“8Q 
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