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KATALIKAI LAIMĖJO VOKIETIJOJE
IŠRINKTAS PIRMAS l-EDERALINIS PARLAMENTAS. KOMUNISTAI 

, NEGAVO NEI 10% BALSU
Du dalykai išryškėjo pirmuose demokra

tiniuose rinkimuose į Vokietijos Federalinį 
Parlamentą (Žemuosius Runius): didelis 
balsavusiųjų nuošimtis (78%), nežiūrint 
priešrinkiminės apatijos, ir katastrofingas 
komunistų pralaimėjimas. Nė vienas komu
nistų kandidatas nebuvo išrinktas tiesioginiu 
balsavimu, bet komunistai gavo 15 vietų, 
paskirstant 40% likusių vietų proporcingai 
partijų stiprumi.

KrikšCionys Demokratai (katalikai) gavo 
daugiausiai balsų, tuo budu gaudami teisę

sudaryti vyriausybę. Spėjama, kad dr. 
Adenauer, partijos vadas sudarys koalicinę 
syriausybę, tapdamas pirmuoju pokarinės 
Vokietijos kancleriu. Dr. Adenauer prieš
rinkiminė kompanija pasižymėjo ypatingai 
aštria D. Britanijos politikos Vokietijoj 
kritika, ir britų spauda jau dabar jj vadina 
anti-britišku kancleriu.

Partijų stiprumas pagal atstovų skaičių 
Parlamente (Bundestag) yra sekant:s: 
Krikščionys Demokratai — 139, Socialdemo
kratai— 131, Laisvi Demokratai — 52,

LIETUVIU ATSTOVAS 
STRASBURGE

Europos Tarybos (Patariamojo Susi
rinkimo) posėdžiuose Strasburge kaip 
stebetojasdalyvauja Lietuviu atstovas 
dr. S. Backis, buvęs Lietuvos Pasiun- 
tunybes Paryžiuje Patarėjas. Jis taip 
pat turi estu ir latviu įgaliojimus. Kaip 
žinome, tikruosius Europos Tarybos at
stovus renka valstybių parlamentai.

Lietuviu spauda prie Europos Parla
meno atstavauja p. Paramskis.

Rinkimai įvyko pereitą sekma- NAUJA VYRIAUSYBE BELGIJOJE

EUROPOS PARLAMENTAS POSĖDŽIAUJA
* Europos Tarybos Ministeriu Komitetas d) Patentai ir e) Darbo jėgos ir materialiniu 
sutiko su Patariamjo Susirinkimo pasiuly- resursu sukoncentravimas.
tais pakeitimais del dienotvarkes, ir Europos Per ankstyvesnius Europos Tarybos 
Parlamentas trečiadieni pradėjo tikrąjį posėdžius M. Spaak, buvęs Belgijos prem- 
darba. Dienotvarke sudaro: a) Politines jeru, buvo vienbalsiai išrinktas prezidentu. 
Europos struktūros pakeitimas, kad atsiekus Keturi viceprezidentai išrinkti is : Prancu- 
daugiau vienybes tarp Europos Tarybos zijos, Italijos, Danijos ir D. Britanijos, 
nariu; b) Užsieniečiams taikomu įstatymu Per viena posėdi ivyko gana, astrus susi- 
suvienodinimas. siekiant vienos Europos kirtimas tarp Curcillio ir Morrissono, kuris 
pilietybes ir paso; c) viešu darbu pravedimas. vadovauja anglu delegacijai. Tas. skaitoma
• sveiku ženklu, nes norima atsiekti partiniu
---------------------------------- ;---------------- -------------- one tautiniu ginču diskusijose.

v Pereita pirmadieni Strassburgo miesto
DIDŽIAUSIAS GRAIKU PUOLIMAS gyventojai pagerbė Curcilli, kuris neabei-j- 

„ . . tinai yra populiariausia asmenybe is vKa
I ereita savaitgali prasidėjo didžiausia. ten esanc!u daiyviu : Miestas padare Cure įli 

nuo pat viviltmo karo pradžios,, ' aikijos garbes nariu, ir didžiausios zm- niu minios 
kariuomenes ataka pries suolelius. jarfi kele ovacijas. Neužmirštama ir to, kad 
Puolama sukilėliu tvirčiausias punktas. Europos Taryba yra tiesiogine išdava Cur- 
Vitsi kontroliuoja sukilėliu sesisiekima C'H’° pries metus laiko suorganizuotos 
su Jugoslavija ir Albanija, ir vyriausy- ^ur°Pos Sąjungos.
bes kariuomene nori ta susisiekimą at- —---------------- ------------------------------------------------

Vokiečių Partija ir Bavarų Partija po 17. 
Komunistai 15 ir kitos mažesnės partijos 31, 
viso 402 atstovai. Pažymėtina, kad už 
Vokiečių Partiją ir Konservatorius 
(Deutsche Rechtspartei), kurių programa 
yra artima naciams, balsavo apie IĮ mil. 
vokiečių. 
dienį.

4- Buvęs Rytų Vokietijos Komunistų 
Partijos vadas, Franz fidšchmolke, kuris 
perėjo į vakarų pusę, aštrrai kritikavo vokie
čius už jų prieš JAV ir*Ąngliją nukreiptą 
priešrinkiminę kampaniją. "Jus netekote 
proto," pareiškė Schmolke. " Nė vienas iš 
juSų vadų nebūtų laisvi, jei jie gyventų 
Rytų zonoje."

Pereita savaite Belgijoj pagaliau buvo 
sudaryta nauja koalicine vyriausybe is 9 
kataliku ir 8 liberalu. Ministeriu Pirmi
ninku yra Eyskens ir Užsieniu Reikalu 
ministeriu van Zeeland (abu priklausa kata
liku partijai). Buvęs Premjeras ir Uis. 
Reik. Ministeris Spaak is Regento gavo 
Valstybes Ministerio titulą ir visa Socija- 
listu partija perejo i opozicija.

kirsti.
je vra apie 7000 sukilėliu. Ataka 
sėkmingai.

Komplikacijos gali susidaryti, 
liams pradėjus trauktis i Albanija, 
banijios vyriausybe 
uz sienos perėjima, 
vyriausybe griežtai 
puses pranešama, 
Jugoslavijos sienos 
Albanijos komunistai, 
kinti vvriausvbe ir turi Tito pritarima. 
Tito gi labai nemėgsta Albanijos, kuri 
yra ištikima Kominformui.

Apskaičiuojama, kad toje vieto- 
vvksta

sukile- 
Al- 

jau kaltino Graikija 
ka tačiau Graikijos 
paneigė. Is kitos 

kad prie Albani jos- 
esa susikoncentravę

nenaten-

Vėl Perrersmas Sirijoje
PREZIDENTAS IR PREMJERAS SUŠAUDYTI. SUDARYTA 

NAUJA VYRIAUSYBE
jo diktaturisko elgesio, buvo labai popu
liarus. Nauji Sirijos valdovai pareiškė, 
kad tik tureje tikslą išvaduoti krasta is 
tirono, kuris eikvojo žmonių pinigus. 
Pulk. Hinnawi pažadėjo, kad sudarius 
nauja vyriausbye, kariuomene pasitrauk
sianti is politikos, ir jis asmeniškai netu
rįs jokiu ambicijų toje srityje-.

Nors ir uztikrininama, kad perversmas 
yra grynai tik Sirijos vidaus reikalas, 
didžiųjų valstybių interesai i Sirijos aly
vos šaltinius negalėjo būti be reikšmes. 
Gen. Zaim buvo sudaręs sutartis su D.

Sekmadienio ryta 3 vai. Sirijos Prezi
dentas, gen. Husni Zaim, kuris pats 
kovo m. 30 d. padare perversmą ir paetne 
valdžia, ir jo Ministeris Pirmininkas buvo 
suimti, tuoj pat nuteisti ir susaudyti 
Mezza tvirtovėje. Nauja pervedina 
pravedė pulk. Sami Hinnawi, kuris 
padėjo gen. Zaim padaryti ankstyvesni 
ptrversema,' bet vėliau buvo is pasalin
tas.

Tas įvykis arabu salyse šukele dideli 
susijaudinimą, nes gen. Zaim, nežiūrint

SVARBUS PASITARIMAI VAŠINGTONE
Ateinančio mėnesio pradžioje Vašingtone 

prasideda tarp JAV, D. Britanijos ir Kana
dos pasitarimai, kuriems teikiama ypatingos 
reikšmės sąryšyje su pablogėjusia ekonomine 
padėtimi Europoje, dolerių trūkumu ir 
Atlanto Pakto valstybių apginklavimo pro
grama.

Amerikoje atsiranda vis garsesnių balsų, 
kritikuojančių Britanijos ekonominę politi
ką, brangią socialinę apsaugą, ir britu 
prekių kainų aukštumą, del kurio Britanijos 
eksportas į JAV turi nukentėti. Amerikos 
atsakingai asmenys yra nuomonės, kad

RASTI ŠV. RAŠTO ORIGINALAI
Urve prie Mirties Juros buvo rasti perga

mento lakstai, ant kuriu pries 2100 metu 
buvo surašytas Senasis Testamentas. Atsal- 
dymo budu avyko juos atskirti ir dabar jie 
yra šifruojami mokslininku Anglijoje ir 
Amerikoje.

Vėliausios Žinios
4 Europos Taryboje iškeltas pasiūlymas 

palikti tam tikrą skaičių tuščių vietų už 
geležinės uždangos esantiems kraštams. Jos 
būtų užimtos toms valstybėms gavus 
nepriklausomybę.

Churchilis kalbėdamas trečiadienį apie 
Europos vienybę ir pritardamas pasiūlymui 
pažymėjo, kad dar 10 Europos sostinių yra 
pavergtų ir esą reikalinga rezervuoti vietas 
tiems kraštams, kurie, jis isitikinęs, laiko 
bėgyje bus laisvi.

4- Valstybės Departamentas pranešė, kad 
JAV ambasadorius Maskvoje Stalinui iškėlė 
du reikalavimus: Rusijos karo meto skolos 
grąžinimą Amerikai ir Rusijos trukdymo 
Vakarų radijo stočių sustabdymą.

4- Arkiv. Beran, kuris kurį laiką tylėjo, 
pareiškė griežtą pro testą Prahos vyriausybei 
dėl jo neteisėto internavimo nuo birželio 19 
dienos.

4- Albanijos vyriausybė pranešė, kad 
graikų "demokratinės" (sukilėlių) kariuo
menės keli daliniai perėjo Albanijos sieną ir 
buvo internuoti. Taip pat į Albaniją per
bėgo apie 5000 civilių.

Originalai, rašyti hebrajų ir armėnu kal
bomis, buvo supakuoti sandariuose puoduose, 
i- išliko visai sveiki. Radini sudaro 8 
knygos, tarp kuriu yra Izaoko ir Enocho 
knygos ir keletą kitos rusies ritualiniu rastu. 
Tikimasi rasti ir Naujojo Testamento origi
nalu. Spėjama, kad gali prireikti pakeisti 
Senojo Testamento dabar naudojama tekstą, 
jei jis pasirodytu skirtingas nuo originalo.

Archeologai pripažino, kad indai, kuriuose 
rastai buvo rasti, priklausė laikotarpiui apie 
200 metu pries Kristaus gimimą, tuo budu 
patvirtindami rastu autentiškumą.

svaras ir kai kurios kitos europietiškos 
valiutos turi būti nuvertintos, jeigu norima 
atpiginti prekių kainas. Britanija gi prieši
nasi valiutos nuvertinimui ir siekia subalan
suoti dolerių sąskaitas, sumažinant importą 
iš dolerio kraštų, kas Amerikai labai nepa
tinka. Maršalio Plano administratorius, 
Hoffman, laike vieno pasikalbėjimo su 
spaudos atstovais Paryžiuje puolė Britaniją 
už tokią politiką, ir kartu įspėjo, kad 
beliko nepaprastai mažai laiko dolerių defici
tui sutvarkyti. Jis mano, kad tas galima 
atsiekti tik padidintu eksportu į JAV, o ne 
importo iš ten sumažinimu, ką dabar daro 
Britanija, kas neišvengiamai turės atsiliepti 
į europiečių gyvenimo standartą.

4- Sugrįžę iš Europos JAV štabų virši
ninkai pareiškė, kad jie Europoje rado didelį 
nuomonių vienodumą gynimosi reikalais, ir 
tikisi, kad Atlanto valstybių karinė organi
zacija bus sudaryta dar šiais metais.

4- Prez. Trumanas gen. Bradley, ligšio
linį kariuomenės štabo viršininką, paskyrė 
visų trijų karinių pajėgų viršininku vietoj 
pasitraukusio gen. Eisenhover.

4- JAV aviacijos viršininkas gen. Van
denberg pareiškė, kad štabų viršininkai jau 
pradeda sudaryti žemėlapį taikinių, kuriuos 
gali tekti bombarduoti atominėmis bombo
mis karo metu.

Britanija ir JAV del alyvos koncesijų, uz 
ka tos dvi valstybes, nebficijaliu praneši
mu, mokėjusios nemažas pinigu sumas 
gen. Zaim. Naujoji vyriausybe pareiškė, 
kad ji respektuos sutartis su svetimais 
kraštais, bet ar i tai bus iškaitomos alyvos 
koncesijos, dar neaišku. 'Del to, D. 
Britanija laikosi rezervuotai naujos vy
riausybes pripažinimo reikalu.

Nauja Sirijos vyriausybe sudarė Atassi 
Pasha, bu vos Sirijos prezidentu pries 
kara, ir turis pasitikėjimą tarp politiniu 
partijų ir kariuomenes. Kad vyriausybe 
buvo galima sudaryti 24 valandas po per
versmo, skaitoma geru ženklu. Tačiau 
viena išvada lieka nepakeista, tai būtent, 
kad Sirijos kariuomene yra nepatikima, 
atsižvelgiant i du perversmus laike pas
kutiniu keteriu su puse menesio.

areštu.

ČEKU KATALIKU LAIMĖJIMAS
Nežiūrint vyriausybes 

nauji kataliku vyskupai, 
mons. Pobozny, buvo pagal plana įšven
tinti pereita sekmadieni Trnava mieste, 
Slovakijoj.

Šventinimo ceremonijos buvo is anksto 
paskelbtos, ir vyskupai buvo įšventinti, 
neatsiklausus vyriausybes, kuri pagal 
nauja istatyma turi teise skirti bažnyčios 
pareigūnus. Dėlto skaitoma, kad sis 
įvykis yra didžiausias Kataliku Bažnyčios 
laimėjimas pries komunistus nuo to 
laiko, kai prasidėjo bažnyčios kova su 
komunistais. Iškilmėse dalyvavo visi 
Čekijos ir Slovakijjos vyskupai, isskyrus 
Prahos Arkivyskupą Beran ir mons. 
Pica, kurie yra policijos priežiūroje.

Vyriausybe dėjo pastangų šventimo

uždraudimo d a 
mons. Lažik ir

apeigas sutrukdyti, ar bent dalyviu skai
čių sumažinti. Traukiniams buvo už
drausta sustoti Trnavos stotyje, ir nep
raleido automobiliu keliais i šventinimo 
vieta. Nežiūrint to tūkstančiai kataliku 
pešti ar kitokiais budais suplaukė i 
Trnavos miestą. Mišių, laikytu atviram 
ore, klausė virs 300 žmonių.

Uzs. Reik. Minis-

PASIKĖSINIMAS PRIES TITO
Is Triesto pranešama, kad atvykę is 

Jugoslavijos pabėgėliai patvirtina Mask
vos radio pranešima apie pries dvi 
savaites, Pola pusiasalyje padaryta pasi
kėsinimą pries marsala Tito. Bombos 
buvo rastos toje vietoje, kur Tito turėjęs 
kalbėti. Kaltinami Kominformo agentai

" ir esą padaryta daug

KABINETO KRIZE ARGENTINOJE
Ilgametis Argentinos

teris Dr. Bramuglia is pareigu atsistatydino, 
ir jo vieton paskirtas Dr. Paz, 32 metu 
amžiaus teisiu profesorius, priklausąs nacio
nalistu partijai. Dr. Bramuglia officialiai 
atsistatydino del ne sveikatos, bet diplomatai 
mano, kad vidaus politika suvaidino nemaža 
role ir dėlto spėjama, kad greitai bus <r 
daugiau pakeitimu.

NORI DP DANTŲ GYDYTOJU
Del didelio Dantų Gydytoju trukumo 

Britu vyriausbe pasiuntė komisija i Vokeitija 
patikrinti kredencialus DP dantų gydytoju, 
kurie norėtu atvažiuoti i Anglija dirbti savo 
darba mokyklose. Sveikatos Ministerijos 
atstovas pareiškė, kad tik patys geriausi 
gydytojai bus priimami.

Ta proga Britu Dantų Gydtoju Sąjungos 
sekretorius, komentuodamas del minėto vyri
ausybes nutarimo, pažymėjo kad DP dantų 
gydytojai, kuriu daugma yra puikus savo 
srities specialistai, gali isgelbeti mokyklų 
dantų prieziros plana nuo nepasisekimo.

1



“ BRITANIJOS LIETUVIS 1949, rugpjūčio 19.

ŽINGSNIS PIRMYN
D B Lietuvių Sąjungai besiplečiant, įniks 

nuo laiko iškyla naujos problemos, nauji 
reikalavimai, kurie pareikalauja kaip iš 
vadovybės taip ir iš narui naują iygių 
Sąjungps veiklai pagerinti. Yra malonu 
pažymėti, kad kaip pats Sąjungos įkūrimas, 
taip ir tolimesnis jos progresas buvo pačio 
gyvenimo iššaukti, bet ne iš šalies primesti, 
ir tai yra svarbiausia Sąjungos pasisekimo 
priežastis.

Prasidėjus lietuvių emigracijai į šį kraštą, 
čia atsirado organizuotumo tuštuma, ir iš 
pačiu lietuvių iškilo pageidavimas įsteigti 
naują organizaciją, kuri rupintiįsi jų gyvy
biniais reikalais, burtų visus D. Britanijoje 
gyvenančius lietuvius ir gintų Lietuvos 
bylą šiame krašte. To rezultatas buvo 
DBLS. Beveik tuo pačiu laiku pasigirdo 
šauksmai — iš pradžių tik pašnibždomis, gi 
vėliau ir labai garsus — turėti savą lietu
višką laikraštį. Tai spragai užkišti pasku
bomis buvo pradėtas leisti Žinių Biuletenis, 
kuris vėliau išsivystė į savaitraštį ir pasi
vadino ‘ BRITANIJOS LIETUVIU.”

Panašiai buvo atlikti ir kiti uždaviniai, ir, 
tuo keliu eidama, Sąjunga augo ir tobulėjo. 
Šiandien ji padarė dar vieną žingsnį priekin, 
susiorganizuodama į apygardas. Apy
gardų steigimas irgi iškilo iš apačios — iš 
skyrių ir narių. Gyvenimas parodė, kad 
pavieni skyriai, ypač mažesnieji, nepajėgia 
tinkamai išvystyti savo veiklos, ir kad 
daugiau ir pasekmingiau galima nudirbti, 
keliems skyriams susibarus į didesnius 
vienetus. Dėlto, Centro Valdyba n-utarė 
Sąjungą padalinti į apygardas, kaip yra 
numatyta įstatuose, ir išdirbo laikiną sta
tutą, kuriuo apygardos yra įpareigotos 
vadovautis iki sekantis Sąjungos suvažiavi
mas padarys del jo galutiną sprendimą.

šiuo metu jau yra sudarytos šios apygar
dos:

PifffiWf'VHi ATOSTOGAUJAMI
Dar lieka metai laiko iki naujų Parlamento rinkimų, bet Britanijos dvi didžiosios politinės partijos jau paskelbė savo prog

ramas ateinantiems rinkimams, ir jau prasidėjo priešrinkiminė kova tarp svarbiųjų varžovu: Konservatorių ir Darbo Partijos. 
Šios kovos atgarsiai aiškiai jaučiami net anapus Atlanto, nekalbant apie Europos Kontinentą, kur vieną šios kovos epizodą galė
jome stebėti pirmame Europos parlamento posėdyje Strasburge.

Britanijos Parlamentas yra dažnai vadi
namas parlamentų motina, nes daugelio 
kraštų parlamentams pavyzdys buvo paim
tas iš Britanijos. Jis susideda iš SViejų 
rūmų: Aukštųjų, arba Lordų Rūmų ir 
Žemųjų Rūmų. Abieji vienok, Rūmai telpa

tame pat pastate ant Temzės kranto, iškur 
mes kas vakarą 9 valandą girdime per 
radiją bokšto laikrodžio varpus.

Lordų rūmai nėra renkami. Jie susideda 
iš 2 arkivyskupų, 24 vyskupų, ir daugelio 
Lordų, pradedant tais, kurie turi baronų

titulus. Pastaraisiais laikais 1-ordų Rūmų 
teisės yra sumažintos. Žemieji Rūmai gali 
priimti įstatymus, net jei Lordų Rūmai tam 
prieštarautų. Lordų Rūmai kai kuriais 
atvejais veikia kaip Aukščiausieji Apeliaci
niai Rūmai, bet tada juose dalyvauja tik 
Lordai, turį teisinį patyrimą..

Žemuosius Rūmus sudaro 640 atstovai,

TARP KITKO išrinkti penkeriems metams per visuotinus 
rinkimus. Paskutiniai tokie rinkimai įvyko 
1945 metais ir juos laimėjo, kaip visiems

1) VIDURIO ANGLIJOS I APYGARDA 
su centru COVENTRY (12 skyrių),

2) VIDURIO ANGLIJOS II APYGARDA 
su eentru NOTTINGHAM (7 sk.),

3) ŠIAURES-VAKARU ANGLIJOS APY
GARDA su centru ECCLES (7 sk.),

į) ŠIAURES-RYTU ANGLIJOS APY
GARDA su centru BRADFORD (ą sk.)

Didesnių vienetų sudarymas igalius 
Sąjungą efektingiau išnaudoti turimas pajė
gas bendram visų labui. Juk yra ne pas
laptis, kad kai kurie skyriai iki šiol negalėjo 
išvystyti veiklos del kartais per mažo nariu 
skaičiaus, kartais inteligentų stokos ir 
kartais blogos finansinės padėties. Yra 
skyrių, kurie turi per daug vadovavimui 
tinkamų asmenų, bet neturi užtenkamai 
narių, kada pas kitus padėtis yra kaip tik 
atvirkščiai. Taip pat yra pavyzdžių, kada 
skyrius del pinigų stokos turi sulėtinti savo 
veiklą, tuo tarpu kiti skyriai nežino, ką su 
pinigais daryti.

Suskirstymas skyrių į apygardas ir su
koncentravimas jėgą tuos nelygumus turėtu 
pašalinti ir Sąjungos veiklą pagyvinti. Apy
gardos bus pajėgesnės, organizuojant įvairius 
meninius vienetus, kaip chorus, dramos bei 
šokių grupes, ruošiant šventes, paminėji
mus, paskaitas, pasikeičiant prelegentais, 
aplankant skyrius ir pan.

Viena- iš svarbiausią apygardos pasek
mingo veikimo sąlygą yra trumpi atstumai. 
Jeigu kuris skyrius gyventą toli nuo apy
gardos centro*, tada iš tokio skyriaus mažai 
naudos' galima laikti, ir apygarda mažai 
galėtų padėti tokiam skyriui. Ta aplinkybė 
yra svarbiausias faktorius, nustatant apy
gardų skaičitį ir jų dydį. Del tos priežasties 
ne visus skyrius yra galima suburti į apy
gardas, ir tokiems skyriams reikės ir toliau 
vežti vežimą vieniems. Tačiau apygardoms 
paėmus dalį darbo iš centro. Centro Valdyba 
galės atkreipti daugiau dėmesio į pavienius 
skyrius, dažniau juos aplankant, pasiunčiant 
paskaitininkų ar kitaip jiems padedant.

Pačioje pradžioje nereikėtų laukti stebu
klų iš apygardų veiklos, bet galima tikėti, 
kad laikui bėgant gyvenimas pateisins jų 
egzistenciją, ir kad apygardos ne tik pagy
vins Sąjungos veikimą, bet prisidės prie jos 
plėtimosi ir tobulėjimo. 

'

APIE DiPi APS1NAMINIMA
Pamažu DiPi kraustosi iš kosteliu i 

miestus. Čia jie tuojau susiduria su sunkia 
buto problema. Labai sunku kampą rasti 
pavieniam žmogui apsigyventi, dar sunkiau 
— kambarį, bet butą šeimai — nepaprastai 
sunku. Kuri laika pakampininkavę ir dėlto 
privargę, DiPi pradeda dairytis ir spręsti 
klausimą, kaip iš bebutės vargo išsirepeč- 
kinti. Pasidairę sužino, kad lengviau yra 
namus nupirkti, negu butą išnuomoti. 
Prasideda pinigų mobilizavimas ir namų 
pirkimas. Įmokėjus apie 20% namų kainos, 
likusi suma išdėstoma 18 ar apie tiek metų. 
Mokant namų išpirkimo ratas ir kitas prie
voles pasirodo, kad dažnai pigiau atseina, 
kaip didesnio buto nuoma, o jei kas dar 
paima keletą nuomininkų (kuriuos panašiai 
laiko, kaip kad jis prieš tai buvo laikomas) 
atsiranda pelnas.. Kadangi buto ieškančiųjų 
yra daug, del tčMiš nuomininkų už kampą 
imama brangiai -®- apie 35 šilingai. Yra 
tokių namų savininkų, kurie priima.tiek 
nuomininkų, kiek tik galima kambaryje 
pristatyti lovų. Penki-šeši nuomininkai — 
nedaug, bet dešimts — maždaug “ norma.” 
Teko matyti namų, kuriuose yra net 20 
nuomininkų, o namai nedideli.

Tokia padėtis daug ką gundo namus 
pirkti, rizikuoti i juos sudėti sunkiai už
dirbtas sutaupąs ir neretai dar pasidaryti 
trigubai skolų (pas pažįstamus, būsimus 
nuomininkus ir namų pardavėja).

Namus parduoda, dažniausiai, įvairios 
bendrovės, ir net dirbtuvės savo darbinin
kams. Ne mažai ir lietuviu namus jau 
“ įsigijo.”

Šitas reiškinys yra dėmesio vertas ne tiek 
iš socialinio teisingumo pusės, kiek iš viso: 
pav., ar yra tikras pagrindas, kad šiuo laiku 
DiPi pirkti namai stovi tikrai ant žemės, 
bet ne ant plaukiančio ledo lyties? Keista ! 
Pagalvojus apie pirkėjo teisinę padėti ir 
ūkinę konjunktūrą, keistumas smarkiai 
mažėja. Kas bus, jei ūkinė konjunktūrą 
pakitęs, pav. jei sumažės darbai? Darbo 
ministeris ana karta parlamente aiškiai 
pasakė apie teisę į darbą: pirmoje eilėje 
darbas anglams, antroje — lenkams, ir tik 
trečioje — EVW, atesit — DiPi. Jei darbai 
mažėtų, pirmoje eilėje kas būtų paliestas? 
Kaip bus tada su namais, kai 
galima sumokėti eilinės ratos? 
kad namų pardavėjai pirma 
įmokėtus pinigus ir tik tada iš namu išvarys 
nepajėgianti mokėti pirkėją, arba atsižvelgs 
i krizę ir atidės skolos mokėjimą iki laikai 
pagerės? Būtų dar ir daugiau panašios 
rūšies prielaidų, bet neminėsiu, nes nesinori 
gazdinti namus pirkusius ir atbaidyti tuos, 
kurie dar ruošiasi “ apsinaminti.^ Šitas 
klausimas vertas platesnio ir išsamesnio 
svarstymo. Gera būtų, kad į jį dėmėsi 
atkreiptų ir būsimas DBLS atstovų suvažia
vimas.
VEDUBU GALIMYBES

Dauguma Anglijoje gyvenančiu DiPi yra 
pavieniai žmonės; šeimų visai nedaug. Iš 
bendro 90.000 DiPi skaičiaus, moterų būsią 
nedaugiau kaip 20.000. Vadinasi, moterų 
tiek maža, kad net teoretiškai imant DiPi 
negalėtu sudaryti šeimas iš savo-tarpo. Tuo

nebus 
Manot, 
gražins

tarpu DiPi masė nėra vienos tautybės, nes 
susideda iš daugelio tautybių, todėl tautiniu 
pagrindu šeimas sukurti dar sunkiau. Pro
porcingai imant, daugiausia moterų yra 
ukrainiečiu ir esčių, o mažiausia — lietuvai
čiu.

Kaip šeimas,turi sukurti DiPi, kada tokia 
būklė? O kurti verčia gyvenimas, nes ne
normali būklė ir taip ilgai užsitęsė: žmonės 
sensta, pagaliau, reikia ir kas reikia atlikti. 
Toks tai p. Bali, Darbo Ministerijos parei
gūnas, pataria DiPi asimiliuotis su vietos 
gyventojais. įdomu ar toks pasiūlymas turi 
gyvenimiško pagrindo, ir jei taip, tai kaip 
toli yra pažengęs? Pasirodo, kad dar netoli. 
DiPi gyvenimo stebėjimas ir turimi duo
menys rodo, kad iš po karo D. Britanijoje 
atsiradusių kitašalių tik lenkų yra didesnis 
skaičius vedusių angles, bet DiPi — reteny
bė. Del ko taip? Yra teisinių, ūkinių, 
psichologinių ir kitokių priežasčių, iš kurių 
pakaks paminėti kokia pora. Sakysime, 
vietos gyventojų pažiūra i nelygaus masto 
žmones. Del to ir jų moterys linktų su DiPi 
šeimas kurti tik tos, kurios nemato perspek
tyvų panašiomis galimybėms su saviškiais. 
Iš kitos pusės DiPi vyrai turi ne visai tei
singa pažiūra apie vietos moteris. Juos 
baidančiai veikia vietos moterų laikysenos 
ir elgsenos skirtingumai, kurie yra ne tokie, 
kaip ju krašto moterų. Iš to kyla neigiami 
reiškiniai mišriose šeimose, dažnai perdėti 
ir sukarikatūrinti pasakojimai stovyklose, 
kaip keisčiausia egzotika. Toks, atrodo, 
mažas dalykėlis, kad vietos moteris, palikusi 
kūdikį vyrui, išeina i karčiama ir iš ten, 
žinoma pralinksmėjusi, grižta tik tada, kai 
jau karčiama užjĮaroma, ne vienam kelia 
abejojimų, o kai kuriems ir siaubą įvaro. 
Toliau, DiPi vyrams simpatijos nekelia ne 
per didžiausią vietos moterų švara, savotiš
kas ir netoks praktiškas šeimininkavimas. 
Iš viso DiPi labaį mažai santykiu turi su 
vietos gyventojais. O kada taip, tai nėra 
ir pagrindo kalboms apie DiPi asimiliaciją 
ar, bendrą šeimų kūrimą su vietos gyvento
jais.
URVAI SU GRIAUČIAIS

Čekų laikraščiai pranešė, kad Moravijoje 
rasti žmogaus griaučiai. Esą, sprendžiant iš 
palaidojimo būdo, tai gali būti dar prieštva
ninio žmogaus griaučiai. Susidomėjimą, 
girdi, kelia ne tiek patys griaučiai, kiek 
vieta ir aplinka, kur jie rasti. Griaučiai 
buvę urve, kuris atrodąs panašus i karstą. 
Urvo sienos ir lubos ne paprastos, bet 
išklotos kaulais, ir, kaip vėliau paaiškėjo, 
ne paprastais kaulais, 
dramblio.

Užsienyje gyvena čekai 
žinios.

bet, greičiausia,

LAIVAS, kuris vadinosi “ Purpura,” 
buvo toks didelis ir stiprus, kad nesibijojo 
viesulų nei bangų, kad ir baisiausių.

• Ir nuolat plaukiojo su ištemptomis burė
mis, kopė j keliaaukštes bangas, trupino 
galinga krūtine povandenines uolas, j kurias 
suduždavo kiti laivai — ir plaukė saulėtomis 
burėmis tolyn taip greitai, jog net puta 
šniokštė jo šonuose, o paskui jį driekėsi 
plati ir ilga šviesi juos ta.

— Tai puikus laivas! — kalbėjo kitų 
laivų jūrininkai. — Sakytum, dievaitis 
bangas velia !

O kartkartėmis klausė “Purpuros” 
įgulos:

•»—Ei, žmonės! Kur plaukiate?
— Kur vėjas neša! —atsakinėjo jūrinin

kai.
— Atsargiai! Ten sūkuriai ir uolos!
Atsakant į perspėjimų, vėjas tiktai ne^ė 

tokios šaunios dainos, kaip pati jūra, 
žodžius:

-e-Linksmai plaukime, linksmai!
Laimingas buvo įgulos gyvenimus tame 

laivo. Jūrininkai, pasitikėdami jo didumu 
ir. stiprumu, juokavo iš pavojų. Griežta 
drausmė viešpatavo kituose laivuose, o 
“ purpuroje ” kiekvienas dirbo, ką norėjo.

Gyvenimas ten buvo tikra šventė. Lai-

žinoma, Darbo Partija. Kai kuriems atsto
vams mirus, arba atsistatydinus, vykdomi 
taip vadinami papildomi rinkimai tam 
tikroje apylinkėje. Rinkimų procedūra yra 
panaši į savivaldybių rinkimų, kurias mes 
galėjome stebėti šį pavasarį. Kiekvienoje 
apylinkėje, politinės partijos išstato savo 
kandidatus. Kandidatas įneša 100 svarų 
depozitą. Tas kandidatas, kuris rinkimuose 
nesurenka trečdalio balsų nustoja savo 
depozito. “ “
kurios nesitiki gauti daug balsų, nuo kandi
datų statymo susilaiko. Todėl Britanijos 
rinkimuose, priešingai negu kontinento val
stybėse ir mūsų Neprik. Lietuvoje, kandi
datų į rinkimus būna nedaug. Rinkimiį 
procedūroje taip pat yra skirtumas. Iš 
kiekvienos apylinkės į Parlamentą siunčiami 
tie kandidatai, kurie gavo daugiausiai balsų. 
Mažiau balsų gavę kandidatai visai atpuola. 
Todėl, jei pavyzdžiui. Darbo Partijos 
kandidatai kiekvienoje apylinkėje gaus po 
5500 balsu, o konservatoriai— po 4500, tai 
Parlamente bus vien tik Darbo Partijos 
atstovai, nors konservatorių partija bus 
surinkusi visame krašte 45% balsų.

Šiuo būdu renkant parlamentą, mažosios 
politinės partijos neturį galimybės patekti į 
Parlamentą. Todėl Britanijoje, vėT priešin
gai nei kontinento valstybėse ir mūsų Nepr. 
Lietuvoje, tėra tik 3 žymesnės politinės 
partijos: Darbo Patrija, Konservatorių ir 
Liberalų. Parlamentų rinkimus paprastai 
laimi viena partija su aiškia balsų persvara. 
Laimėjusiai rinkimus partijai Karalius 
paveda sudaryti vyriausybę, kuri yra pas
tovi, nes gali ramiai dirbti dažniausiai per 
visą Parlamento kadenciją. To mes neran
dame kontinento valstybėse, kur Parlamen
tus sudaro daugelio smulkių partijų atstovai, 
o ministerių kabinetai kitą kartą pasikeičia 
du kart per savaitę.

Pavasarį vykę savivaldybių rinkimai 
parodė, kad daugelyje vietų Darbo Partija 
nustojo vietų. Kai kas būtų linkės manyti, 
kad ateinančius Parlamento rinkimus laimės 
Konservatorių partija ir jos lyderis 
Churchilis vėl bus min. pirmininku. Bet 
toks spėliojimas būtų per drąsus. Geriau 
palaukti rinkimų rezultatų, kuriuos žinosime 
kitą vasarą.

Šiuo tarpu Parlamentas atostogauja. 
Atstovai vasaroja : vieni Šveicarijos Alpėse, 
kiti saulėtoje Italijoje, treti — lietingoje 
Anglijoje, o yra ir tokių, kurie nuskrido į 
Norvegijos salą Špicbergeną, kuria yra 
labai susidomėsę rusai. Rudenį, vieni vasa
rodami pasišildę, kiti — atsišaldę, bet visi 
nauja energija vėl grįš į senuosius rūmus.

JR

Tuo būdu smulkios partijos.

stebisi iš tokios 
Jie sako, kad dabar Čekoslovakijoje 

galima būtų rasti daug kur urvų su žmonių 
kaulais, tačiau jie nepriklauso prieštvani
niams, bet šių laikų žmonėms. Tai yra 
Gestapo arba NKVD darbas. Vieni ir kiti 
iš jų žudė, degino ir grūdo žmones į duobes 
ir urvus, 
darbas.

Liūdna, 
Slovakijoje 
gamina vis naujus griaučius.

BRŪKLYS.

Ir kas dabar atrinks, kurių tai
$

kad tokiu urvų skaičius Čeko- ą 
nemažėja. NKVD kasdien Ss

Legenda^
minga praleistos audros ir sutrupintos uolos 
dar didino pasitikėjimą. Nėra (kalbėta) 
tokių audrų, nei tokių uolų, kurios galėtų

Purpurą ” sudaužyti. Tegu uraganas meto 
jūrą, — "'Purpura” plauks toliau.

Ir “ Purpura ” tikrai plaukiojo — išdidi, 
puiki. Slinko ištisi metai, — o ji ne tiktai 
pati atrodė nesudaužoma, bet gelbėjo dargi 
kitus laivus ir savo denyje glaudė sudužu
sius.

Aklas tikėjimas jos jėga didėjo kiekvieną 
dieną įgulos širdyse. Jūrininkai sutingo 
laimėje ir užmiršo jūreivinį meną.

— " Purpura-” pati nuplauks, —kalbėjo. 
— Kam dirbti, kam stebėti laivą, saugoti 
vairą, irklus, bures, lynas, kam gyventi 
vargstant ir prakaituojant, kai laivas yra 
kaip dievybė — nemirtingas?

“ Linksmai plaukime, laisvai!”
Ir plaukiojo dar ilgus metus. Kol, paga

liau, laikui' bėgant įgula visai apsileido, 
apleido pareigas ar niekas nežinojo, kad 
laivas pradėjo gesti. Sūrus vanduo sugraužė 
balkius, galingi surišimai atsileido, bangos 
nudraskė kraštus, lynos sutrūnijo, o burės 
supelijo ore.

Ėmė kilti perspėjimo balsai :

H. Sienkiewicz

-— Saugokitės!—kalbėjo kai kurie jūri
ninkai.

Tai niekis! Plaukiame su banga! — 
atsakinėjo jūrininkų dauguma.

Tuo tarpu vieną kartą pakilo tokia audra, 
kokios iki šiol nebūdavo jūroje. Viesulai 
sumaišė vandenyną su debesimis į vieną 
pragarišką mišinį. Pakilo vandens stulpai 
ir su triukšmu lėkė ant " Purpuros,” baisūs, 
putoti, triukšmingi. Užgriuvę laivą, įmušė 
jį net ligi jūros dugno, paskum metėsi į 
debesis, paskum vėl nugramzdino į dugną. 
Plyšo supeliję laivo surišimai, ir staiga 
baisus klyksmas suaidėjo denyje ;

— “ Purpura ” skėsta !
Ir “ Purpura ” iŠ tikrųjų skendo, o įgula, 

atpratusi nuo vargo ir laivininkystės, neži
nojo, kaip ją galbėti.

Tačiau po pirmo siaubo akimimirksnio 
pašėlimas užvirė širdyse, nes vis dėlto 
mylėjo savo laivą tie jūrininkai.

Tad visi sujudo ir pradėjo pliekt iš 
patrankų į vėtras ir putotas bangas, o pas
kum sugriebę, kas ką po ranka turėjo, 
pradėjo plakti jūrą, kuri norėjo “Purpurą” 
nuskandinti.

Didinga buvo kova to žmonių sielvarto su

Sukūrusiems lietuviškos, šeimos 
židinį DBLS narius
p. )ONĄ ZAKSĄ ir

p. ONĄ ZAMKAUSKA1TE 
sveikina ir linki saulėto gyvenimo 
debesuotoje tremtyje kartu vely- 

DBLS Centrinio Sk.
dama greičiau sulaukti įsikūrimo 
dienos mielosios Tėviškės pastogėj.

Valdyba ir nariai

tuo gaivalu. Tačiau bangos buvo stipresnės 
už jūrininkus. Užlietos patrankos nutilo. 
Milžiniški verpetai sugriebė daugelį kovo
jančių ir nusinešė į vandens prarają. Įgula 
mažėjo kiekvieną akimirksnį, bet dar 
kovojo. Užlieti, perpus apakę, apdengti 
putų kalnu, jūrininkai kovojo iki paskuti
niųjų.

Akimirksniais jėgų jiems trūko, bet po 
trumpo poilsio vėl metėsi į kovą.

Pagaliau jų rankos nusviro.
Pajuto, kad artinasi mirtis.
Ir radosi kurtaus sielvarto akimirka. Ir 

pažvilgojo į save jūrininkai, kaip apkvaišę.
Tada tie patys balsai, kurie pirma perspė- 

jinėjo pavojuose, vėl pakilo, stipresni, tokie 
stiprūs, kad bangų kriokimas negalėjo jų 
apkurtinti.

Tie balsai kalbėjo:
— O apakėliai! Ne iš patrankų jums 

pliekti į audrą, ne banįjas plakti, bet laivą 
taisyti ! Nusileiskite į dugną. Ten dirbkite. 
“ Purpura ” dar nežuvo.

Su tais žodžiais sujudo tie perpus numirę, 
ir visi metėsi apačion ir pradėjo darbą nuo 
apačios.

Ir dirbo nuo ryto iki nakties, vargdami ir 
prakaituodami, norėdami buvusį neveiklumą 
ir apsileidimą atpirkti . . .

Išvertė Jonas Gailius.

2



3 “ BRITANIJOS LIETUVIS "

MODERNIŠKOS VERGIJOS PASLAPTYS ATIDENGIAMOS
LIUDININKU PARODYMAI

Vakarų pasaulis pamažu pradeda pažinti 
Sovietų Rusijos teroro paslaptis ir kokiose 
sąlygose lietuvių tauta kartu su kitomis 
panašaus likimo tautomis turi gyventi. Nors 
Pabaltijo Valstybės palyginamai yra mažos, 
tačiau jos figūruoja beveik kiekviename 
pranešime iš anapus “ Geležinės Uždangos.” 
Tai rodo, kad Kremliaus valdovai į jas 
kreipia ypatingą, dėmesį, o Kremliaus 
dėmesį gali atkreipti tik nepaprastai tvirtas 
Pabaltijo žmonių pasipriešinimas Sovietų 
politikai.

Nesenai D. Britanija įteikė J.T. Organi
zacijai Sovietų Rusijos kriminalinio įstaty
mų* kodo fotostatines nuotraukas, kurios 
įrodo, kad priverstinas darbas (vergija) yra 
integrale Sovietų valdymo sistemos dalis. 
Po kelių dienų buvo paskelbtos vergų darbo 
stovyklų detalės.

Sąryšyje su tuo, Londono dienraštis
DAILY TELEGRAPH ” pirmame pus

lapyje patalpino ilgą savo Vienos (korespon
dento pranešimą, kuriame duodami liudi
ninkų parodymai apie gyvenimo sąlygas 
Rusijos priverstino darbo stovyklose. Kores
pondentas turėjo pasikalbėjimą su grupe 
asmenų, kurie grįžo į Vieną atlikę 2-3 metų 
baudą tose stovyklose.

Remiantis liudininkų parodymus Uralo

I KRONIKA :
♦ t
44-4- ++++++++++++++++4-4- 444+44444

C. V. Nutarimu p. A. J. Kaulėnas at
leistas iš "B.L.” redaktoriaus pareigų. 
“B.L.” laikinai redaguoja Redakcinė 
Kolegija. 

4- ♦
Remdama ir skatindama Anglijos spor

tininkų veiklą, C. V. paskyrė DBLS 
Sporto Sąjos organizacinei vadovybei 
£10.0.0 pašalpa.

-t 4- 4-
C. V. Pirmininkas p. P. B. Varkala 

pereitą sekmadienį išvyko dviem savaitėm 
atostogų į N. Devon'ą. Atostogų metų jį 
pavaduos vicepirmininkas p. M. Bajorinas.

4- 4- 4-
Ateinančių metų gegužės men. pradžioje 

ruošiama ekskursija iš Londono į Romą ir 
Liurdą. Pakely bus aplankomi : Paryžius 
Milanas, Venecija, Padua, Florencija ir 
Asyžius. Kelionė su pilnu aprūpinimu 
kainuos apie £39.10.0 ir truks apie 14-15 
dienų. Manantieji vykti prašomi skubiai 
pranešti adresu: The Rector, Lithuanian 
Church, 21, The Oval, Hackney Road. 
London, E.2.

West Wells šeimų hostelyje įsteigta sek
madienio mokykla lietuvių vaikučiams, 
kurių yra 22. Mokyti apsiėmė p. Linkevi
čiene.

4-4-4-
Vysk. P. Bučio pagerbimo Komitetas 

kviečia lietuvišką visuomenę skaitlingai 
dalyvauti garbingojo jubilijato pagerbime 
rugpjūčio 28 d. 4.30 vai., Marian House, 
Holden Avenue, North Finchley, London, 
N.12. (Salia pož stot. Woodside Park) 
Pranešti galima iki 22 rugp. adresu: 21, 
The Oval, Hackney Road, London, E.3.

[NASAl^NAMlT FONDUI
. £6.0.0—DBLS Sutton-at-Hone sk. nariai; 
£5.0.0— DBLS Kinlochleven sk.; £4.0.0 —
R. Tetmajeris; £3.0.0 — A. Sprindžiukaitė; 
£2.0.0—M. Petraitytė; Po £1.0.0—G. 
Tarvydienė, A. Tarvydas, R. Cerkutė, J. 
Valiukevičius, Janeliunas (auka), P. Gela
žius, Z. Pocevičius, J. Tamošiūnas, M. 
Tamošiūniene, J. Januševičius, V. Kilnis, 
J. Daunoras, J. Zubavičius, S. Jurgelis, J. 
Gavėnas, V. Velička, B. Kijauskas, S. 
Kazėnas, S. Ignotas, A. Kusta, P. 
Zakarevičiute, B. Šaulys, A. Pesys,
S. Lengvenis, A. Pocius, A. Jankūnas, 
V. Razmimas, A. Virkutis, O. Butku
viene, J. Staras, A. Petrikonis, D. Gomaite, 
J. Svelnys, G. Glatkauskas, V. Končius, J. 
Butėnas, P. Butkus, V. Liškauskas, B. 
Mikalauskaite, B. Liškauskas, K. Lukoše
vičius, V. Akelaitis, A. Navickas, J. Navic
kas, V. Jakelis, A. Parieštis, P. Parieštis, 
J. Archimavičius, M. Balčiūnas, J. Dirgin
ėjus, J. Baltaduonis, O. Josiukiene, B. 
Vaišnoras, J. Mickevičius, E. Skibaute, A. 
Kairiene, J. Kairys, S. Domeikiene, J. 
Stankūnas, S. Blotnys, G. Toliušyte.
Grigalius, S. Vaicekauskiene, R. Grigaityte, 
P. Silevičius, M. Gegužis, J. Balsys. A. 
Lekečinskas, V. Kilius, B. Vaškelis, K. 
Valteris, B. Valteriene, L. špūras, J. 
Kaminskas, K. Mickus, J. Kablys, S. Rimi
nis, B. Kmieliauskas, J. Bondza, A. Vaiš
vila, K. Kančikas, V. Paliuškevičius, V. 
Kalasauskas, S. Ramanauskas, V. Dvelys, 
J. Matukas, P. Adomaitis, M. Raudys, A. 
Valentukevičius, A. Iškauskas, V. Slavickas, 
S. Kasparas, A. Borkertas, P. Grigaliūnas, 
P. Barauskas, J. Rimdžius, A. Lešmano- 
vaite, S. Merkelis, K. Stirbys, S. Laucius.

RE D A KCI JOS A TSA K YMAI
p. F. Neveravičiui — Apgailestaujame, 

kad Tamstos atviro .laiško Kun. Kairiūnui 
negalime atspausdinti, nes jis platesnės 
vi - .mm* "’ės Puidom" iria.

kalnų rytinėje puėje prie TURINSKI ran- mas turėjo tikslą parūpinti “ Lebensraum 
dasi eilė stovyklų, suskirstytų į 4 grupes: del vokiečių “Herrenvolk,” ir dėlto, pirmoje

1. Užsieniečių moterų darbo stovykla, vietoje lenkų, lietuvių ir ukrainiečių tau- 
kurioje dirba 3000 deportuotų moterų iš tos turėjo būti išnaikintos," nes ten naciai 
BALTIJOS VALSTYBIŲ; numatė apgyvendinti savo žmones.

2. Vyrų darb» stovykla su 5000 depor
tuotų;

3. Jaunų darbininkų, laikanti apie 2000 
berniukų ir mergaičų tarp 7 ir 20 metų, 
daugiausia rusų tautybės, atimtų iš tėvų, 
kurie yra įtariami “ buržujais.” Bez 
niukai virš 10 metųamžiaus dirba, gi mer
gaitės eina ginkluotų sargybinių pereigas. 
Jie gauna politinį apmokynfą, ir atlikę 
savo stažą patenkinamai, yra paleidžiami;

4. "Atsinaujinimo” stovykla rusų 
kariams, grįžusioms iš Europos. Jie ten 
gauna “per-instruktavimą” pašalinimui 
efekto, gauto santykiaujant su Vakarais.

Viena iš didžiausių industrinių darbo sto
vyklų randasi prie Sverdlovsko, kur Rusi
jos moderniški vergai gamina tankus, prieš 
tankinius ginklus, o taip pat įvairius sun
kiosios inžinerijos gaminius. Visa stovykla 
yra apsupta 10 pėdų aukščio spygliotos 
vielos tvora su kulkosvaidžių lizdais kas 55 
metrai. Saugo MVD daliniai.

Kitoje stovykloje prie Brjanski, netoli 
Voroshilovgrado, apie 600 vergų (daugiau
sia iš Jugoslavijos) dirba anglių kasyklose. 
Tai vienintelė stovykla, kur mokamas atly
ginimas. Algos, tačiau, teužtenka tik buti- 
niausiems maisto produktams nusipirkti. 
Kitose stovyklose yra duodamas maistas, 
kuris susideda iš sriubos ir 1 svaro duonos 
į dieną; angliakasiai gi gauna nuo 2 iki 3 
svarų duonos į dieną.

Liudininkai pasakoja, kad stovyklose 
galima rasti vergų iš kraštų, per kuriuos 
perėjo Raudonoji Armija, tačiau daugiausia 
yra is BALTIJOS VALSTYBIŲ.

Detalės, kurias davė buvę Rusijos ver
gai, aiškiai rodo, kad milijonai priverstino 
darbo žmonių Sovietų yra laikomi kaip 
naudingi gyvuliai, kurie yra gydomi tiR 
sunkiai susirgus, kad apsaugojus jų nau
dingumą. Taip baigia savo pranešimą 
“D.T.” Vienos korespondentas.

Moderniosios 20-to amžiaus vergijos pas
lapties atskleidimas nors ir labai pavėluo
ta, yra ' sveikintinas. Tokie aprašymai 
tačiau nepaliečia reikalo esmės, ir kol tas 
nebus išaiškinta, tol Vakarams deportaci
jos ir priverstinas darbas bus nesupran
tami. Sulyginimai Sovietų ir Nacių metodų 
bei tikslų yra nevisada teisingai daromi. 
Nacistiškos deportacijos ir žmonių naikini-

ŽVIEGIANČIOS MUSES
Kai kuriuose Tropiškuose kraštuose ran

dasi didelių mūšių, kurios naktį šviečia 
kaip elektros lemputės. Vienos tokios 
musės užtenka naktį knygos lapui nušviesti.

Arthur Sulzbereger, Amerikos žurnalistas, 
pasakoja apie viena pasikalbejima tarp 
dvieju rusu Maskvos gatvėje :

Pirmasis rusas pareiškia, kad jei būtu 
karas, Rusija ji lengvai laimėtu, pridur
damas : “ Kai tik išvystysime atomo
bomba,, mes pasiusime i Amerika šešis ar 
septynius agentus, kiekvienas nusives su 
savimi po atomine bomba čemodane. Jie 
išsprogdins tas atomo bombas vienu kartu 
svarbiausiose Amerikos centruose ir klausi
mas bus išspręstas iš kar.to mūsų naudai.”

Jt 
KALIFORNIJOS LIETUVIU 

VEIKLA
Los Angeles ir jo apylinkėse jau iki šiol 

yra įsikurdinę 300 lietuvių. Visi atvykusieji 
gavo darbus.

* * *

Nuo birželio mėnesio "Kalifornijos^ 
Lietuvio” redaktoriumi pakviestas buv. 
"Žiburių” red., Juozas Vitėnas. A. 
Skirius kuris buvo laikraščio leidėju ir 
redaktoriumi dabar tvarkys laikraščio 
leidimo reikalus.

* * *

Liepos 21 d. L. Zaikienės vedama tau
tinių šokių grupė išpildė programą Tarptau
tiniame Institute. L. Zaikienė taip pat 
padainavo keletą liaudies dainų. Si jauna, 
šokėjų grupė jau kelintą kartą gražiai 
lietuvius atstovauja svetimšalių tarpe.

SK

PAVERGTOJE
Lietuvos komunistų partijos sekretorius 

Sniečkus š.m. liepos 21 d. "Pravdoje” 
aprašo žemės ūkio kolektyvizacijos Lietu
voje išdavas. Jis nurodo, kad š.m. vasario 
mėn. Lietuvoje buvo IOOO kolchozų, į 
kuriuos įėjo 22.868 ūkiai. Iki liepos 10 
dienos kolchozų skaičius išaugo iki 4.100, 
sujungus 130.308 ūkius.

"Izvestija” iš liepos 29 d. aprašo Lietu-

Tuo tarpu Sovietų deportacijos politika 
1 iš principo nesiekia atskiros kurios tautos 
išnaikinimo, nes jų tikslas apjungti visą 
pasaulį po komunistine vėliava. Sovietai 
padalina kiekvieną tarutą įdvi grupes: kapi
talistus ir proletarus. Iš jų tik proletarų 
klasė turi teisę gyventi, gi kapitalistai, 
nežiūrint kuriai tautai jie priklausytų, turi 
būti išnaikinti. Tų klasių pavadinimai 
šiais laikais yra klaidinantys. Kapitalas ar 
neturtas rolės jau nevaidina, nes pačios 
Rusijos komunistų partijos elitą dabarsu- 
daro kapitalo garbintojai — nauji Rusijos 
aristokratai. Proletarais yra tie, kurie be 
rezervų priima Stalino (nebutiniai komuniz
mo!) tikėjimą, gi visi kiti priskaitomi kapi- 

’ talistų (buržujų) klasei. Ši pastaroji klasė 
turi būti išnaikinta, nes kitaip Sovietų 
Rusija nesijaus saugiai, ir komunizmo 
nebus galima įgyvendinti visame pasaulyje. 
Tai yra esminis Sovietų deportacinės poli
tikos dalykas, Vakaruose dar mažai žino
mas, ar netikimas.

Deportacijos yra praktiška aukščiau 
minėtos politikos išdava, ir tas tol vyks, 
kol Kremliaus valdovai viešpataus Rusi
joje ir Rytų Europoje. Sovietai pamatė, 
kad išnaikinimui skirti žmonės, prieš jų 
nužudymą, gali dar pavergauti ir duoti 
Rusijai nemokamą darbo jėgą. Tokiu budu 
vergų darbas tapo pastoviif ir svarbiausiu 
Sovietų ekonomino gyvenimo faktorium, ir 
tas iš savo pusės pradėjo reikalauti kuo 
daugiau tokios darbininkų rūšies, ir vergų 

^skaičius, vietoj kad mažėjęs, nuolat didė
ja, ir šiandien jų skaičius siekia tarp 10-20 
milijonų. Be priverstino darbo jėgos 
Sovietų pramonė subankrutuotų, ir tas 
faktas duoda papildomą pagrindą Sovietų 
deportacinei politikai.

Išvadoje, Sovietų genocido politika turi 
du tikslus; 1) pašalinti visus, kurie nėra 
Stalino tikybos išpažintojai ("tautos prie
šai”) ir 2) aprūpinti Rusijos pramonę 
vergų darbo jėga. Turint tai galvoje, gali
ma teigti, kad jokie skundai ar komisijos 
to nepakeis, kol nebus nusodinti .nuo sosto 
dabartiniai Rusijos diktatoriai, ir tol 
nepraeis pavojus ir laisvam pasauliui susi
laukti 'panašaus (likimo, kokio susilaukė 
Rytų Europa.

— Bet tas ^>kiu būdu neįmanoma! — 
atkerta antrasis.

— Betgi kodėl ? — nustebės klausia pir
masis — argi tu netiki, kad mes bet kada 
nors pasigaminsime atomine bomba?

— Tam tai aš tikiu, kad mes pasigamin
sime atomine bomba, — kertasi antrasis, 
bet iš kur mes gausime čemodanus joms 
nugabenti iki Amerikos? . . .

KAI VYRAS TAMPA MOTERIMI
Vienas italas, Guulianu Vitto, turėjo 

prieš vedybas išsiimti iš savivaldybės savo 
gimimo metrikus, bet koks jo buvo nuste
bimas, kada pasirodė jog valdininkas jį 
buvo užrašęs mergaite.

— Ką aš turiu daryti — paklausė jis sek
retoriaus.

— Įstatymas, — atsakė šis, — draudžia 
vedybas tarp tos pat lyties asmenų. Jūs 
turite dvi galimybes: ištaisyti klaidą akte, 
kas užims labai daug laiko, arba, kadangi 
juridiškai jūs esate moteris, ištekėti už. 
vyro . . .

INGRID BERGMAN — LIETUVAITE , 
Garsioji amerikos filmų artistė Ingrid 

Bergman pastarosiomis dienomis išvyko į 
Strombolį, kur sukama nauja filmą "Dievo 
Žemė”. Ingrid toje filmoje vaidins lietu
vaitės pabėgėlės rolę.

GEN. ANDERSO SVAJONES
Rugpiūčio 15 d. lenkų kariuomenės 

žventės proga, gen, Andersas paraše atsi
šaukimą į karius, kuriame tarp kitko pasi
žada nepasitraukti išnužymėto kelio. " Tas 
kelias nuves mus,— sako gen. Andersas — 
atgal į tėvų žemę, į laisvą Lenkiją, plačiai 
atsirėmusią į Baltiją, senąsias žemes 
vakaruose, su atvaduotu Lvovu ir Vilniumi 
rytuose”.

LIETU VOJE
vos geležinkeliečių rekordus. Laikraštis 
pažymi, kad Vilniaus geležinkelių stotis lig 
šiol dar neatstatyta.
VIENA. Šį menesį Taborkino rodo 
"Sovexportfilm” gamybos filmą "Maryte 
Melnikaite”, kuriame vaidina lietuvių ir 
rusų artistai. Filmas yra propogandinis ir 
rodo tariamas komunistų partizanų kovas 
Lietuvoje 1944 metais.

Ryšium su Šv. Pranciškaus Ksavero 
metinėmis, Japonijos katalikai turėjo 
dideles iškilmes, kurios baigėsi Meij stadi- 
jone Tokio mieste. Iškilmėse dalyvavo ir. 
imperatoriaus brolis, Takamatso \ kuni- ' 
gaikštis su žmona.

Tas pats Takamatso kunigaikštis Nishi- 
nomija parke, Osaka mieste, po iškilmingij 
šv. Mišių po atvirum dangumi pasakė: •

— Tikėjimas, kurį Šv. Pranciškus 
Ksaveras atnešė į Japoniją, nemirė, bet 
nuolat gyvena. Jis gyvens visuomet., 
Japonų kankinių pavyzdys šio meto 
generacijai teikia neribotos vilties ir paak- 
stinimo. Turime pradėti naują laikotarpį, 
prisijungdami prie Šv. Pranciškaus Ksavero 
didžiojo mokslo . . .

Nuostabu, kad ir protestantiškoje Angli
joje katalikų tikėjimas vis giliau leidžia 
savo šaknis —

Kiekvieną sekmadienį 3 vai. pietų Lon
dono Hyde Parke viešai kalbamas rožan
čius, kuris aukojamas už pastovią taiką, t 
už Rusijos atsivertimą ir už Rytų Europo
je persekiojamus krikščionis.

Viešai kalbamas rožančius atneša net 
jaučiamos naudos: kai kurie nekatalikai, 
susižavėję tikėjimo dvasia, pereina į kata
likų tikėjimą o abejingi katalikai pradeda 
uoliau praktikuoti tikėjimą. Paskutiniu 
metu Vyskupas lęido panašiu būdu kalbėti 
rožančių Levtonstone (Essex).

Tikėjimo praktikavimas tiktai įrodo ' 
žmogaus gyvenimą tikėjimo tiesomis ir 
dvasia. Geras katalikas visuomet atlieka 
savo religines pareigas.

PAMALDOS

BRADFORD St. Ann’s bažnyčioje pci mal
dos rugpiūčio 21 d. 12 vai.

Sukurus lietuvišką šeimos židinį

p. ONĄ ZAMKAUSKAITE ir 

p. JONĄ ZASKĄ

Sveikiname linkėdami gražaus ir lai
mingo gyvenimo.

Overslade Hostelio Lietuviai 
RUGBY

p. RCTA PRISMONTAITE ir

p. STASĮ BEKERĮ,

buv. DBLS Blandford sk. sekretorių, 
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, 
gražiausios laimės linki.

DBLS Blandford sk. 
Valdyba ir nariai

i'

r.

T

PADĖKA

Lowton’o (Nr. Warrington) lietuviams už 
duotą visą nuotaikingą programą Widnes' 
mieste 1949. VIII. 7 lietuvių sąskridžio 
metu nuoširdžiausiai dėkoja.

Widnes Lietuviųetaet • 
Widnes Lietuviu Komitetas

KVIETIMAS I WIDNES

50

d

Jo Ekscelencijos Vyskupo P. P. Bučio 
metų Kunigystės Jubilėjaus 

Tautos Šventės
proga Widnes miese rugsėjo mėn- 4

LIETUVIU KONGRESELIS
Programoje;

11 vai. Pamaldos. Sv. Patriko bažny
čioje. Dalyvauja — Jubilijatas J. E. 
Vyskupas P. P. Bučys.
14 vai. Koncertas čia pat S v. Patriko, 
saleje. Kalba-aukštieji svečiai. Dainuo
ja — Londono lietuvių choras.
Po koncerto užkandžiai ir linksmas1 
šventvakaris.

Widnes Lietuviu Komitetas

g

Sukurus lietuvišką šeimos židinį Suttčn į? 

Coldfield Skyriaus Pirmininką LEK-E- 
CINSKĄ A. ir to par skyriaus narę-H 
MOTIEKONYTE J. D. sveikina ir £ 
linki gražaus ir laimingo gyvenimo,Sį.

DBLS-gos Sutton Coldfield Sk 
Valdyba ir nariai

C
s. k į.

3
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WTUVLS
Pasaulyje.

LONDONAS. Britų radijo (BBC) Europos 
Tarnyba pranešė, kad jai pavyko nugalėti 
sovietų trukdymus. Sovietai trukdymo 
darbams naudoja virš 300 radijo stočių.

NEW YORK AS. Buvęs Slovakijos sau
gumo viršininkas gen. Ferjencik sulaikytas 
Ellis saloje įtariant jį esant komunistu. Jis 
atvyko į Ameriką su vienu transportu kaip 
D.P.

PRAHA. Čekoslovakijos vyriausybė pas
kelbė sulaikiusi tris aukštus Jugoslavijos 
Pasiuntinybės tarnautojus. Jie kaltinami 
platinę atsišaukimus nukreiptus prieš 
Rusiją.

SYDNEY. Po griešto vyriausybės įsikiši
mo Australijos angliakasiai pirmadienį 
grįžo į darba ir kariuomenė buvo 
iš kasyklų.

atšaukta

padaryti
„ padaryti

litų. Bandymui buvo naudojami anglies 
dvideginio milteliai.

LONDONAS. Anglijoje buvo 
sėkmingi bandymai dirbtinu būdu

LONDONAS. Keleivinis lėktuvas, kuris 
veze DP Italijos i Venecuela, pritrukus 
kurui nukrito i jura netoli Airijos. Is 58 
keleviu 53 buvo isgelbeiti.

ATĖNAI. Graiku vyriausybe praneša, kad 
firmoje puolimo fazeje, buvo nušauti ar 
paimti i nelaisve virs 1000 sukilėliu.

TEL-AVIVAS. Izraelio parlamentui patiek
tas įstatymo projektas, pagal kuri visi vyrai 
tapr 18-29 m. ir moterys tarp 18-21 m. 
amžiau turės atlikti privaloma dvieju metu 
kdrini apmokymą.

1949, rugpjūčio 19.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
L.S.S.A. suvažiavime, įvykusiame Hali- rotatoriaus ir rašomosios mašinėlės fondas, 

fax, buvo nutarta dėti visas pastangas Sesės ir Broliai, pajudinkim žęmę, auko- 
feisti savo laikraštėlį. Tari) tikslui įsteigtas kimo šiam fondui ir paprašykime, kad kiti

ĮRAŠO K. VALTERIS

"PERSIŠALDYMAS” 
ARBA SLOGA

Tai, be abejonės, pati dažniausia žmonių 
liga. Kiekvienas iš mūsų ja yra persirgęs 
daugelį kartų. Iš pažiūros tai labai menka 
liga, bet ji paruošia dirvą eilei sunkių susir
gimų ir taip sloga būna milžiniško žmonių 
mirtingumo priežastimi.

. " Persišaldymo ” klausimas paskutiniais 
dešimtmečiais buvo ir yra medikų dėmesio 
centre: tūkstančiai mokslininkų paaukojo 
labai daug laiko šios ligos tyrinėjimams, 
daug sugadino . . . popieriaus apie tai 
berašydami, bet žmonijai nuo to nė kiek ne 
lengviau . . .

Keisčiausia, kad " persisaldoma ” daž
niausiai karščiausiomis _vidurvasario .dieno
mis ar ... iš šaltų kraštų nuvykus į šiltus,! 
Ilgai niekas nežinojo " persišaldymo ” prie
žasties. Visuose visuomenes sluoksniuose 
yra įsivyravusi pažiūra, kad čia didžiausias 
kaltininkas yra skersvėjis! Na, ir saugosi 
jo: sėdi tvankiuose kambariuose, trauki
niuose, kad tik " skersvėjis nepagautų . . .

Priežastis tik dabar aiškėja, kai yra 
atrastas virus, kuris neabejotinai sukelia 
visus " persišaldymo ” reiškinius. Tyrinė- 

■ jimas yra sunkus, nes negalima eksperimen
tuoti su gyvuliais: šiuo virusu galima

INFOiRMĮACIJOS
PABĖGĖLIU IR D.P. DĖMESIUI

Pranešame, kad IRO Centrinės Tarybos parėdymu didesne dalį savo darbų baigiame 
birželio 30 d. 1950.

Nors ir nelaukiama, kad dabar D. Britanijoje atsirastų daug asmenų, kuriems 
galėtų būti pritaikoma tolimesnė IRO parama, šiuo reikalu pranešame sekantį :
• 1. Kiekvienas pabėgėlis, ar D.P. dabar gyvenąs D. Britanijoje ir numatąs, kad
jam bus reikalinga IRO parama bet kokioje formoje ar tai dėl repatriacijos ar apsigy
venimo kitur, privalo siųsti motyvuotą prašymą adresu:

THE INTERNATIONAL REFUGEE ORGANIZATION,
31, Dunraven Street,

, London, W.l.
Laiškas turi būti pasiųstas nevėliau rugpiūčio 31 d. 1949. Vėliau gauti prašymai nebus 
svarstomi išskyrus atvejus kur prašoma tik teisinės ir politinės apsaugos.

2.. Tuo pačiu primenama visiems E.V.W., kad IR(5 vyr. Direktorius yra nuo
monės jog jie turi visas galimybes pastoviam įsikūrimui ir po penkių metų teisę gauti 
britų pilietybė. Todėl prašymai dėl pagalbos emigracijai bus patenkinti tik ypatingais 
atsitikimais. Jis ragina pasinaudoti galimybėmis kurias teikia D. Britanija nuolatiniam

> įsikurdinimui. IRO Londone įstaiga

apkrėsti tik žmogų ir artimiausią jo gimi
naitę — beždžionę šimpanzę. Reikalingos 
tam tikros sąlygos, kad šis virus galėtų 
pareikšti savo žalinga veikimą; čia priklauso 
visi momentai, kurie susilpnina bei palaužia 
natūralų organizmo atsparumą k.a. : per
vargimas, staigus temperatūros pakiti
mas ir kitos painios atmosferinės sąlygos, 
nemigo naktys — ypač su " paūlionėmis,” 
kelionės naktimis ir 1.1.

Virus yra atsparus šalčiui, džiovinimui, o 
taip pat išlieka kelias dienas gyvas be oro 
prie 4° C.

Ligos inkubacijos periodas yra įvairus: 
nuo kelių valandų iki 3 dienų.

Ligos pradžią aiškiai pajungta kiekvienas: 
nosies " užgulimas" ir varvėjimas iš jos 
(pradžioj sekretas būna vandeningas, vėliau 
lipnus ir pabaigoj—tąsus ir pūlingas), 
dažnai jaučiamas drebulys, galvos skausmai, 
sausas kosulys, galūnių gėlimas, bloga savi
jauta ir šiek tiek pakilusi temperatūra. 
Ligonis negali kvėpuoti per nosį ar jos pusę,, 
nes gleivinė būna taip išburkusi, kad oras 
nebepraeina. Dėl tos pat priežasties būna 
ir uoslė susilpnėjusi. Pabrinkus nosiaryklgs 
gleivinei užspaudžiami vamzdeliai, einą į 
vidujinę ausį ir dėl to pablogėja klausa bei 
atsiranda užimąs ausyse. Dažnai būna akių 
pievelių uždegimas: paraudimas, ašaroji
mas, jausmas tarsi smėlio būtų į akis 
pripilta.

Jei sloga nesikom pilkuoja rimtesnėmis 
ligomis (plaučių, vidurinės ausies bei sme
genų plėvės uždegimu ir 1.1.), tai ji retai 
tęsiasi ilgiau kaip savaitę, o kartais praeina 
ir per 3-4 dienas.

Reikia nepamiršti, kad kai kurios ligos 
(gripas, tymai, kokliušas, " šienligė ” ir 
k.t.) prasideda sloga ir jų pradžią galima 
palaikyti paprastu " persišaldymu ” ir tuo 
galima užtęsti vieną iš minėtų ligų bei duoti 
progą kilti epidemijai.

Gydymas. Tūkstančius įvairiausių 
vaistų, nuo slogos rasim vaistinėse : visi jie 
žada greitą pagydymą, bet ... nė vieno 
uėra patikimo! Neveltui yra prigijęs 
mediku tarpe posakis : " Slogą galima pagy
dyti per savaitę, o negydoma ji praeina per 
7 dienas ...” Grynas oras ir poilsis — 
kol kas geriausia ir pigiausia gydymosi 
priemonė! . . .

jam aukotų. Pinigus siųskime adresu: 
Sktn. Spalis, 19, West View, Hopwood 
Lane, Halifax. Yorks.

PADĖKA
L.S.S. Anglijoje vardu, širdingai dėko

jame DBLS Derby skyriui, kuris pirmas, 
įvertindamas skautiškos spaudos reikšmę, 
rotatoriaus ir raš. mašinėlės fondui,, 
paaukojo du svarus.

L.S.S.A. Vadija.

Ir vėl pradėjo eiti "Skautų Aidas”, šį- 
kartą Kanadoje. Jo adresas: P. Enskaitis, 
Rodney, Ont. Canada.

UNIFORMOS REIKALU
Kairėje pusėje virš kišeniaus, kur būdavo, 

išsiuvinėta tunto vardas, lietuviai skautai 
dabar nešioja trispalvę juostelę. Visa kita 
lieka tas pat.

Kiekvienas lietuvių skautų dalinio vadas,, 
prisistato vietos anglų skautų tuntininkui.

Skelbiu, š.m. rugpiūčio mėn. 7 d. Not-- 
tingham’e, įsisteigusį skautų vyčių "Vydū
no” vardo būrelį. Būrelio vadas psktn. J. 
Trečiokas.

Skin. Spal is, L.S.S.A. Vadeiva

Sese ir broli, jau pats laikas Tau vėl 
įsijungti į skautų eiles. Prisimink .-s., v:,, 
duotą įžodį, ir tai kas yra taip šventa ir 
brangu Tavo širdžiai. Stok vėl tarnauti 
Dievui ir Tėvynei ir padėti Artimui. Stok 
rėl garsinti savo Tėvynės vardą gavo, 
gerais darbais ir savo pasirodymais prie 
laužų ar skautiškose stovyklose.

Sesės ir Broliai prašomi korespondenci-- 
jas apie skautų veiklą siųsti adresu: psktn. 
K. Vaitkevičius, 55, Byron Street, Derby.
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FREE 108-PAGE BOOK.
This interesting guide to success
ful careers in engineering des
cribes the widest range of Home- 
Study courses in all branches of 
Mechanical, Electrical, Civil, 
Aeronautical, Automobile, Radio 
and Television Engineering, Build
ing, Plastics, Timber Technology, 
Forestry, Mining. Draughtsman
ship, etc., and explains the easiest 
and quickest way to become 
technically qualified in your 
spare time- The courses are con
ducted only in English, but

Special Easy English courses are available 
to those who already have some know
ledge of the language.

WRITE FOR YOUR COPY TO-DAY 
„Engineering opportunities“ will be sent 
to ybu FREE and without obligation if you 
write to us at once mentioning the subject 
or examination that int erests you. (Letters 
in Lithuanian cannot be answered.)

BRITISH INSTITUTE OF 
ENGINEERING TECHNOLOGY

33 Shakespeare House, HITT
17/19, Stratford Place, K|W I

London, W.l. 01111

ISSIKIRKP IR PASILAIKYK! Jei jis tau nereikalingas, pasiusk ši skelbimą 
draugui, kuris tau bus dėkingas.

ANGLU KALBOS STUDIJOS
yra lengvos, jei naudosi moderniškus vadovėlius specialiai paruoštus žinomu 
mokytoju užsieniečiams.

C, dt avsi p, y *
ESSENTIAL ENGLISH FOR FOREIGN STUDENTS, Book 1 — 3/6, Book II

— 3/6, Book III — 4/-, Book IV — 5/-. Persiuntimas 4d. už. knyga.
AN EVERYDAY ENGLISH COURSE FOR FOREIGN STUDENTS (vadovėlis 

pradedantiems). Kaina 4/-. Persiuntimas 4d.
A MODERN ENGLISH COURSE FOR FOREIGN STUDENTS (pažengusiųjų 

kursas, tiems, kurie jau turi pradžia). Kaina 3/9. Persiuntimas 4d.
A CONCISE ENGLISH GRAMMAR FOR FOREIGN STUDENTS. Kaina 3/6. 

Persiuntimas 4d.
BRIGHTER ENGLISH (trumpos apysakos, poemos ir eil). Visiškam kalbos 

naudojimui. Kaina 4/-. Persiuntimas 4d.
ENGLAND AND THE ENGLISH (vadovėlis pažengusiems mokiniams). Kaina 

5/6. Persiuntimas 6d.
C. E. Eckersley and W. Kaufmann:

A COMMERCIAL COURSE FOR FOREIGN STUDENTS (ištaigos tvarka, 
komerciniai metodai ir papročiai, saskaityba, prekybos organizacija ir anglu 
komercinė korespondencija). Kaina 7/6. Persiuntimas 6d.

C. E. Eckersley and L. C. B. Seaman :
PATTERN OF ENGLAND (naujausias vadovėlis pažengusiems mokiniams). 

Book I — 6/-, Book II — 6/-, Persiuntimas kiekvienos po. 6d.
/. T. Fitikides; COMMON MISTAKES IN ENGLISH (nurodo, kaip išvengti 

klaidu kalbant ir rašant angliškai). Kaina 2/9. Persiuntimas 4d.
A. J. Worral:

ENGLISH IDIOMS FOR FOREIGN STUDENTS (Išsireiškimu paaiškinimas ir 
nurodymai kaip juos naudoti pasikalbėjimuose). Kaina 2/6. Persiuntimas 4d.

W. Stannard Allen: LIVING ENGLISH STRUCTURE (Svarbus vadovėlis pamo
kantis anglu kalbos sakiniu konstrukcijos). Kaina 6/6. Persiuntimas 6d.

C. Miller: A GRAMMAR of MODERN ENGLISH FOR FOREIGN STUDENTS. 
Kaina 5/-. Persiuntimas 4d. -■

Brian Kelly: AN ADVANCED ENGLISH COURSE FOR FOREIGN STU
DENTS (vadovėlis žymiai pažengusiems mokiniams). Kaina 8/-. Pers. 6d.

Max Bellows: ENGLISH-GERMAN DICTIONARY (moderniškas vokiškai- 
angliškas ir angliškai-vokiškas žodynas, įrištas drobėje). Kaina 12/6. Pers. 9d.

TIEMS, KURIE NAUDOJA LENKU KALBA REKOMENDUOJAME:
C. E. Eckersley and M. Corbridge-Parkaniowska: ESSENTIAL ENGLISH FOR 

POLISH STUDENTS (įvedamasis kursas pradedantiems, su lenkiškas 
paaiškinimais ir pastabomis). Kaina 2/-. Persiuntimas 4d.

Persiuntimo mokestis sumažėja pusiau, jei užsisakoma penkios ar daugiau knygų. 
Jei norima, kad knygos būtu siųstos registruotu paštu papildomai pridėkite 4 
penus. Visos šios knygos yra siunčiamos ir i Vokietija, Prancūzija ir kitus 
kraštus ir tuo atveju persiuntimo mokestis padidėja 4 penais.

UŽSAKYMUS, kartu su mokesčiu už knygas ir persiuntimą, siuskite:

THE VISTULA PRESS LIMITED
449, Oxford Street, London, W.1

Eccles Skyrius rugpiūčio 27 d., šeštadienį, 
ruošia

ŠOKIU VAKARĄ 
Vakaras bus Manchesteryje, Cheetham Hill 
Rd., Town Hall (ne Public Hall) —važiuo
jant nuo Cannon St., 59, 59x, 4 ar kitais 
autobusais į Lietuvių Klubo pusę, išlipti 

pravažiavus du pirmuosius tarpstočius. 
Pradžia 6.30 vai. įėjimas _>/6.

Šokiams griežia " Baltica ” 
Numatoma turtinga loterija. 

Pelnas skiriamas sergantiems lietuviams 
paremti.

SMLLKUS SKELBIMAI-----
Savo adresą prašomas pranešti Valentinas 
Budrevičius, angliakasys, gyv. Nr. Stoke- 
on-Tbent. Rašyti: 31, Eastern Avenue, 
Dinnington, Nr. Sheffield.

“ LIETUVIS ” yra pats įdomiausias lietu
viškas laikraštis. Eina du kartus per 
savaitę. Menesiui 5 šilingai. Neatidėliokite 
kitai dienai užsakymo, bet nedelsdami 
pasiųskite aiškiai užrašytą savo adresą ir 
" postai order’į " 5/- vertės "LIETfJVIO” 
atstovybėm adresu: J. Palšis, 10, Warrels 
Terrace, Bramley, Leeds.

Vienkart pranešama " Mūsų Kelio ” buv. 
skaitytojams, jog likę prenumeratos avansai 
pervesti " Lietuviui.” Kokie jie, atskirai 
nebus pranešinėjama, bet visada bus pami
nimi siunčiant pakvitavimus tiems, kurie 
prisiunčia pinigus už " Lietuvį.”

Ne tik pats prenumeruok, bet ir kitą 
paragink prenumeruoti "Lietuvį,” laikraštį, 
apie kurį Susibūrė trijų populiariausių laik
raščių ("Tėv. Garso,” " Minties ” ir "Mūsų 
Kelio ”) bendradarbiai.

" LIETUVIO ” Atstovybė.

D.B. Baltgudžių S-gos Londono skyrius 
MAPELSBURY HALL, 

Willesden Lane, London, N.W.6. 
š.m. rugsėjo 3 d. 7.30 v.v. rengia 

ŠOKIU VAKARĄ 
Programoje tautinės dainos ir kita. 

Užkandžiai ir baras. 
įėjimas 4 šil.

(art. pož. stotys: KILBURN ir WIL
LESDEN GREEN, arba autobusais Nr. 

Nr. 1 ar 8)

Dėkoju Mgr. K. Lipnicki'ui (patarė jui 
tarptautinėj teisej) 23, Stanley Gardens, 
London, W.ll. — už greitai ir gerai atliktą 
skyrybų bylą su žmona, gyvenančia už 
Kurzono linijos.

S. Galas,
255, Harrow Road, London, W.2.

Fawcett Typewriters and Office Supplies, 
Ltd., 86 A, Lilie-road, London, S.W.6. perka, 
parduoda, nuomuoja, taiso ir pakeičia 
raidyną rašomosioms mašinėlėms. Parduoda 
ištaigos reikmenis ir medžiaga bei atlieka 
spausdinimą.

Būdamas 28 m. ieškau lietuvaitės vedybų 
tikslu. Amžius 21-27 m. Išrūpinsiu keliones 
dokumentus ir apmokėsiu visas kelionės 
išlaidas. Pageidaučiau nuotraukos kurią, 
paprašius, sugrąžinčiau. Rašykite: J. 
Čižas, 14, Whitfield Avenue, Hamilton. 
Ont., Canada.

Manchesterio Lietuvių Meno Kolektyvo 
loterija jau vykdoma. Šiuo metu Kolektyvo 
vadovybė išsiuntinėjo loterijos bilietus Liet. 
Sąjungos skyriams ir prašo išplatinus nenu- 
delsti atsiskaitymo. Ir bus labai dėkinga, 
jei skyriai pajėgs atsiskaityti net prieš 
numatytąjį terminą.

p. E. Mačerinskai, tikiu kad nepamiršai 
£2.0.0 skolą. Būk sąžiningu ir prisiųsk šiuo 
adresu: Br. Tamašauskas, 13, Coronation 
Street, Crookhill, Ryton-on-Tyne, Co. 
Durham.

Giminių paieškomas Alfonsas GUDONIS.
Pranešti ar ą^siliepti S-gos Centrui.

Printed by the Dragon Press, 
48-51, John Street, Luton.
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