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pašto ženklas.
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TERORAS ČEKOSLOVAKIJOJ
Pereitą savaite Čekoslovakijoj ivyko didelio 

masto „valymas" pagal iš anksto paruoštą slap
tą planą, kurio tikslas areštuoti visus, įtartus 
nusistačius prieš valstybę. Apskaičiuojama, kad 
tarp 2000 ir 5700 žmonių buvo suimta 72 va
landų laikotarpyje. Pagarsėję „dingimai", su
sišaudymai ir kiti slaptos policijos metodai buvo 
labai plačiai naudojami. Keliai ir geležinkeliu 
stotys buvo apstatytos policininku, kurie suimda
vo kiekvieną, kas neturėjo „tinkamo" pasiaiški
nimo.

AMERIKA RUOŠIASI „ŠALTAM 
KARUI"

Vašingtone paskelbta, kad šio menesio 
24 ir 25 d. Londone susitiks visi JAV pa- 
siuntir ai iš anapus “Geležines Uždangos“. 
Jie tarsis del „šaltojo karo“.

Baltųjų Rumu pareigūnai pareiškė, kad 
pasiuntinai ieškos priemonių atremti 
suintensyvintą Rusijos propogandą prieš 
Jungtines Amerikos Valstybes. Ta propa
ganda kas savaitę darosi vis labiau kirši
nanti ir šmeižianti. “Musu problema yra“, 
pareiškė Valstybes departamento parei
gūnas, „duoti tu kraštu žmonėms, ne. vy
riausybėms, progą teisingai suprasti mu
su gyvenimo būdą musu idealus“.

REKORDINIU PRISIPAŽINIMU BYLA
Budapešte pasibaigė buv. Vengrijos vi

daus ir užsienio reik, ministerio Laszlo 
Rajko, buv. kariuomenes štabo virš. gen. 
Palty o ir kitu' Byla. Rajkaš ir kiti kal
tinamieji nuteisti mirties bausme. Gen. 
Palfyo ir policijos pulk. Korondy bylos 
perduotos karo teismui. Kas buvo! bu
dinga šioje byloje, tai tas, kad kaltina
mieji prisipažino kaltesniais daugiau, 
net kaip juos prokuroras kaltino. Tokio 
rekordinio prisipažinimu bylos už gele
žines uždangos dar nebuvo. Paskelbus 
teismui sprendimą, Rajkas pasakę: „Tai 
teisinga bausme“ ir atsisakė pasigailė
jimo prašymą įteikti.

ši byla Sov. Rusijos buvo plačiai pa
naudota kaip priemone pulti Jugosla
vijai. Jugoslavijos vyriausybe, besitei
sindama net protesto notą Vengrijai 
iteike. Jugoslavijos viceprezidentas pa
reiškė: „Mes žinome, ka;p Rusija savo 
juodais metodais iš tu žmonių prisipa
žinimą išgavo“. Vakarai šiuo pasakymu 
susidomėjo ir laukia kada Jugoslavijos 
vyriausybe, gerai pažindama tuos „me
todus“ paskebls viešai (ir nudengs mį
slinga „prisipažinimu“ skraistę.

DP JUDĖJIMAS IŠ PRANCŪZU ZONOS
Rugpiučio men. iš prancūzu zonos, 

Vokietijoj, išvyko 1405 DiPi. Iš ju 88 re
pai,ijavoi: Lenkiją — 22, Italiją — 5, 
Austriją — 29, Sov. Rusiją — 26, Jugo
slaviją — 6 ir, 1317 emigravo i: JAV — 
400, Australija —- 813, Braziliją — 15, 
Čilę — 66, D. Britaniją — 4, Argentiną 
—■ 3, Prancūziją — 16.

VISUOTINAS DBLS ATSTOVU 
SUVAŽIAVIMAS

bus spal o 15 ir 16 d. Londono Lietuviu 
klube, 345A, Victoria Park Road, Lon

don, E. 9.
Suvažiavimas atidaromas šeštadieni 

11 vai., sekmadieni jis bus tęsiamas 
nuo 11 vai. 30 min.

Suvažiavimo vieta .pasiekiama auto
busais: Nr.: 6, 30, ir 236. Nr. 30 — iš 
Kings Cross, St. Faneras, Euston gele
žinkelio stočių; Nr. 6 — iš Kensington, 
Marble Arch, Liverpool Street, Nr. 236 
— iš Finsbury Park, Dalston.

šeštadienio vakare suvažiavimo da
lyviams bus parodytas lietuviškas fil
mas.

DVI VYRIAUSYBES VOKIETIJOJE
si reikalavimai yra: Vokietijos vienybes
atstatymas, panaikinant Vakaru Vokie
tijos valstybę ir sudarymas visos Vokie
tijos vyriausybes; greitas Vokietijos tai
kos sutarties sudarymas ir okupaciniu 
kariuomenių atitraukimas: fabriku iš- 
montavimo substabdymas; viena valiuta 
visai Vokietijai ir Vokietijos suverenumo 
atstatymas. Kad tie dalykai nėra dar 
padaryti, tik Rusija del to kalta, ir Ru
sijos kontroliuojamo organo tu dalyku 
iškėlimas aiškiai turi tik prcpogandini 
tikslą. Peckas taip pat paskelbei kad 
rinkimai- Sovietu zonoje ivyks kitais, 
meta;s. „Noujoji Vokietijos vyriausybe“, 
jiš pareiškė, „leis demokratinėms pajė
goms iš Vakaru Vokietijos“prisideti prie 
darbo. Oder-Neisse siena, jis dar pricį^f^T 
esanti „taikos siena tarp voki£čiw*Mflen- 
ku tautu“. „Parlamentas“ per puse va
landos priėmė eilę nutarimu vienbalsiai 
ir be diskusijų. Opozicijos nebuvo.

Rusijos propoganda, norėdama užma
skuoti rinkimu nebuvimo faktą, nurodo, 
kad naujoji Rytu Vokietijos vyriausybe

esanti visai nepriklausoma nuo okupa
ciniu organu ir turinti daugiau teisiu ir 
savarankiškumo kaip Vakaru Vokietijos 
vyriausybe. Pranešama, kad sovietu ka
riuomene yra atitraukiama iš Berlino i 
Potsdamą. Berlynas nebus įtrauktas i 
naująją vastybę tol, kol jo vakaru dalis 
nepriklausys Vakaru Vokietijos valsty
bei.

Dr. Adenaueris, Vakaru Vokietijos 
kancleris, pareiškė, kad Rytu Vckkietijos 
Respublika yra nelegali, nes neturi žmo
nių mandato, šeštadieni Berlyno vakaru 
zonoj ivyko didele demonstracja prieš 
nedemokratišką Rytu Vokietijos sudary
mą, o miesto taryba savo .posėdy priėmė 
reikalavimą paskelbti rinkimus visam 
Berlyne ir įjungti visą miestą i Vakaru 
Vokietijos Federalinę Respubliką.

Pereitą antradieni abu sovietu zonos 
parlamento rūmai išrinko minėtą Piecką 
prezidentu, o trečiadieni ministeris pir
mininkas Otto Grotewohlis, buvęs social
demokratu partijos vadas, pristatė par
lamentui savo vyriausybę.

GALVOSŪKIS VAKARAMS DĖL KINIJOS

Po intensyvios, Rusijos padiktuotos, 
propagandos, kurios metu pasipylė pro
testai prieš Vakaru Vokietijoj vyriau 
sybes sudarymą ir reikalavimai imtis pa
našiu žygiu sovietu zonoje, Rytu Vokie
tijos valstybes sudarymas nėra steigme- 
na Sudarymo būdas irgi buvo pramaty
tas, nes rusai bijodami komunistu pra
laimėjimo, nesutiks skelbti rinkimu, ku
rie buvo jau pereitais metais atidėti iki 
šių metu spalio menesio. Dėlto, kaip vy
riausybe .taSp ir „parlamentas“ ^turėjo 
būti netiesioginiai sovietu paskirti.

Rusijos kontroliuojama f,Liaudies Ta
ryba“, susirinkusi spalio 1 d. Berlyne, 
nubalsavo pasivadinti save laikina „De
mokratines Vokietijos Respublikos“ 
Volskkammera (liaudies rūmais) ir su
daryti „provizorinę visos Vokietijos vy
riausybę“. Kabinetas turės 18 ministeriu, 
iškaitant ir užsienio reikalu minister! 
(.Vakaru Viokietija užs. reik, ministerio 
neturi tuos reikalus veda okupuojančiu 
valstybių komisarai). Leidimas Rytu Vo
kietijai turėti užs. .reik, miništieri yra 
iš viešosios nuomones pasijuokimas ži
nant, kokias teises užsienio politikoje 
turi satelitai .kurie neva yra nepriklau
somi.

Minėta „Laudies Taryba“ buvo išrink
ta gegužes menesi visai kitam tikslui. 
Ją išrinko „.Liaudies Kongresas“, kuris 
taip pat priėmė konstituciją, kuria nau
joji valstybe vodavausis. Liaudies Kon- 
gresą“žmones boikatavo, o Rusija ipra. 
stais savo metodais pravedė didelę ko
munistu daugumą. Per rinkimus i tą 
kongresą niekas nežinojo, kad tas kon
gresas rinks „parlamentą“, lygiai kaip 
niekas Lietuvoje nežinojo, renkant atsto
vus i seimą, kad tas seimas vėliau turės 
nubalsuoti Lietuvos pardavimą Rusijai.

Rytu Vokietijos .parlamentas susideda 
iš dvieju rumu: (Volkskammer) ir kraš
tu Rumu (Laenderkammer), kuriuos 
antradieni išrinko sovietu zonos krašto 
parlamentai.

Per pirmąji liaudies rumu posėdi Piec- 
kas, komunistu vadas ir vienas sociali
stu vienybes partijos pirmininku, perskai
tė 20 punktu manifestą, kurio svarbiau-

EDENAS APIE RUSIJA
A. Edenas, buvęs Britanijos užs. reik, mini- 

steris, rašydamas apie Rusijos užsienio politiką 
(„D.T." 1949.10.6.d.) pažymi, kad jam, lankan
tis Maskvoje karo metu, Stalino didžiausias rū
pestis buvo Sovietu sienų reikalas. „Jis (Sta-
linas) staiga pareikalavo iš manęs“, rašo Eden, 
,,kad Britanija ten pat ir tuojau sutarties forma 
pripažintu Sovietu sienas, kurios buvo prieš 
pat Vokietijos invaziją i Rusiją. Tai aš atsisa
kiau padaryti”.

„Noras pirmauti Balkanuose ir Baltijo valsty
bėse ir turėti neužšąlamą uostą”, totiau rašo 
Edenas ’, — tokie buvo earn siekimai, tokie 
yra ir komunistu. Tačiau nuolatinis Sovietu 
užsienio politikos tikslas yra komunistu įtakos 
išplėtimas, kuriam pasaulio netaikos periodai 
duoda palankią progą”.

KIEK SOV. RUSIJOJ ATOMINES 
BOMBOS FABRIKU

Rusijos inž Aleksėjevas, politinis pabė
gėlis, buvęs Sovietu ambasados Meksiko
je prekybos patarėjas, rašo, kad pirmo
ji atmonine bomba Rusijoj buvo išsprog
dinta liepos men tarp Sibiro ir Mongo
lijos dykumos. Bandymai atlikti slaptai, 
arti atominio fabriko, prie Tannu Tuva, 
„Atomgrado“. Rusija turi dar tris fabri
kus atominei bombai gaminti: prie Taš
kento, čeliabinsko ir Armėnijoj. Dalis 
fabriku yra požemy. Atomines bombos 
gamyba buvo atidėta 18 menesiu del di
delio sprogimo pereitu metu kovo m. 
Tannu Tuva fabrike, kur žuvo 2.000 
žmonių.

Rusija su satelitais labai greit pripažino 
naująją Kinijos komunistu vyriausybę Pekine 
ir nutraukė santykius su nacionalistu vyriausy
be Kantone. Net ir Jugoslavija paseke Rusijos 
pavyzdžiu. Gal Tito tikisi, kad Mao Tse-tung, 
Kinijos liaudies respublikos vadas, pasidarys 
antruoju Tito Azijos žemyne. Jeigu taip ir 
nebutu, Jugoslavija nieko nerizikuoja, nes jos 
pripažinta Kinija yra komunistine.

Visai kitokia padėtis yra vakaruose. Kinijos 
reikalai .Anglijai ir Amerikai sudaro keblią 
problemą, kurią bus sunku išspręsti. Mao Tse- 
tung paskelbė, kad tik jo vyriausybe gali atsto
vauti kraštą ir jis ta prasme paimformuosiąs 
JTO. JTO darbu tvarkoje yra nacionalistu 
vyriausybes skundas prieš Rusiją, kad ji remia 
Kinijos komunistus. Jeigu Pekino vyriausybe 
butu pripažinta, tada tas skundas gali būti vi
sai nesvarstytas. Tačiau pagal JTO (status, jo
kia delegacija negali būti pašalinta, ir tuo budu 
gali ir Kantono ir Pekino vyriarsybes tuo pa
čiu laiku dalyvauti JTO posėdžiuose. Iš kitos 
puses, jei JTO nepripažintu komunistu vyriau
sybes ir svarstytu nacionalistu skundą prieš 
Rusiją, Rusija su satelitais turėtu teisę atsisa
kyti svarstyti skundą vyriausybes, kurios ji ne
pripažįsta.

Saugumo Taryboje padėtis irgi komplikuota.
Dvi vyriausybes negali vieno krašto atstovauti.

PRANCŪZU VYRIAUSYBĖS KRIZĖ
Queuille vyriausybes atsistatydinimas 

nelauktas, nes tik pora dienu prieš tai 
buvo paskelbta, kad vyriausybe susitarė 
del priemonių kovai su valiutos nuverti
nimu, stabilizuoti prekių kainas ir nepa
branginti pragyvenimo. Vyriausybes kri
zę iššaukė socialistai, nes j u finansų mi
nisters nesutiko su kitais vyriausybes 
nariais del atlyginimu padidinimo dar
bininkams. Prof, sąjungos buvo kovingai 
nusistačiusios prieš kabineto natarimą 
nedidinti atlyginimu.
Po vyriausybes atsistatydinimo, Queiuil- 

le, min. pirm., pareiškė, kad nesant vie
nybes kabinete, vyriausybe negali parla
mente kalbėti vienu balsu. Queiuille vy
riausybes atsistatydinimas buvo su ap
gailestavimu priimtas Prancūzijoj, nes jo 
vyriausybe ilgiausiai išsilaikė (13 mene
siu) iš visu pokariniu Prancūzijos vyriau
sybių, bet taip pat buvo tvirčiausia ir 
darbingiausia. Prezidentas Auriolis ilgai 
nenorėjo atsistatydinimo priimti.

Naujos vyriausybes sudarymas labai 

Jeigu komunistai atstovautu Kiniją, tada Rusija 
turėtu du veto balsus Sangumo Taryboje ir* 
be abejo, dar daugiau trukdymo galėtu daryti 
vakarams. O palikus naciorrarretus Saugumo 
Taryboje, susidaro padėtis be precedento, kada 
du nuolatiniai Saugumo Tarybos nariai su veto 
teisėmis (Rusija ir Kinija) neturi diplomatiniu 
santykiu.

Nenuostabu, kad kada dvi vyriausybes rei
kalauja teises kalbėti to pačio krašto vardu ir 
paneigia tą teisę viena kitai, ir kada simpati
jos ir tiesa yra vienos vyriausybes puseje, bet 
kita vyriausybe, nors ir nekenčiema, yra fakti
ne didesnes krašto dalies valdove — vakarai 
turės gerai pasukti galvą, norėdami surasti 
priimtiną išeiti. JAV-bes, kurios dar visai ne
senai teike paramą nacionalistams, greičiausiai 
nesutiks pripažinti Pekingo vyriausybes. Britu 
pozicija del jos dideliu komerciniu interesu 
Kinijoj yra kitokia, ir galima laukti, kad Britu 
vyriausybe po ilgesnio delsimo pripažins Mao 
Tse-tung vyriausybę de facto. Britai tačiau 
neturi jokiu iliuzijų ir žino, kad ju ekonomi
niai interesai bus tol saugus, kol tai patiks 
komunistams, ir kad laikui bėgant, britu in
vesticijos bus snvalstybintos ar konfiskuotos, 
Britai visgi tikisi, kad karo nualinta Kinija, 
nors ir komunistine, bus reikalinga pagalbos
iš vakaru, ir kad teikiant pagalba britu pre
kybininkai gales pasinaudoti-

sunkus, nes partiniai ginčai yra toli 
nuėję ir apsunkinę galimybes koalicinei 
vyriausybei, ne viena partijų viena nė
ra pakankamai stipri sudaryti vyriausy
bę. Gen. de Gaulis reikalauja nauju rin
kimu, nes, pasak jo, dabartinis partijų 
atstovavimas parlamente neatitinka ti
krąja! padėčiai krašte.

Prezidentas turėjo pasikalbėjimus su 
visais partijų vadais ir prašė socialistą 
Moehą, buvasi vidaus reikalu ministeri, 
ištirti, būkle, ar jis gali sudaryti vuriau- 
sybę.

NAUJAS IRO DIREKTORIUS
Buvęs IRO vyriausias direktorius W. 

H. Tuck atsistatydino nesutikdamas su 
paskubintu šios organizacijos likvidavi
mu. Jis teige, k?,d iki skirto likvidavimui 
laiko nepasiseks visus DPi apgyventinti 
naujuose kraštuose, del to likvidavimo 
terminą reikia prailginti. Nauju direkto
rium yra D. Kingsley.
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SUVAŽIAVIMO; PROGA
/t ■ ' 1

šiandien prasideda antrasai metinis 
DBLS skyrių atstovu suvažiavimas. Jau 
trečią, kartą iš eiles renkas šiame krašte 
gyvenančios orgaminizuotos musu visuo
menes atstovai, ši proga leidžia pažvelgti 
istorinen perspektyvon ir pažiūrėti, kaip 
ėjo musu visuomeninio gyvenimo raida 
ir patyrinėti, ar ji jau yra apjungusi vi
sus šiame krašte gyvenančius tautiečius.

Pirmasis, steigiamasis, susirinkimas 
ivyko 1947 metais. Jame buvo atstovau
jami 48 skyriai su 2.000 nariu. Sekančia
me iš eiles, pirman metiniam suvažiavi
me, įvykusiam 1948 metais, atstovauta 
jau 78 skyriai, turi 2.500 nariu, o šiandien 
įvykstančiam — laukiama atstovu iš 77 
skyrių, turinčiu 3.300 nariu.

Šie duomenys rodo, kad musu organi
zacija nuosekliai auga, bet kad ji butu 
apjungusi visus tautiečius, dar toli gražu. 
Dar didele j u dalis te bėra neorganizuota 
ir laikosi už organizacijos ribų. Vadinasi, 
organizacijos augimui dar neišnaudotos 
visos galimybes.

šis suvažiavimas yra antras metinis, 
todėl pravartu palyginti jo darbu tvarką 
su pereitojo ir pažiūrėti, kuo ji skiriasi. 
Tokiu skirtumu nedaug ir jie liečia or
ganizacinę pusę. Yra istatu pakeitimas, 
kurio siūloma praplėsti centro valdybą 
ir apygardų veikimo statutas. Vieton iki- 
šiolines centro valdybos siūloma taryba 
iš 9 nariu ir valdyba, kaip iki šiiol — iš 5. 
Abieju organu bus vienas ir tas pats pir
mininkas. Taryba rinktųsi ne rečiau, kaip 
kartą per tris menesius, o valdyba — 
reikalui esant. Iš esmes — nieko nauja: 
bus tik praplėsta valdyba. Tokio tipo vy
riausius organus Lietuvoje turėjo visos 
žymesnes visuomenines ir ūkines organi
zacijos, seniausias ju buvo šauliu saj., 
kurios valdyba buvo iš 10 nariu, o bran
duolys — iš 5 ir vadinosi prezidiumu.

Kitas, su įstatais susijęs klausimas 
liečia apygardas. Apygardos jau yra įste
igtos, bet j u veikimas nenumatytas įsta
tais. Suvažiavimui siūloma atskiras apy
gardų veikimo statutas. Del šio siūlymo 
suvažiavimui teks pasisakyti ne tik iš 
esmes, bet ir del formos, o taip pat ir 
del apygardų darbo finansavimo, šituo 
reikalu bus keli siūlymai. Be kitu ir toks, 
kurs siūlo nario mokesti paskirstyti tokia 
proporcija: 20% skyriams, 40% apygar
doms ir tiek pat centrui. Toks siūlymas 
neatrodo tikslus, nes jis suvaržytu centro 
valdybos darbą tiek, kad ji negalėtu at
likti jokiu didesniu uždaviniu.

Iš kitu darbu tvarkos punktu dėmesio 
prašosi Lietuviu Namu Londone pirkimo 
klausimas. Del j u reikalo kalbėta perei
tame suvažiavime ir priimtas atatinka
mas nutarimas. Vėliau sudarytas tam 
tikslui ir fondas, kuriame yra arti pust
rečio tūkstančio svaru. Tuo metu, kai 
namu pirkimo klausimas iškilo, atrodė 
aiškios sąlygos ir kad jo sprendimas ne
sutiks didesniu kliučiu, bet, laikui bėgant, 
atsirado ir kliuč’u ir nauju klausimu, ku ■ 
rie verčia tą reikalą peržiureti.

Iš pinigines apyskaitos daugiau dėme
sio prašosi išlaidu pozicija kultūros ir 
švietimo reikalams, šiems reikalams išlei-
sta keliars šimtais svaru mažiau, kaip nu
matyta. Didžiausia šios pozicijos dalis 
tenka “Br. Lietuviio" leidimui paremti 
nes jis iš savo pajamų negali išsiversti 
Be to, tam tikra suma paskirta ir knygos 
“Genocide“ leidimui paremti.

Kaip*- aiškėja, numatytiems kultūros 
darbams įvykdyti butą ir piniginiu kliu
čiu, kurios ats'rado del to, kad sąjungos 
nariai nesumokėjo nario mokesčio. Kaip 
aiškėja, tik 65% nariu reguliariai moka 
nario mokesti.

Kai del kultūros reikalams išlaidu, tai 
ateity jos dar padidės, nes susidariusioji 
būkle tai reikalauja. Kol Vokietijos lietu
viai išleisdavo daug periodines spaudos 
ir knygų, mes galėjome verstis ir mažiau 
kultūros reikalams skirdami, bet kuomet 
ten del emigracijos pradėjo užsidarineti 
laikraščiai ir stoti knygų leidyklų darbas, 
mes pradėjome justi literatūros trukumą. 
Ir juo toliau, juo labiau ji jusime. jei tik 
nesiimsime atatinkamu priemonių. Be 
spaudos ir be knygų mes negalėsime ap
sieiti, nes tai yra svarbiausias kultūrinio 
gyvenimo veiksnys ir lietuviškos stipry
bes šaltinis. Todėl tenka skaitytis su to
kia galimybe, kad ateityje teks skirti lešu 
ne tik “Br. Lietuviui“, bet ir knygų lei
dimui paremti. Išvažiavus iš Vokietijos 
lietuviams, mes liekame Vakaru Europoje 
gausingiausia ir pajėgiausia lietuviu 
bendruomene, del to mums ir teks pe
rimti j u turėtą lietuviškos kultūros re- 
prezentavimo reikalą.

MILIJONĄ LIETUVIU IŠTRĖMĖ i SIBIRĄ 
KIEKVIENAS TRĖMIMAS BUVO LABAI ŽIAURUS

Iš Lietuvos pasiekia vis baisesnes žinios 
apie okupacines valdžios vykdomus Lie
tuvos gyventoju išvežimus ir naikinimą.

Mums nelieka nieko kito, kaip toliau 
ši reikalą viešumon kelti, formuoti visuo
menes mums palankią opiniją ir nuola
tos priminti bei reikalauti pavartoti visas 
priemones sustabdyti nekaltu žmonių 
naikinimą, kuris gresia visos tautos pra
žūtimi.

Vadovaudamasis šiais samprotavimais, 
Amerikos Lietuviu Tarybos Vykd. Komi
tetas delegavo pirmininką L. šimuti ir 
sekretorių Dr. P. Grigaiti nuvykti i Va
šingtoną ir įteikti memorandumą Valst. 
Departamentui.

Memorandume nurodoma, kad rusu 
okupacine valdžia jau ivykde Lietuvoje 
septynias stambias genocido (tautu nai
kiu mo) “operacijas“: 1. 1941 m. birželio 
men. 14-21 dd.; 2. 1945 m. rugpjūčio 
men.; 3. 1946 m. vasario 16 d. — Lietu
vos Nepriklausomybes dieną; 4. 1947 m. 
gruodžio men. 19 d.; 5. 1948 m. gegužes 
22 d.; 6. 1949 m. kovo 24-27 dd. ir 7. 1949 
Dirželio men. Pati stambiausia masine 
deportacija buvo atlikta 1948 m. gegužes 
22 d., kai per vieną nakti ginkluoti MGD 
—MVD (rusu policijos) daliniai ištrėmė 
daugiau kaip 100 tūkstančiu nekaltu lie
tuviu.

Bendras ištremtųjų skaičius siekia jau 
netoli vieno milijono, taigi beveik puse 
Lietuviu Tautos jau yra pasmerkta žū
ti Sibire ir kitose tolimosios Rusijos vie
tovėse.

Kaip liudytojai praneša, kiekvienas šių 
trėmimu buvo lydimas neapsakomu žiau
rumu.

Nuo 1948 m. gegužes menesio rusai 
reikalauja, kad tremiamieji gyventojai 
pasirašytu pareiškimus, kad jie „savano
riškai“ persikelia i Rusiją ieškoti “sauge
snio“ gyvenimo, „laisvo nuo banditu (su
prask partizanu) teroro“. Tie, kurie pa
sirašė tokius pareiškimus, buvo abgyven- 
dinti šeimomis tarp totorių ir kt. paly
ginti laisvesnėse sąlygose. Atsisakiusieji 
pasirašyti yra pavieniui išblaškomi ir 
verčami dirbti sunkius darbus kasyklose 
ir miškuose. Asmenys, laikomi „pavojin
giausiais“, yra siuntinėjami i tam tikras 
eksterminacijos (išnaikinimo) stovyklas 
šiaurėje. Yra žinomi trys atvejai, kada
MVD kariai aplaistė stovyklas žibalu ir 
nakti jas padege.

1945-1948 m. laikotarpyje pasilikusioms 
krašte lietuviams buvo leidžiama pagel
bėti maisto siuntiniai savo artimiesiems 
tremtyje. Bet nuo 1948 m. ši teikiama 
pagalba buvo labai apsunkinta, ""galiau 
ir patys ūkininkai, suvaryti i kolchozus, 
buvo paversti elgetomis ir nebuturi ko 
siusti.

Ištremtųjų lietuviu vieton agabenami 
yra nauji kolonistai iš Rytu. Pirmiausia, 
matyt strateginiais sumetimais buvo pa
šalinti iš Lietuvos ir Latvijos pajūrio. 
Kauno ir Vilniaus miestuose lietuviai 
šiuo metu besudaro vos 30% mažumą 
Prieš 1948 m. „rinkimus“ buvo prigaben- 
ta kariuomenes iš ,,brolišku respublikų“

RIMANTAS ir GUODĖ
-------------------JONĄ S GAILIUS-------------------

Jei ši karta išmirs tremtyje ir jos vai
kai, tėvu pavyzdžiu, bastysis svetimu 
kraštu kryžkelėmis, — tegu bent ši pa
saka gyvena j u širdyse.

Rutut šalies keliais vaikštinėjo laime ir 
meile, kaip mėlynakis Rimantas ir švie
siaplauke Guodė.

Laime aukšto dangaus mėlynu ne pouše 
Rimanto akis, o Guodes širdis netalpino 
tyros meiles.

— Mylimasis mano, — glaustėsi ji, kaip 
lelija, prie Rimanto plačios krutinės. — 
Tu — šviesus debesėlis, aš — lietaus laše
lis; tu lelijos augmuo, aš — lengvasis žie
das. Jei numirtum tu, — ir aš negyven
čiau!

Glostė Rimantas jos šviesius plaukus, 
bučiavo primerktas akis ir tyliai tyliai 
kuždėjo:

— Mylimoji mano! Tu — plakanti šir
dis, aš — rausvasis kraujas. Tu — skaidri 
siela, aš — jos tylus džiaugsmas. Niekas 
pasaulyje neatskirs musu, kol mes kartu 
neužmerksime akiu...

Ir tada, kai kruvinos vakaro žaros de
gino tos šalies dangų, — Guodė dar stip
riau glaudėsi prie Rimanto krutinės ir 
ne tai skundėsi, ne tai raudojo:

— Mylimasis mano, niekas taip nemyli 

— nuo 15 ligi 30 kariu i kiekvieną kaimą. 
Nežiūrint to, vos 7-10% lietuviu balsavo 
provincijos vietovėse. Už tai rusai atker
šijo 1949 m. gegužes 22 d. žiauriausia de
portacija.

įteiktame memorandume reikalauja
ma:

1. Kad Jungt. Valstybių Vyriausybe ofi
cialiai ir viešai pasmerktu Rusijos vykdo
mą Pabaltijo tautu naikinimą, lygiai 
taip, kaip ši Vyriausybe jau yra pasmer
kusi religini persekioj imą ir žmogaus tei
siu pežeidimą buvusio priešo krašte;

2. Kad Amerikos delegacija Jungt. Tau
tu Gen. Asamblėjoje, pereikalauti ištirti 
kaltinimus apie rusu vykdomą genocidą 
nerusiškose žemese;

3. Kad Valst. Departamentas panau
dotu užsieniu reikalu ministeriu tarybą 
ir Jungtiniu Tautu organizaciją praras-

T A R R
NAMAI AR SPAUSTUVE?

Pereitas DBLS atstovu suvažiavimas nutarė 
isigyti namus Londone. Manyta, kad tokie na
mai bus svarbus veiksnys lietuviškam visuome- 
niam ir kultūros veikimui. Tačiau tarp vieno 
ir kito suvažiavimo praėjęs laikas parodė, kad 
žodis sunkiai virsta kūnu. Namu dar nėra, o 
namu fonde tik pusė tiek pinigu, kiek norėta 
surinkti. Dėl ko tik tiek? Daug priežasčių 
tektų išvardinti, bet negalima nepaminėti ir 
tos, kad ne visiems pakankamai aiškus buvo 
būsimu namu tikslas. Dėl to ne vienas tautie* 
tis, pasiūlius prisidėti prie namu pirkimo, pa
sakydavo, kad perkamieji namai nepagyvins 
kultūros darbo tiek, kad ir toliau gyveną pa 
justu.

Praėjęs laiko tarpas iškėlė daugiau kulturiniu 
klausimu ir pareigu Britanijos lietuviams, ku' 
riu negalima neatsižvelgti sprendžiant ir namu 
įsigijimo klausimą.

Netenka abejoti, kad namai mums Londone 
reikalingi, bet ar tokie, kurie tiktu tik viso
kioms patalpoms? Pirmoj eilėj mums reikalingi 
tokie namai, iš kuriu sklistų kultūra spausdinto 
žodžio pavidalu, vadinasi, spaustuvė. Tokiu 
namu nauda butu visur vienoda, nežiūrint kur 
kas gyventu. Dėl ju reikalo—nekiltu klausimo,
nes jis visiems aiskus ir suprantamas. Taigi, 
reikalingi butu tik tokie namai, kuriuose galėtu 
tilpti mašinos lietuviškiems laikraščiams ir kny
goms spausdinti, na, gal centro valdybos raš
tinei kambarys, bet ne rūmai. Tokiems na
mams tiktu ir prastesnis trobesys, net buvusi 
arklidė, panaši tai, kurioje dabar yra mūsų 
centro ištaigos. Toks trobesys pigiai kainuotu, 
dėl to ne mažai pinigu nuo jo pirkimo liktu 
ir spaustuvei, o jei irTnepakaktu, tai ne kažin 
kiek reiktu pridėti. Tokiam aiškiam reikalui 
tikrai duotu ir tie, kurie prie dabartinio namu 
fondo neprisidėjo.

Kai dėl namu, tai, kokie jie bebutu, pelno 
sumetimai iš ju turėtu būti išjungti, nes tokio 
dalyko nebus. Ir spaustuvė negalės duoti pel
no, bet už tat ji galės duoti knygų spaudos

manes kaip tu ir nieko taip nebijau, kaip 
tavęs netekti... v

O Rimantas visu jautrumu spaude ją 
prie savęs ir ramino:

— Bangioji mano, tu žinai, kaip myliu 
tave. Nėra visoje žemeje jėgos, kuri mus 
atskirtu...

Kai tą vakarą stirneles šuoliais liuok
sėjo Guodė i tėvu namus, priešais ją pa
sirodė svetimo krašto žynys ir, dėbtelė
jęs piktu žvilgsniu, suriaumojo:

Mergaite, atiduok man savo širdi!
Sustingo Guodes sąnariai, o rankos 

istigiškai uždengė išsigandusias akis.
— Už.nieką pasaulyje širdies neati

duosiu, — aiktelėjo, — nors mane ligi 
mirties kankintumet.

— Jeigu taip, aš pats’ ją savo ranko
mis išplėšiu, — atsake žynys, o jo balsas 
buvo kaip griausmas. — Tiktai ne čia, 
tiktai ne šiandien.

Visu kunu virpėdama parbėgo Guodė 
i tėvu namus ir ašarodama apsikabino 
žilagalvę motiną.

— Mama, mamyte! Gelbek mane! — 
prašė ji. — Piktas žynys nori mane pra
žudyti. Jis mano širdies panūdo ir grąsi- 
na jėga ją išpiešti.

Nespėjo motina paguodos žodžio ištar
ti, — tyliai prasivėrė namu durys ir ipuo- 
le Rimantas

— Svetimo krašto burtininkas parei
kalavo mano širdies, — žodžiai, kaip ne
laime, prasiveržė pro sukepusias lupas.

tam Ribbentropo — Molotovo slaptu da
lybų pasėkoje Pabaltijo kraštu suvereni
tetui atstatyti.

Ši ALT Vykd. Komiteto žygi privalo so
lidariai pasekti ir visos lietuviu kolonijos, 
kurios nedelsiant prašomos pasiusti pa
našaus turinio reikalavimus, nes padėtis 
Lietuvoje darosi tragiška.

Kanados Lietuviu Centro Taryba, pa
remdama Amerikos Lietuviu Tarybos pa
reiškimus, pati prašo Jungtiniu Tautu 
Organizaciją, rugsėjo 20 dieną pradėju
sią savo posėdžius, iškelti viešumon Lie
tuviu tautos naikinimo faktus, kuriuos 
nesiliaujamai vykdo Lietuvos okupantas 
— Sovietu Sąjunga — deportacijomis^ 
žiauriausiomis koncentracijos stovyklo
mis ir kitais budais.

Kanados Lietuviu Centro Taryba ma
loniai prašo Jungtiniu Tautu Organizaci
jos susirinkimą, atsižvelgiant i Atlanto 
Chartos ir Jungtiniu Tautu Chartos prin
cipus. reikalauti, kad Sovietu Sąjungą 
pasitrauktu iš Lietuvos ir kitu okupuotu 
kraštu.

KITKO
. ■ ■ ’ • • . ' 

pasiilgusiam skaitytojui ir tobuliau atspausdintą 
laikrašti. Ar tai ne daugiau, kaip pelnas?

Kas, pagaliau, mums svarbiau: brangūs na
mai, be kuriu galime dat verstis, ar spaustuvė, 
kuri mums spausdins reikalingus spausdintus 
ir kurios dabar ieškome pas kitus? Kai ateis 
laikas i tėvynę grišti, su namais vėl bus bėda, 
nes rūmu neišsiveši, bet spaustuve nebus pa
likta, nes ir namie ji galės kultūriniam tikslui 
tarnauti.

Tai kasgi: rūmai ar spaustuve? Už ką tamsta 
balsuotum savo dešimtšilingiu? Brūklys

APIE MILIJONAS PABĖGĖLIU 
GRAIKIJOJE

Del partizanu veiksmu ir karo su jais, 
apie milijonas graiku turėjo pasitraukti 
iš gyvenamųjų vietų. Jie susispietė i di
džiuosius miestus, kur sudaro dūdelę 
naštą kraštui, nes patys negali savisto
viai pragyventi. Pastaruoju laiku graiku 
vyriausybe šelpia 700.000 pabėgėliu. 
Jiems duoda pinigais po 1 šil. ir 10 unci
jų miltais kas dieną. Pabėgėliu šelpimas 
reikalauja dideliu suma. Pabėgėliai iki 
šiol buvo šelpiami iš tos paramos, kurią 
Grafikija gauna pagal Marshallo planą 
iš Amerikos. Kadangi lešu iš šito šaltinio 
nepakanka, del to Graikija kreipėsi i 
JTO prašydama ją paramos pabėgė
liams. šios organizacijos specialus Bal
kanams Komitetas pažadėjo paremti.

Klases draugę
LAIMUTĘ K L IM A I T Y T Ę 

ir mok.
ANTANĄ VERŠELI 

sukurusius lietuvišką šeimą nuošir
džiai sveikina ir linki daug laimes 

Greiveno lietuviu gimnazijos antroji 
abiturientu laida.

— Ir tu ją pažadėjai, mylimasis? — 
išsigandusiu žvilgsniu pažvelgė i ji Guo
dė. — Jis ir manęs to paties prašė...

— Ne, r.epažadejau, mano saule! — 
at ake Rimantas. — Aš jam i akis spjo
viau, o i veidą drebiau purvo saują. Pik
tais žodžiais grasindamas, pasitrankė 
man, kad dar ir dabar girdžiu jo 
šiurkštų balsą: „Aš pats ją išplėšiu. Tik
tai ne čia, tiktai ne šiandien!..“

Meile tą vakarą pražydo kaip stebuk
lingasis paparčio žiedas, nors laime mi
re ir apsikasė žemėmis.

* * *
Tylią birželio nakti nešvokšte medžiu 

šakos ir upelio vanduo tyliau gurgėjo, o 
Rutu šalyje žmones, kurie už auksinius 
pažadus atidavė žyniui širdi, bastėsi kaip 
šmėklos iš namu i namus ir rakino ne
kaltųjų rankas.

Be širdies jie buvo, ir nieko nesigailėjo 
— nei mažu kūdikiu, nei žilagalviu sene
liu, nei alpstančiu motinu, nei rankas 
grąžančiu, tėvu...

O surakinę rankas, grūdo juos i pur
vinus vagonus ir veže ten, kur paukš
čiai nečiulba, kur lelijos nežydi, kur 
maži kūdikiai nemoka šypsotis.

šalia nelaimingųjų visą laiką sukinė
josi persikreipęs žynys ir be petraukos 
male:

— Ateis diena, kada patys manęs jieš- 
kosit ir savo širdis siulysit neišmintin
gieji! (Bus daugiau)
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A. a. J. LAUMAKYS
Spalio 1 d. Londone, šv. Patricko kapi

nėse, Leytonstone, palaidotas a.a. Jonas Lauma- 
kys. Lietuviu kataliku bažnyčioj už velionies 
vėlę buvo atlaikytos gedulingos pamaldos.

Jonas Laumakys, nors būdamas silpnos svei
katos, aktingai dalyvavo visuomeniniame darbe. 
Dėl to per ankstyvus jo pasitraukimas iš gyvų
jų tarpo paliko skaudžią spragą musu mažos 
kolonijos eilėse.

Tik atvykęs i Angliją, Laumakys tapo 
DBLS-gos nariu; rašė „Britanijos Lietuviui" 
Persikėlęs i Londoną.tuoj ėmėsi organizuoti 
meno ansambli, bet, deja, negailestinga mirtis 
sutrukdė jam tą darbą. Toji pat mirtis neleido 
jam daugiau pamatyti savo mylimo krašto, kur 
liko žmoną ir vaikai.

Ilsėkis, mielas tautieti, svetimoj Anglijos 
žemėj. Tegu Aukščiausias buna gailestingas 
tavo sielai.

MUSU SAVAITGALIS
Etiketas — menas žiovauti su

čiauptomis lupomis.
The Recorder

Kai ateina savaitgalis, ne karta susi
renka žmones pas kuri bičiuli ir pradeda 
pokalbi. Apie viską jie kalba — ir apie 
uždarbi, ir kainas, ir orą, ir pažistamus, 
ir didžiuosius žmones.

Staiga laiškanešys atneša „Britanijos 
Lietuvi“. Kalbos nutyla ir pradeda pasa
koti laikraštis.

SU RAŠYTOJAIS
Kai kalbama apie linksmus dalykus, 

reikia ats:minti, jog humoro pajautimas 
yra menas žaisti tuo, kas sekei tu sielvar
tą, jeigu tai tau pačiam atsitiktu.

Juk moterys nemėgsta, kai kas nors 
paklausia apie ju amžių. Tačiau jos pa
čios mėgsta pažaisti kito nuomone: 
„Atspėkite (tik susimaldamas neperde
kite! )!.. Karta plačiai žinomo Londono 
ratelio ponia vakarienes metu klausia 
garsųjį rašytoja Bernarda Shaw:

— Kokio amžiaus aš atrodau?
B. Shaw jai atsako:
— Jusu dantys atrodo 12 metu, lupos 

— 14, rankos — 16, oda — 20. O dabar 
prašau sudėti visus tuos metus...

■Kita karta B. Shaw valgo pietus Lon
dono valgykloje. Orkestras, grodamas be- 
petraukos uvertiūra po uvertiūros, ke
lia toki triukšmą, kad, pagaliau, susiner
vavęs rašytojas pasikviečia valgyklos di
rektorių ir klausia:

—- Ar jie groja pagal svečiu norą?
— Taip, sir! — atsako direktorius. — 

O ko Jus pageidaujate?
— Kol aš nebaigsiu pietų/tegu pagro- 

ja... domino.
SU POMOKSLININKAIS

Nors pamokslai sakomi rimtu tikslu, 
tačiau ir jie kartais sukelia gražaus hu
moro.

— Soldiers! karta šuktelia anglu karo 
kapelionas. — šiandien kalbesiu apie tie
sa ir melą. Norėčiau žinoti, kiek iš jusu

KARALAITIS
R. SPALIS
(Tęsinys)

— Tu princese, tau reikalingas karalai
tis, kuris tau padėtu.

— Ne, Vinculi, ne. Seniai mirė karalai
čiai, dar gerais senais laikais.

Jo veidas laime žydi, jis toks pagra
žėjęs šviesus.

— Yra dar vienas užsilikęs, matysi. 
Jone, — bet tie žodžiai tokie tylus tar
tum šilumos dvelkimas. Sesuo susimąs
čiusi negirdi ir nejunta. Kai jis slenka 
pakalnėn link ežero.

Saule kaip milžiniška žarija, vienu 
sparnu ilindusi ežeran, tirpina vandenis, 
mesdama ugnies tiltą, it gaisro pašvaiste 
apima žemę. Krinta milžinai kamienu 
šešėliai ir gilumoj jau tunoja naktis. 
Brenda Vincas pro susipynusius uogieno
jus raudonosios žaros purpuru ir juodu

mu supamas, .pasakandinęs akis grimstan- 
čiam ugnies katile ir, lyg bijodamas .pa
vėluoti, numeta drobužius, kuri laiką 
brisdamas spindinčia juosta, kol. nesiek
damas dugno, pradeda plaukti vis pir
myn ir pirmyn, neatsigręždamas, i pačią 
saulę, su kuria, vos pasiekęs ežero vidu
rį, kartu leidžiasi.

(pabaiga)

BRITANIJOS LIETUVIS“

LIETUVIAI SVETUR
NEBLOGAI KURIASI LIETUVIAI 

VENECUELOJE

šiame krašte, pasirodo, yra apie du
šimtu lietuviu. Gal ir daugiau ju but i 
ten nuvažiavę, jei ne gąsdinančios “ži
nios“, kurias skleidė visokie autoritetai 
dar tebeesant Vokietijoje. Net ir geogra
fas Bendorius teige, esą: “Jei jau važiuo
jate i Venecuelą, tafi geriau važiuoikite 
pas Staliną. Du tris menesius — ilgiau 
neišgyvensite“. Kiti dar griežtesnes nuo
mones bdvo: "(Juk ten labai karšta. 
Visi išmirkite, kaip muses. Gyvates, kro
kodilai, moskitai jus ten bematant sues.“ 
Daugelis pabūgo ir nuo keliones susti - 
laike. Išvyko patys drąsiausieji. Ju gyve
nimas ir kūrimasis kaip matyti, apvertė 
viršun kojom visu „žinovu“ teigimus. 
Tiesa, gyvenimas ne lengvas, bet kai nė
ra ateiviui jokios diskriminacijos, jis gali 
laisvai kurtis, pagal savo sugebėjimą ir 
išgales.

Caracase jau veikia šios lietuviu vers- 

skaitė sv. Maco evangelijos 69 skirsni?
Visi bažnyčioje esą kariai pakelia deši

nes rankas.
— Puiku! — sako kapelionas. — Ma

tau; kaip gerai pataikiau, nes šv. Mato 
Evangelijoje visai nėra 69 skirsnio, me
lagiai !

Kita karta vienos škotu bažnyčios kle
bonas, didelis škotu whisky mėgėjas, po 
pamaldų prašo pakalbėti viena pamaldų 
parapijieti. Užsidegęs kalbėtojas kreipiasi 
i klausytojus, smerkdamas girtuokliavi
mą ir šitokais žodžiais baigia savo kalbą:

— Broliai! Jeigu savo rankose turėčiau 
degtines, vyno, whisky, konjako ir šam
pano iš viso pasaulio, nueičiau' kartu su 
jumis prie musu škotiškos upes Clyde ir 
visą tą bjaurybę išpilčiau i jos bangas!

Po to klebonas atsikelia, atsikrankščia 
ir uždaro susirinkimą, sakydamas:

— Baigdami sugiedosime 157 himną: 
„Susirinkime, broliai, prie upes kranto !’*

IR SU POLITIKAIS
Tačiau daugiausia sąmojaus būva di

plomatu pasaulyje. Na, gal ir ne be pa
grindo, nes jie daugiausia kalba. -

Vienas amerikietis žuma.\s'fbas, ši a,i p 
ne taip patekęs i Maksvą, pirmame savo 
reportaže taip apraše karinę defiliadą:

— Mačiau ji. Stovėjau arti Stalino... 
Mane skyrė nuo jo atstumas, kuri gali
ma permesti akmeniu...

Sovietu cenzorius šaltai perspėjo užši- 
degusi reporteri, jog defiliados aprašyme 
reikia truputi pakeisti kai kuriuos žo
džius. Būtent:

—Stovėjau arti Stalino, bet man net 
i galvą neatėjo mintis mesti akmeni...

įdomu sąmoju papasakojo AvereU 
Harriman, buvęs amerikiečiu ambasado
rius Maskvoje.

KaĮp žinoma, Maskvoje labai sunku su 
butais. Kartais viename kambaryje gy
vena net kelios šeimos.

Vienoje Maskvos mokykloje mokytojas 
dalina mokiniams naujus Stalino portre
tus ir liepia pakabinti namuose ant sie
nos. Kitą dieną visi mokiniai pasakoja 
mokytojui, kaip jie tai padare. Tiktai 
Ivanas jautriai prisipažista, jog turis grą
žinti portretą. Sunerimęs mokytojas 
klausia:

— Kaip tai, Ivanai? Ar tu nemyli mu
su tėvo?

— O ne: myliu tėvą, bet neturiu sie
nos portretui. Matote, musu šeima gyve
na kambario viduryje... — atsako Iva
nas.

MUSU DRAUGAI
Kiekvienas nori turėti draugu ar bent 

draugą. Tačiau kiekvienas stato kitokias 
kvalifikacijas savo bičiuliui.

įsidėmėtina, ką apie tai sako Tolimųjų 
Rytu sena Išmintis:

— Toks, kuris nieko nežino ir nežino, 
kad nieko nežino, yra nepilno proto, — 
venk jo!

Toks, kuris daug žino ir nežino, kad 
daug žino, yra letarge, — pažadink ji!

— Toks, kuris nežino ir žino, kad ne
žino, —vertas lazdų, — mušk ji!

— Bet toks, kuris žino ir žino, kad ži
no — vertas pažinties, — pažink ji!

Ir pabaigai — apie šios salos žmones. —
George Mikes („How to be an Allien“ 

knygoje) rašo:
— Kontinente žmones arba tau pasa

kys teisybe arba tau pameluos: Anglijo
je niekas tau nepameluos, bet niekam 
i minti neateis, kad pasakytu tau teisy
be... J. Kuzmionis

iamon.es: parduotuves — Celiaus.Zelin- 
kevičiaus ir Enzelio; muilo fabrikas — 
prof. Luko; dirbtuves — Štelingio ir 
Orangausko, Miknevičiaus; valgykla — 
Liacnavičiaus; siuvyklos — Kripavičiaus, 
Urbonavičiaus ir dar keliu kitu; foto 
ateljes — Ambrozevičiaus, Kvedaro.

Maradye Bieliūnas turi didelę foto 
reikmenų parduotuvę ir atelję. Greta jo 
parduotuves Gineiku juvelyru — bižute
rijos prekyba. Be šių dar yra pora maisto 
reikmenų prekybos imoniu ir viena siu
vykla.

ValencŲoje stalių dirbtuves turi Du
bauskas ir Bundelis. Gražiai veda foto 
atelję Zavackas. Taip pat čia yra antra 
Marakajiškio Bieliūno krautuve, pre
kiaujanti foto, radijo, gramofono apara
tais ir kitomis reikmenimis. Vienas lie 
tuvis turi auto garažą ir remonto dirbo- 
tuvę.

Chivacoa miestelye broliai Deveikiai 
isteige ledu fabriką ir turi didžiausią šia 
me miestelyje maisto produktu parduo-
tuvę. Paminėtinas ir Aušrota, vedąs cuk
raus fabriko darbininku restoraną. Taip 
pat su pasisekimu veikia ir lietuvišku 
dešrų dirbtuve, statanti dešras net ir 
i Caracasą.

Barquisimete veikia Dervojedaičio foto 
atelje.Korsako kirpykla ir dar vieno lie
tuvio suriu dirbtuve.

Maracaibe puikiai laikosi keturiu. že
maičiu skalbyka.

Venecueloje garsėja lietuvis inžinierius 
A. Mikalauskas. Jis čia ruošia planus nau
joms mokykloms, bažnyčioms: neseniai 
vieną paruošė gotikos stiliaus. Jis jau 
yra paruošęs apie 150 planu įvairioms 
statyboms.

Reikia priminti, kad atvažiavusiu lie
tuviu su aukštesniu mokslu, niekas ne
verčia nei grioviu kasti, nei mišku kirsti, 
būtent: teis. V. Akelis, M. Baliutavičius, 
H. Janužys, inž. A. žalnieriunas, inž. 
Tiščiauskas dirba stambiose imonese 
kaip buhalteriai, ūkio vadovai, kiti vyk
do statybos darbus ir jiems vadovauja. 
Taip, yra gyvačių ir moskitu kažkur toli 
džiunglėse, bet yra ir žmonių, kurie gy
vena ir kuriasi. Visur reikia kantrybes, 
ištvermes ’ pasitikėjimo.

Kultūrinėje srityje lietuviai taip jau 
pradeda reikštis. Dideli vaidmenį šiuo 
atžvilgiu vadina kun. Sabaliauskas. Jo 
ru,pėsčiu gautas leidimas Venecuelos 
Lietuviu sąj, steigti. Neseniai ivyko ir 
steigiamasis susirinkimas Valencijoje. 
Centro valdybon išrinkta: teis. Nausėda, 
J. Bieliūnas, kun. A. Sabaliauskas,, Ku- 
kanauza, inž. V. Venckus. Revizijos komi
sijom ekonom. A. Vabalas, M. Baliutavi
čius, P. Tumėnas, Garbes teisman: J. 
Indrišiuniene, A. Diržys ir p. Sidaravi
čius.

Ypatingos pagarbos čia susilaukia kun. 
A. Sabaliauskas (salezietis). Kas sekma
dieni jis važiuoja ar skrenda lėktuvu vis 
i naują koloniją, savo atsilankymu jung
damas, Visus lietuvius, suramindamas, 
jiems padedamas. Jis visą savo laika 
skiria lietuviams ir garbe jam. kad ne
ieškodamas sau patogesniu vietų ėjo ten, 
kur reikalas šaukia.

Musu Skyriaus narius
Praną ŽEME LIAUS KĄ
ir Alice STEVENSON 

sukuriusus šeimą, širdingai sveikina ir 
linki abiems ištvermes ir saulėto 

gyvenimo
DARLEY MOOR SKYRIUS

Rinkitimai LIETUVOS, LATVIJOS, 
ESTIJOS, LENKIJOS, RUSIJOS, 
UKRAINOS ir kt. ženklai parduc.laml 
ir siunčiami susipažinimui. Rašykite 
angliškai,prancūziškai,  vokiškai ar len
kiškai adr.: EXCELSIOR STAMP CO., 
3, Priory Gdns., Highgate, London, N6.

Maloniai praleisite atostogas pigiame 
VIEŠBUTYJE - PENSIJONE Londone. 
Pemakvojimas nuo 5/-. Kambarys su 
2 lovom nuo 12/-. Pusryčiai 2/-.

Pietus 3/-.
CEDARS MANSIONS HOTEL

20 Gunterstone Road, West Kensington, 
London, W.14 Telf. FULham 0362 

Susikalbama angliškai, vokiškai ir 
rusiškai. Dvi minutes kelio nuo pože
mines st. WEST. KENSINGTON ir

BARONS COURT.

T3

Skausmingoji Rožančiaus dalis, tui 
but, bus prasmingiausias musu dienu 
buities pavaizdavimas, giliausia ir rea
li. ausia fuga musu gyvenimo vargonuose, 
verčianti sustoti ir pasiklausyti raudan
čiu žodžiu ir krintančiu kraujuoto pra
kaito lašu aižo.

Viešpats Alyvų Darže, žmogaus Sūnūs 
ant keliu klupi. Ant kietos uolos. Mirties 
išvakarėse. Dangaus apleistas, prietelia- 
us išduotas. Mokiniai miega nerupes 
tingu miegu. I sielos maldaujanti rik
smą — “Tebūnie Tavo valia“ — atsako 
tik juoda naktis tamsia ir beviltiška ty
la. Ar verta aukoti 33 metu gyvenimą už 
žmones, kurie tokios aukos neverti. Ar 
verta žengti i kryžių? Kokia nauda iš 
kraujo ir žudančio skausmo? Jis pakilo, 
priėjo prie apaštalu. „Miegokite“, — 
nusišypsojo pro ašaras — “mirties trage
dija prasideda. Kryžius nuo dabar lydės 
jus per amžius. Visas pasaulis bus pilnas 
kryžių. Ant jusu kapo statys kryžių. Gy- 
venti ir džiaugtis mokysitės per kryžių 
Ir paskutinę pasaulio dieną Kryžius pa
sirodys danguje, kaip ištvermes ir per
gales ženklas. Visiems.“

Vainikavimas. Ne aukso imperatorišku 
vainiku. Ne perlu juosta. Erškėčiais. Jie 
geriau derinasi prie kryžiaus. Reikia su
trypti senasis mitas: kraujotomis kojo
mis. Buk pasaulio garbe — tai viskas. 
Netikėkite: ji praeina, kaip vakaro pete- 
liškiškas šokis. Sieloj stiklo šukes palie
ka. širdyje — geliančias žaizdas. Ieško
kite garbes, kuri, nepraeina. Kas jei jusu 
kapu paminklai marmuriniai, o laikraš
čiai žėri jusu pomirtinėmis pavardėmis. 
Jei jus neužsitarnavote garbes mano Tė
vo amžiname Dvare, kas jus atpažins, 
kas patikės jusu žodžiui, kai jusu širdys 
bus juodos sugedimo smala ir blogio pa
žaliavusiais pelėsiais. Mano Tėvo visagale 
Akis mato per jusu namu sienas ir rupe- 
stingaii pridengtus kunus. Nesiislepkite. 
Rinkite erškėčius. Vainikan pinkite. Už 
save ir kritus — aukokite. Ju tikroji ver
te sušvis Kryžiaus ugnyje Paskutinę 
Dieną.

MSItris ant kryžiaus. Kaip niekšas ir 
valkata turėjo mirti Nekaltasis. Ta pati 
istorija iki musu dienu. Ne kardinolo 
purpura nepagelbsti. Karaliams juk eša
fotas — ne vergams. Kyboti tarp žemes 
ir dangaus, kai visas pasaulis prieš akis. 
Nauji horizontai, kuriuose matosi Pasku
tines Dienos Aušra, Pragaro Ugnis ir 
Trejybes Sosto Didž:oji Teisybe.

Ant kryžiaus Ji Tegul raitosi. Mirtis 
tiems, kurie ne su mumis. Tiesa yra vie
na. Bet kas yra tiesa? Su tiesa nenutuk
si, karieros nepadarysi, neapgausi, ne- 
pralobsi. Tiesa. Juk daug yra tiesu. Ma
no tiesa manes klauso. Bet Jis sake, kad 
Jis Pats yra Tiesa. Didžioji ir.Vienintele. 
Gerai, tegul miršta Jis ir Jo tiesa.

Verkit, Angelai ir visi Viešpaties šven
tieji, nes Viešpats mirė. Mirė, kad jus 
gyventumėte. Visi. Be kryžiaus nėra 
gyvenimo, žmogus išsigimsta be skaus- 

I1 mo ir sukrėtimo. Juk žmogus turi l’kti 
žmogum. Per kryžiaus prizme jis tepa
mato tikrąja žemes veidą ir savo nuogy
be. Savo kelio suvingiuota mazga ir kar
dą jam perkirsti.

Juo didesnis kryžius, juo Viešpats ar
čiau. Nebijokite kryžiaus: ant Jo Vieš
pats. Mirti reiška gyventi. Per amžius.

PAMALDOS
Suvažiavimo dalyviams pamaldos Londo
no Letuviu bažnyčioje bus 10 vai. (suma). 
Kitos skaitytines pamaldos 9 ir 11 vaL

BRADFORD, St. Ann's bažnyčioje, 
pamaidos spalio 23 d. 12 vai.

6ERB. SKAITYTOJAI
Du pereitieji ,,Br.''Lietuvio" numeriai iš 

spaudos išeiti pavėlavo. Be to buvo su dau
gybe neištaisytu korektūros klaidu. Nenorėda
mi, kad ir ateityje šitokie blogumai kartotųsi, 
turėjome laikraščio spausdinimą perkelti i kitą 
spaustuvę. Ši patikino laikrašti visada laiku 
išspausdinti. Šis numeris jau yra naujos spau
stuvės spausdintas.

Dėl lietuvišku rašmenų, tai, kaip matote, ju 
visu neturima ir kol bus iš fabriko gauti, kuri 
laiką teks tenkintis tik ju dalimi, be nosiniu 
i ir u, be taškuoto e ir ilgosios u.

Tiek „Br. Lietuvio" spaudą, tiek jo turini 
stengiamės, kiek galima greičiau pagerinti, 
paįvairinti ir pailiustruoti. Tikime, kad netru
kus tai ir pavyks padaryti.

Redakcija ir Administracija
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GRAŽI BALTE PARODA YORKE
i

Spalio 1 d. Yorko Public Library sale- dešinėj kertej geraširdžio anglo posko- riame ji tiek daug atliko rengėjams pa-

■

AIRIJA REMIA BALT1ECIUS

Baltijos pabėgėliu laivas „Victory“, ku
ris su 380 Žmonių atplaukė i Corko uostą, 
Airijoj, dabar ten taisomas. Pranešama, 
kad Airijos vyriausybe, ji apžiūrėjusi, 
priėjo išvados, kad laivas netinkamas 
Atlanto kelionei ir ispejo laivo kapitoną. 
Laivas gali pasiimti kuro tik 18 dienu. 
Jurininkai mano, kad jis negales pasie
kti Kanados per tą laiką. Be to, jis var
giai pajėgs atsispirti Atlando bangoms. 
Jeigu jis ir bus išleistas, tai tik gales 
paimti 150 keleiviu, kitus Airijos vyriau
sybe pažadėjo nuvežti savo laivais.

Corko burmistras suorganizavo rinklia
vą pabėgėliams. Westminsterio kunigaik
štis pasiuntė 250 svaru prašydamas, 
kad pabėgėliams nebutu leista tęsti pa
vojingą kelionę.

AUSTRIJOS RINKIMAI
Ir per antrus, po karo i vykusius rinki

mus Austrijoj komunistai tesurinko tik 
5 atstovams balsu kaip ir 1945 m. rin- 
kimuse. Rinkimai, ivyko pereitą sekma
dieni, buvo tvarkingi ir demokratiški, 
praėjo be incidentu. Kataliku liaudies 
partija kaip ir anksčiau gavo daugiausia 
balsą.

NORVEGIJOS PARLAMENTO 
RINKIMAI

Pirmadieni įvykusiuose rinkimuose • 
Norvegijos parlamentą socialistai turėjo 
didžiausią laimėjimą gaudami 85 atsto
vus vietoj iki šiol turėtu 76. Visos kitos 
partijos kartu gavo tik 65 atstovus. Skau
džiausia pralaimėjo komunistai nustoda
mi 10 vietų (turės tik 1 atstovą).

VOKIETIJA. Didžiausia lietuviu stovy
kla Hanau spaliu 19 d. likviduojama. Li
kusieji’ DP iškeliami i kitas stovyklas. 
Amerikos lietuviu rūpesčiu, beveik, visi 
likusieji lietuviai gavo darbo leidimus 
emigracijai i Ameriką.

Londonas. Opozicijos spauda rašo, kad 
parlamento rinkimai gali įvykti lapkričio 
24 d. Privačiai kalbama, kad vyriausybe 
jau sutarusi del tos datos.

Oslo. Pirmadieni Norvegijoj ivyko par- 
lameto rinkimai. Darbo Partija kaip ir 
per ankstyvesnius rinkimus gavo dau
giausia balsu. Komunistai mažtau balsu 
gavoi

Viena. Čekoslovakijoj paskutiniu laiku 
suimta daug kunigu. Bijoma, kad j u 
daug gali ateity nukenteti. Vyriausybe 
pradėjo smarkia akcija prieš dvasiskiją, 
kuri priešinasi jos netrukus isigaliojan- 

. čiam įstatymui. Pagal tą istatymą bažny
čia pereina visiškon vyriausybes kontro
lėm

Berlynas. Sovietu komisaras Vokietijai 
paskelbė, kad nuo ateinančio primadie- 
nio rytu zonos administracija perleidžia
ma naujai, komunistu kontroliuojamai 
vyriausybei.

BRITAI IEŠKO ATOMO SPECIALISTU

Britu Tiekimo Ministerija pradėjo 
mokslininkus kviesti atomines energijos 
tyrinėjimams. Kviečiami jauni chemikai 
ir fizikai. Siūloma geros ir pastovios są
lygos. Atlyginimas nuo 500 iki 900 svąru 
metams.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems mums 
oadejusiems sunkiose kūrimosi dienose. 
Ypač dėkojame p. Vaišvilai pagelbeju- 
siam vertingais patarimais ir p. Kazlaus
kienei, Rumšienei ir Urbonienei padėju
sioms surengti pobūvi.

Coventry Sp. Kl. “Apuokas“

Paieškomi: Klemas MEIŽYS. Aleksas 
BURAGAS, Atsiliepti ar pranešti: Lithua
nian Association, 2, London Mews, Lon
don Street, London, W. 2.

Londono Lietuviu Klubo, Sporto Sek
cija, spalio 22 d. Londono Lietuviu Klu
be, 345a, Victoria Park Rd., E. 9. rengia 
dideli

ŠOKIU VAKARĄ
Užkandžiai. Pramogos. Pradžia 8 vai. v. 
pabaiga 11.30 vai. Įėjimas 2/-. 

je atidaryta Baltu tautodailės paroda. 
Ją suruošė United Nation Association 
Yorko skyrius. Parodos komitetą sudarė: 
teisėjas Judge Gammon, J. Wray ir N.B. 
Gardner — “Northern Echo“ redaktorius, 
dail H. I. žmuidziniene, p. J. žmuidzinas, 
Dr. Pilberg (estas) ir Vaivars (latvis).

Pilnoj svečiu salėj e parodą atidarė 
Yorko burmistras J.B. Morrell. Tarp kit
ko savo kalboje pastebėjo, kad prieš 
atidarymą jis su menininku ekspertu ją 
apžiūrėję ir abu stebėjosi nepaprastu 
baltu liaudies meniniu kurybingumu. 
Jis esąs tikras, kad baltai tremtiniai 
kaip, pav., prancūzu revolucijos pabėgė
liai, gali daug kultūriniai ir kitais atžvil
giais praturtinti D. Britaniją. Po to dail. 
žmuidzinienei, - tautiniais drabužiais ap
sirengusiai, teko didžiausia iš baltu garbe 
iteikti, Baltu komiteto vardu, burmistrie- 
nei geliu puokštę, o latve ir este davė ge
liu kitoms garbes prezidiumo ponioms.

Po to seke Hulio universiteto istorijos 
katedros lektores Mrs. C.E.M. Reynolds 
paskaita apie Balti j o valstybes, ši, ža
vingai simpatinga, reto iškalbingumo 
mokslininke, savo paskaitos dvasia ir 
linkme, nuoširdi mažųjų tautię bičiule, 
plačiai ir giliai apžvelgė trijų Balčiu ne
nutrūkstamąją šimtmečiu būvyje kovą 
del nepriklausomybes, ju laisvo gyvenimo 
didelius pasiekimus bei pažangą ir jas išti
kusią tragediją. Prof. Reynolds, tarp kit
ko pažymėjo, kad buvo įprastas istoriku 
galvosenai ir politines psichologijos auto
riams teigimas, jog tautos, būdamos 
ilgesni laiką pavergtos, praranda savo 
kulturini ir tautini jausmą, o taip pat 
per tai netenka ir kūrybiniu jegu aksti
no. Kaip tik, anot lektores, Baltijo tau
tos, tos vakarykštes verges, per trumpą 
savo nepriklausomą gyvenimą, ne tiktai 
nustebino pasauli savo kurybingumu, 
kultūriniais ir ekonominiais laimėjimais, 
bet ir irode anos, mokslininku galvose 
įsigyvenusios tezes klaidingumą. Be 
to, visos šios trys tautos irode, sako ji, 
savo didžią žmoniškumo dorybę, neper- 
seMiodamos taukiniu .mažumu, neišski
riant buvusiu pavergėjų, savo valstybėse. 
Paskaitą ji bajge pastebėdama, kad ji, 
nors ir negali būti pranaše del baltu tau
tu ateities, bet ji galinti pasakyti, jog 
„jusu sielos yra nepavergtos, jos tokios 
spindi jusu kuriniu parodoj ir jos turi 
iškovoti laisvę“.

Burmistriene, apžiūrėjusi parodą, pa
sakė, kad ji būtinai atvešianti savo ser
gančią motiną apžiūrėti parodos, kai tik 
joje nebus spūsties. '

Del lietuviu skyriaus reikia pasakyti, 
kad jis visiškai pasisekęs. Ten matai 
menu ir fikrove tvinksinčią lietuviškę(. 
Jokūbaičio meistriškai išdrožtą, sodybą, 
ten susiglaudusiu kryžių darželis, kitur,

RADARAS
šis prietaisas išrastas antrojo karo me

tu. Prieš keletą metu jis dar buvo karine 
paslaptis, bet dabar — vis labiau taiko
mas taikos meto sąlygoms.

Ryšium su atomines bombos sprogi
mu Sov. Rusijoje ir kilusia baime, kad 
rusai gali staiga Amerikos pramones 
centrus užpulti, radaro reikšme dar padi
dėjo. Amerikoje statomas ištisas tinklas 
radaro stočių, kurios turės susekti priešo 
lėktuvu pasirodymą prie Amerikos 
krantu.

Kas yra radaras? Jo paskii*ti galima 
paaiškinti tokiu pavyzdžiu. Nakti len
gvai pamatomas lėktuvas, kai ji apšvie
čia prožektoriaus šviesa. Papanašiai. 
kaip prožektoriaus, spindiulai gali būti 
leidžiami ir akimis nematomomo ra
dio bangom] Tam tikrais anarat-ais 
siunčiamos radio bangos atsimuša nuo 
ore esančio lėktuvo ir, grižę. kito apa
rato pagautos, parodo tam tikram ekra
ne akiai matomą lėktuvą. Radaras veikia 
aukšto dažnumo virpėsiąs. Jo priimtasis 
vaizdas panašus i fotografijos nuotrau
ką. Radarui nekliudo jokie debesys, nei 
ūkanos^

Karo metu Vakaru sąjungininku bom
bonešiai turėjo tokius aparatus dėlto jie 
galėdavo ir nakti surasti taikinius ir 
tiksliai juos bombarduoti. Apsisaugoti 
nuo priešiektuviniu patranku ugnies iš
mesdavo metalinio popierio juosteles, 
kurios ilgesni laiką skrajodamos ore 
kliudė priešo prietaisams susekti lektu- 
vu skridimo aukšti.

Taikos metu radaro aparatai naudoja
mi laivuose ir uostuose. Jie padeda tam
soje ar ruko metu laivams įplaukti i 
uostus. Be to jie yra įtaisyti ir aero
dromuose.

lintas moters modelis, apbengtas gra
žiausiais Anglijoje lietuviškais tautiniais 
drabužiais, taip mielai p. Serapinaites 
(Škotijos lietuviu veikėjos) paskolintais; 
šit vėl — musu stakles, su lėlėmis audė
jomis. Be to, parodoje yra dalis B. Dau
noro rinkinio, rinktiniai p. Vainausko 
drožmiai dail. Žmuidzinienes tautinais 
drožiniais dail. žmuidginienes tautinas 
stokai įvairiu audiniu, Lietuvos nuotrau
kų ir musu meną vaizduojančiu knygų. 
Prie iejino lankytojas gali isigyti mielos 
Mrs. Reynolds trumpą trijų Baltijo tautu 
istorinę apžvalgą.

Tenka atskirai pažymėti p. Balkauskai- 
tes, 25 metus Škotijos lietuviškame gy
venime vis energingai judančios, pasiau
kojimą atvykti i parodos atidarymą, ku-

vaiku paralyžius
(tęsinys)

Ne be reikalo pastaraisiais metais bu
vo atkreiptas dėmesys i namines ir šiuk
šlines muses, pagautas gamtoj laike epi
demijų: jose buvo randama poliomyeli- 
to virusu; ypač tose srityse, kur muses 
lengvai prieidavo prie išviečių. Kadangi 
sergančiųjų išmatose yra nesuskaičiuoja
ma virusu daugybe, tai suprantama, kad 
epidemijų metu kanalizacijas turiny j u 
yra begales. Turint tai galvoj, galima 
išaiškinti ir epidemijų išsiveržimus vi
durvasariais, kada prisiperi begales mu
šiu, kurios mielai talkininkauja ligos sė
jime.

Epidemijų metu, gali būti apkrėsti ir 
maisto produktai, ypač pienas ir tuo bu- 
du gali atsiverti dar vienas ligos šaltinis.

Ligos tyrinėjimas buvo sunkus, nes ligi 
šiol ja apkrėsti per virškinamąjį kanalą 
pavykdavo tik musu „giminaitę“ bež
džione — šimpanzę. Išvirkščiant virusu® 
i nervus bei smagenis — dabar jau ga
lima apkrėsti ir daugeli gyvuliuku.

Inkubacijos periodas nėra aiškiai žino
mas, bet manoma, kad jis svyruoja tarp 
5 ir 30 , o vidutiniškai tarp 7 ir 14 dienu. 
Yra Įrodymu, kad virusai pagreitintai 
pasiekia galvos bei nugaros smegenis jei 
kokiu nors budu buna sužalota rykles ar 
žarnų geivine. Ypač daug sunkiu susir
gimu stebėta tuoj po gerkles operacijų 
(pavyzdžui tonsilu pašalinimo). Kaip 
minėta — .poliomyelito virusas ryklėj yra 
dažnas svečias, bet jis ne visada nori ar 
pajėgia prasiveržti per gleivines „itvir- 
tinimus“, bet kai chirurgas atidaro var
tus, tai jis mielai tuo pasinaudoja ir 
keliauja išilgai nervus i savo mėgstamą 
vietą — smegenis.

SICILIJOS BLINDA
Italijos pietuose, didžiausioje jos salo

je — Sicilijoje, jau nuo pokariniu 
laiku siaučia banditu gauja, vado
vaujama Giuliano. Daug kartu buvo 
mėginama ją likviduoti ir suimti jos va
da, bet visos pastangos baigėsi nesėk
mingi. Gaude ji kariuomenes ekspedici
jos, vėliau policijos būriai, bet Giuliano 
liko nepagautas. Neseniai buvo i Siciliją 
pasiusta dar viena didele ir tankais gin
kluota ekspedicija, bet ir ji grižo užda
vinio neatlikusi. Ekspedicijos vadas pulk. 
Luca Valanas atsistatydino. Jis pasakė: 
del vietos kainuotume ir tos priežasties, 
kad banditą remia vietos gyventojai jo 
negalima paugauti.

Del ko gi rema lietos gyventojai Giu- 
lianą? Pasirodo del to, kad jis veikia pa
našiai, kaip kadaisia Lietuvoje Blinda: 
iš turgingesniu paplėšia, neturtinges- 
niems duoda, ne be to, kad ir sau šio 
to nepasiliktu.

Tuo metu, kai policijai Giuliano nepa
siekiamas, ivaiiriu kraštu žurnalistai įj,i 
aplanko. Noriai jis jiems duoda interviu 
ir pasigiria. Neseniai lankiusiai švedu lai
kraščio atstovei papasakojo savo planus; 
jis noris gauti artilerijos ir kad del gin
klu reikalo net prez. Trumanui laišką 
parašęs.

Tuo tarpu iš policijos nepasisekimu 
italai šypsosi ir dainuoja pašiepiančias 
daineles. Viena ju net plačiai pagarsėjo. 
Jii skamba: „Nuo Palermo lig Poljano, 
nematyti Giuliano“. 
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slaugos asistodama aukštiems svečiams 
ir suteikdama spaudos žmonėms reika
lingu žinių bei užmegzdama lietuviu 
anglu pažinties saitus.

Be noro perdėti, tenka pastebėti, kad 
ši paroda lyg ir prasidėjo lietuviškam 
ženkle, šit, tuoj po parados atidarymo 
“Yorkshire Evening Press“ idejo daiL 
žmuidzinienes, p. Balkauskaites if Mr. 
George Wray nuotrauką prie DBLS c. 
valdybos paskolinto parodai kilimo su 
prierašu, kad minėtieji asmens stebi ki
limą, kuris buvo išaustas kaip skirta do
vana princesei Elizabetei ir Edinburgo 
kunigaikščiui j u vedybų proga. Greta, 
nuotraukos idetas palankus, straipsnis 
apie parodą.

J. Parausvys

DS LIGOS
Ligos pasireiškimas, čia nekalbėsim 

apie tą ligos formą, kuri nesuteikia ligo
niui jokiu ypatingu nesmagumu ir pra
eina visai nepasteba.

švelnesnioji — ne paralytine forma 
gali simuliuoti paprastą gerkles ir viršu- 
tiniuju kvėpavimo taku uždegimą, lydi
mą galvas skausmu ir piktinimo vemti 
arba skrandžio ir žarnų sutrikimu (da
žniau buna viduriu užlaikymas negu vi
duriavimas!) su venimu. Pakilęs karštis 
buna beveik pastovus palydovas. Tiems 
laimingiesiems, kuriems virusai nesuža
loja nervu sistemos ar tepaliečia ją la
bai švelniai, liga tuo ir baigiasi ir ligonis 
ar net ir gydytojas gali tai palaikyti gri
pu ar paprastu „persišaldymu“.

Kitais atvejais po keliu dienu liga pe
reina paralytinę formą ir atsiranda 
centrines nervu sistemos sužalojimo reiš 
kiniai: raumenų skausmai ir pastiri- 
mas bei atsitiktiniai trukčiioj imai ir 
sprando bei stuburo standrumas (ligo 
nis negali prilenkti smakro prie kruti
nės). Ligonis dažnai buna mieguistas, 
paraudusiu veidu, kartais prakaituoja 
ir ... pasireiška paralyžiai.

Karštis krinta prieš pat paralyžių pa
sirodymą ar tuoj po to. Dažniausiai pa- 
ralyžuojamos kojos (sudaro apie 50 %- 
visu piralytiniu atsitikimu!), rečiau ran
kos, stuomo ir kita.

K. Valteris

KNYGOS, SPAUDINIAI
MUSU PASTOGE Nr. 27, Australijos 

Lietuviu Draugijos savaitinis laikraštis, 
Sidney, 1949 m. liepos 27 d. Redaktorius 
J Žukauskas. Tokio dydžio, kaip „Br. Lie
tuvis“. Paskiro num. kaina 1 šilngas, 3 
men. — 12 šil. , metams — 1 svaras ir 4 
šilingai. Anglijoje ir Kanadoje prenume
ratos kaina ta .pati. Adresas: 5, Hampden 
Street, Hurstone Park, Sidney, N. S. W. 
Trys puslapiai lietuviško teksto, vienas 
— angliškas. Turinys idomus ir plačiai 
paliečia Australijos lietuviu aktualiuo
sius reikalus, bet laikraštis skaitytoju 
mažai turi, del to sunkiai verčiasi. Lai
kraštis turi apie 600 prenumeratorių, to 
del leidėjams tenka daug pinigu pridėti 
prie laikraščio leidimo. Jei prenumerata 
nepadidės, laikraštis gali sustoti. Todėl 
dedamos pastangos skaitytoju, skaičių 
padidinti. Tiek mažai prenumatoriu lai
kraštis turi del to, kad atvykę iš Vokie
tijos lietuviai labai plačiai pasklydo di
deliam krašte ir dar daugelis nežino kur 
eina lietuviški laikraščiai.

EAST EUROPE. No. 248 Londonas, 
1949 m. rugsėjo 15 d. žurnalinio forma
to, 8 pusi. Paskiro numerio kaina 1 šil. 
Leidėjas The Morven Press Ltd. , 3?, Bol
ton Gardens. London, S. W. 5.

Nepriklausomas, dvisavaitinis laikra
štis, skiriamas vidurio Europos, Rytu Eu
ropos ir Art. Rytu kraštu klausimans na
grinėti. Rugsėjo men. num. yra tokie 
straipsniai: Vokietija ir Vidurines ir Ry
tu Europos kraštai; Prancūzija ir Rusi
ja; Vakarai ir iš už anapus Geležines 
užuolaidos politiniai neginamieji; Rusija 
ir šv. Sostas. Taip pat gausiai žinių apie 
minėtus kraštus, dažnai žinių buna ir 
apie Lietuvą.

Lietuviai, skaitydami ši laikrašti, atliks 
keleriopai naudingą darbą: bus kurse 
visu įvykiu, bevykstančiu minėtuose 
kraštuose ir geriau pramoks angliškai.
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