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Lietuvos skundas prieš Rusiją ygiai prekybai išlaisvinti
Lietuvos diplomatu šefas, min. St. Lo

zoraitis, buvo pr.imtas JTO pilnaties 
pirmininko Romulo, dalyvaujant auk
štiems JTO pareigūnams, ir iteike jam 
motyvuotą skundą del Lietuvos gyven
toju trėmimo i Rusijos gilumą. Skunde 
išvardinta apie 100.000 lietuviu, kurie 
pagal rusu eksterminacijos planą buvo 
iš Lietuvos ištremti. Min. Lozoraitis pa
reiškė pageidavimą, kad jo įteiktasis 
skundas butu svarstomas artimiausiu lai
ku kai bus svartomas Rusijos pasiūly
mas sudaryti penkių didž. valstybių tai
kos sutarti.

Ministeris Lozoraitis gyvena Romoje 
ir i Ameriką atvyko Lietuvos reikalą 
ginti JTO pilnaties susirinkime.

Min. St. Lozoraitis kelis kartus priėmė 
spaudos atstovus ir painformavo juos 
Įvairiais klausimais.

Kalbėdamas apie Lietuvą, jis pareiškė: 
Lietuvos Nepriklausomybes atstatymo 
klausimas yra sunkus, bet jis nėra izo
liuotas. Jis priklauso prie tu problemų, 
kurias šukele ir dar sukels pasauliui ko
munistinio melo, kolektyvines priespau-

DVIVEIDIŠKI SIŪLYMAI
JTO posėdy britu atstovas McNeilis 

smarkiai puolė Višinskį del jo dviveidiš
kumo. Višinskis siūle baigti ginčus Bal
kanuose ir išakyti Graikijos vyriausybei 
amnestuoti visus politinius nusikaltėlius, 
įsileisti i vyriausybę „demokratinius ele
mentus“ ir baigti karo veiksmus.

McNeilis pareiškė, kad amnestijos 
klausimą galį spręsti tik Graikijos vy
riausybe. „Abejoju“, sake McNeilis „ar 
Višinskiu! patiktu, jei JTO rekomenduo
tu Sovietu vyrausybei amnestuoti visus 
politinius kaLnius“. Del demokratiniu 
elementu, McNeilis pažymėjo, kad Vi
šinskio tikslas yra pastatyti i legale pa
dėti tuos „sukilėlius, kuriems nepavyko 
nuversti Graikijos vyriausybę nelegaliu 
budu“.

BRITU PARLAMENTO DEBATAI
Pereitą savaitę britu parlamentas 

svarstė vyriausybes ekonominę politiką 
ir jos nesenai paskebtą išlaidu sumaži
nimą. Per balsavimus už vyriausybę 
balsavo 353, prieš 222.

Debatuose dalyvavo premjeras Attlee 
ir opozicijos vadas Churchillis. Jis savo 
kalboje pareiškė, kad vyriausybe nusto
jo pasitikėjimo savo ūkio politika del 
blogo administravimo ir del to yra rei
kalingi nauji rinkimai. Jis nurodė, jog 
neleistina, kad Britanija turėtu mokėti 
skolas, padarytas karo metu kitu valsty
bių apsaugai (Indija, Egiptas ir k.)

Vyriausybes nariai ispejo. kad paskelb
ti išlaidu sumažinimai yra tik pradžia, 
ir kad tokiu sumažinimu ateity bus dau
giau. Taip pat pridėjo, kad išlaidu suma
žinimai neišves krašto iš sunkumu, jei 
nebus pakelta gamyba.

SUSITARTA DEL INDONEZIJOS
Pereitą savaitę .Olandijos vyriausybe 

ir Indonezijos delegacija galutiai susi
tarė del Indonezijos ateities. Priimta 
laikina konsrtituoija, kuria Olandijai 
priklausančios salos tampa nepriklauso
ma valstybe, vardu Jungtines Indone
zijos Valstybes. Naujoji valstybe glau
džiai bendradarbiaus su buvusia valdove 
Olandija.

Tačiau dar ne visi sunkumai pašalinti. 
Liko Olandu Naujosios Gvijanos klausi
mas. Olandija nesutinka, kad ši sala 
ieitu i naująją valstybę.

Keli Britu parlamento nariai itei
ke pasiūlymą sumažinti 25" parlamento 
nariams atlyginimus. ■ 

dos ir progresyvines agresijos politika, 
gresianti civilizacijos ateičiai. Lietuvos 
padėtis yra pasekme, tragiško paradokso, 
kurio aukomis yra daug milijonu žmo
nių. Būtent, to paradokso, kad tuo pat 
laiku, kai kolonialines imperijos Afrikoj 
ir Azijoj suinteresuotu j u tautu susitari
mu užleidžia savo vietą nepriklausomoms 
valstybėms, didelėj 'Europos daly smurtu 
sugriaunama visos eiles civilizuotu val
stybių nepriklausonybe, kad ant tu griu
vėsiu galėtu plėstis totalitarine vergu im
perija.

Tokia padėtis, priešinga normaliai są
žinei. ir sveikam protui.

NAUJA PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBE
Bidaultui, MRP (Kataliku partijos va

dui) pasisekė sudaryti Prancūzijos vy
riausybę. Parlamentas jam tą darbą pa
tikėjo 367 balsais prieš 183. šeštadienio 
rytą Bidaultas pristatė prezidentui nau
ją ministeriu kabinetą. Be ministerio 
pirmininko Bidaulto, i vyriausybę, ieina: 
Mochas (socialistas) — vice-premjeras 
Queille (radikalas)—valstybes ministeris 
Schuman (MRP) - užs, reik, min. Pet- 
she (neprikl.) - fnansu, ir k. Pirmas 
naujos vyriausybes žygis bus biudžieto 
subalansavimas.

SVARBUS PASITARIMAI PARYŽIUJ 
šią savaie Paryžiuje Įvyksta svarbus Eu 
ropos vastybiu pastarimai. Be konferen

LIKVIDAVIMAI
Bulgarija eina pre visiško pairimo. 

Suiminėjami ne tik ūkininkai ir darbi
ninkai, bet panašus dalykai dedasi mi
nisterijose, departamentuose ir komuni
stu partijoj. Areštai pasiekė tokio laip
snio, kad jie leidžia daryti išvadą apie 
didelio masto sąmosklo buvimą krašte. 
Tai patvirtina ir tas faktas, kad galin
goji valstybes saugumo ministerija 
(slaptoji policija) skaudžiausiai nuken
tėjo nuo areštu.

Tiek daug Įvairiu pareigunu suimta, 
kad valdinis aparatas negali normalia

Svarstoma taikos sutartis su Vokietija
Taikos sutartis su Vokietija iki šiol 

nesudaryta ir neatrodo, kad ir ateity 
galima butu tai padaryti. Del to, dar ir 
šiandien sąjungininkai oficialiai tebera 
karo būklėj e su Vokietija. Visiems aišku, 
kad tokia padėtis negali tęstis amžinai.

Britanijoj palankiai žiūrima i galimy
bę sudaryti atskirą sutarti su Vakaru 
Vokietiją. Panašiai galvojama ir Vašin
gtone. Sutarties reikalas buvo paliestas 
nesenai- įvykusioj JAV, Britanijos ir 
Prancūzijos užs. reik, ministeriu konfe
rencijoj Vašingtone. Tačiau jokio spren
dimo nepasiekta. Manoma, kad šis klau
simas netrukus vėl bus svarstomas. 
Prancūzija nėra perdaug palanki tokiai 
sutarčiai.

Generolas Bradleys ispeja
JAV štabu viršininku komiteto pirmi

ninkas gen. Omar Bradley pareiškė, kad 
vakaru Europos gynimas butu neprak
tiškas. jeigu Rusija tuojau ją pultu, nes 
per du ar tris metus, didesne dalis, o gal 
ir visa vakaru Europa butu užimta. Da
bartines karines pajėgos Europoje yra 
per silpnos apsiginti. Tačiau Bradley ma
no, kad verta butu rizikuoti dideles pi
ningu sumas įTrumanas prašo 460 mil. 
svaru) vakaru Europos ginklavimui, ti
kintis. kad puolimas greitai neprasidės.

Viena sąlygų, duodant Marshallio pla
nu pagalbą Europai, buvo glaudesnis 
Europos vastybiu ekonominis bendra
darbiavimas. JAV norėjo, kad Amerikai 
padedant, pati Europa daugiau pastan
gų dėtu ūkiniam atstatymui. Tai reiš
kia, kad Europos valstybes turėtu išlais
vinti/ prekybą mš viĮsokiu (suvaržymu ir 
viena su kita daugiau prekiautu. Tačiau 
toje srityje padaryta pažanga nepaten
kino Amerikos. .Senatoriai ir kongres
menai nekartą reiške nusivylimą lėtu 
ūkio atstatymu Europoje ir Marshallio 
Plano pasisekimu. Marshallio Planas vis 
daugiau opozicijos susilaukia Amerikoje 

cijos, ten dar susitinka Europos Tary
bos ministeriu komitetas, o taip pat Va
karu Sąjungos patariamoji taryba . 
Abiejuose organuose dalyvauja užsie
nio reik, ministerial.

Per Europos Tarybos posėdi bus svar
stomas vakaru Vokietijos priėmimo i 
Taryba klausimas. Britanija nutinka, 
kad v. Vokietija ir Saro kraštas butu 
-priimjti nariais ii Europos parlamentą, 
tačau, kad nebutu atstovaujama minis- 
teriniame komitete. Fėdera’fne Vokie- 
’fl’jos vyriausybe nesutinka, kad Saras 
butu priimtas tokfomis pa), teisėmis 
kaip ir Vokietija. Prancūzija kaip tik 
reikalauja Saro krašto dalyvavimo 
Europos Taryboj.

TEBEVYKSTA
veikti. Iš areštuotųjų pažymėtini buvęs 
Finansų mnnisteris Kuninas, keli vice- 
minister iai ir kiti aukšti pareigūnai.

Ir Lenkijoj prasidėjo masiniu areštu 
banga. Septyni viceministeriai ir daug 
aukštu pareigunu suimta ar atleista. 
Visa tai vyksta pagal Kremliaus planą 
likviduoti visus, kurie ne nori aklai pri
klausyti Maskvai. Tas darbas prasidėjo 
tuoj po Tito susipykimo su Stalinu ir jis 
dabar tęsiamas visoje rytu Europoje.

Iš Čekoslovakijos pranešama, kad ir 
ten vykdomi panašus areštai.

Vakaru valstybių protegavimas vak. 
Voketijos vyriausybes suprantamas, at
sižvelgiant ivykius rytu Vokietijoj. Va
karu valstybes supranta, kad Bonnos 
vyriausybe turi būti kiek galima daugiau 
sustiprinta, kad galėtu atsispirti rytams. 
Atrodo, kad vokieču slaptas, noras pa
sipelnyti iš rytu ir vakaru nesantaikos, 
pradeda visai atvirai pildytis.

Tuo pačiu laiku rytu Vokietijos lai
kraščiai pradėjo vesti propogandą už 
rytu Vokietijos vyriausybes pripažinimą 
ir takos suarties sudarymą. Rytu Vokie
tijos vyriausybe turinti būti pripažinta 
visos Vokietijos vyriausybe ir su j u tu
rėtu būti sudaryta taikos sutartis.

Kariniai ekspertai mano, kad Amerikos 
pagalba, vakaru Europa per keturis me
tus galėtu sudaryti 50 gerai ginkluotu di
vizijų. kuriu užteku Rusijos puolimui su
laikyti iki Amerika įvykdytu mobiliza
ciją.

Gen. Bradley pažymėjo, kad turimo
mis žiniomis, Rusija dabar turi 175 di
vizijas ir 16.000 lėktuvu, Keliu menesiu 
laikotarpyje ji galėtu sumobilizuoti iki 
502 divizijų.

ir jo pratęsimas darosi sunkesnis. Kai 
kas rimtai galvoja, kad jei Europa ne
parodys daugiau iniciatyvos ir glaudes
nio bendradarbiavimo, Marshallio pla
nas kitais metais gali būti sustabdytas.

Nenuostabu, kad Europos valstybes 

dabar susirūpino ir pradėjo ieškoti budu 
kaip tai pataisyti. D. Britanija ėmėsi 
iniciatyvos. Ji nesenai paskelbė, visai 
eilei prekių išlaisvinimą nuo importo su
varžymu.

Paryžiuje jau prasidėjo Europos Eko
nominio Bendradarbiavimo Organizaci
jos (EEBO) konferencija, kurioje Brita
nija pasiūlė pusę visos Europos prekybos 
išlaisvinti nuo suvaržymu. Išlaisvinimas 
turėtu būti padarytas metu begyje. Pran
cūzija ir Airija irgi pasiūlė panašius pla
nus.

JUGOSLAVIJOS PASIENI APŠAUDĖ 
i

Jugoslavijos vidaus reikalu ministerija 
paskelbė, kad praėjusiu ketvirtadenio 
nakti vengru pasienio sargybiniai ap
šaudė 200 metru pločio Jugoslavijos te
ritoriją. šaudymas truko šešias valan
das, bet Jugoslavijos sargybniai i šaudy
mą neatsakę, žmonių auku nebuvo.

Tai yra vienas rimčiausiu iki šol įvy
kusiu nesusipratimas, kuriuo, matomai, 
Rusija neri išprovokuoti Titą. Kad Jugo
slavija mato reikalą tai oficialiai paskel
bti, rodo dalinę jos mobilizacija. Tokiu 
incidentu paskelbimas pateisina mobili
zaciją savo žmonių tarpe.
Maršalas Tito atsake i Stalino notą, ku

rioje Rusija rekalavo atšaukti Jugosla
vijos ambasadorių iš Maskvos. Tito rašo, 
kad Rusijos nota yra be reikšmes, nes 
ambasadorius jau anksčiau buvo numa
tęs apleisti Maskvą.

IŠ SLAPTU NACIU DOKUMENTU
Iš slaptu nacju dokumentu, kurie ką 

tik Vašingtone paskelbti, aiškėja fanta
stiški dalykai, kuriu Hitleris buvo numa
tęs imtis savo politikai igyvendinti. No
rėdamas rasti priežasti Čekoslovakijai 
užpulti, Hitleris buvo numatęs išakyti 
savo sekėjams Čekoslovakijoj suruošti 
riaušes ir nužudyti Vokietijos pasiunti
nį. Tik Chamberlaino, tuometinio Brita
nijos premjero, nuolaidos Čekoslovakijos 
atžvilgju, išgelbėjo atstovo gyvybę.

Iš dokumentu taip pat aiškėja, kad 
Chamberlainas tikrai tikėjo Hitlerio ga
rantijomis, kad jis neturis daugiau te
ritoriniu reikalavimu, Chamberlainui 
Sudėtu klausimas buvęs visai nesvarbus: 
svarbiau esą išlaikyti taiką. Priešingai iki 
šiol vyravusiai nuomonei, kad Hitleris 
buvęs blogai savo pasiuntiniu imformuo- 
tas, paskelbti dokumentai rodo, kad Vo
kietijos atstovai Londone ir Vašingtone 
gana tiksliai imformavo Hitleri apie tu 
valstybių nuotaikas ir ispejo naciu vadus, 
kad kaip Anglija taip Amerika eis i karą.

AMERIKOS GINKLAI EUROPAI
Prezidentas Trumanas pasirašė kari

nes pagalbos Europai įstatymą. Pagal ji 
Atlanto Paktą pasirašiusios valstybes 
gaus iš JAV karines paramos ivairia for
ma. Spėjama, kad ginklu siuntimas i 
Europą prasidės gruodžio vidury. Val
stybes, gaunančios ginklus iš Amerikos, 
turės pasižadėti juos vartoti tik Atlanto 
Pakto valstybių apsaugai.

Lapkričio 17 d. D. Britanijos kara
lius savo rūmuose priims visą laivo „Ame- 
thysto“ igula. šis laivas Jangtse upeje 
kinu komunistu buvo sužalotas ir ilgą 
laiką laikomas apsuptas. Tačiau jis iš 
apsupino pabėgo. >
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DBLS visuotino
VISIEMS D. BRITANIJOS LIETUVIAMS

Didžiosios Britanijos Lietuviu Sąjungos 
atstovai, susirinkę i savo metini suvažia
vimą spalio 15 —16 d., Londone, siunčia 
sveikinimus visiems Didžiojoje Britanijo
je esantiems lietuviams ir kviečią visus 
jungtis i Sąjungos nariu gretas, nes tik 
organizuota kova už Lietuvos Laisvę gali 
būti sėkminga. Tai padaryti mus įparei
goja musu kenčiančioj i Tėvynė, kurios 
balsui mes negalime likti abejingi.

KENČIANTIEMS TAUTIEČIAMS 
TEVYNEJE IR IŠTREMTIEMS SIBIRE

Didžiosios Britanijos Lietuviu Sąjunga 
per savo atstovus, susirinkusius i metini 
suvažiavimą spalio 15 — 16d. Londone, 
sveikina Jus ir su pasididžiavimu stebi 
istorijoj dar negirdėtą Jusu herojiškumą 
bei ištvermę. Jusu .pavyzdys įpareigoja 
mus aukotis visomis savo jėgomis ken- 
čiančiajai Tėvynei.

KULTŪRINIAI RŪPESČIAI
SVARSTYMAI IR SIULIMAI

Paul Valery ,„Dvasios Krizes“ knygoje 
tuoj po Didžioje Karo rašė šiuos isideme- 
tinus žodžius: „Jau anksčiau jums kal
bėjau, kad taika yra karas, kuris savo 
procese derina meiles ir kūrybos aktus. 
Del to ji yra kažkas labiau sudėtinga ir 
neaišku, nei pats karas; panašiai, kaip 
gyvenimas yra labiau neaiškus ir giles
nis, negu mirtis“.

Po paskutinioje Pasaulinio karo italu 
filosofas Benedetto Croce „Civilizacijos 
saulėleidžio“ straipsnyje rašė: „šiandien 
tuo tarpu širdis pripildė liūdesys, jaus
mus — ateities baime, o pilnas pasiti
kėjimo užsimojimas, kurio reikalauja kū
rybinis darbas, nyksta, užleisdamas 
vietą kietam pajautimui pareigos, kurios 
negalima išsisukti“.

MUSU REALYBE

Šitą vadinamosios taikos laikotarpi, 
kuri turime po paskutinioje karo, galime 
pavadinti atsikvėpimo perijodu. įsijungę 
i D. Britanijos Imperijos gyvenimą, tu
rime visu rimtumu pripažinti, jog tas 
atsikvėpimas nėra naudojamas karo 
ispudžiu registravimui; šiandien atkak
liau nei kada anksčiau kovojama del 
ateities — ir. ekonomines, ir politines, ir 
socialines, ir kultūrines.

Ne gražbyliai žodžiai, ne patetiški 
aforizmai, bet pati nuoga realybe ir mus 
verčia ne tiktai prie praeities stabtelti, 
bet labiau dabartį pažinti ir įmanomomis 
priemonėmis del ateities kovoti. Susidarė 
paradoksiška situacija: tuo metu, kai mes 
intensyviname kovą del tautos ateities, 
staiga pradedame kelti originalią proble
mą — kokiu budu išsaugoti lietuvybės 
dvasią lietuviško atžalyno tarpe.

Ir ši problema pačiu laiku judinama. 
Susidūręs su JAV gimusiu ir užaugusiu 
musu juanimu. VLIKo atstovas užaliar- 
mavo visus veikėjus, kad gelbėtu, kas dar 
galima gelbėti. Kas stebi Anglijoje moky
klas lankančius tremtiniu vaikus, galvas 
laužo, kaip tuos vaikus ligiau lietuviško
mis tradicijomis gaivinti.

SOS ! DVASINIO PENO !

Mes pradedame nuo to, kas dabarties 
sąlygose būtiniausia ir imanomiausia: 
pradedame ne tik šauktis dvasinio peno, 
bet ir jo gamintis. Imanomiausia to pe
no forma — spauda, laikraščiai ir kny
gos.

Ar ne gražus vaizdas, kai paskutiniais 
šeštadieniais lietuviai, nesulaukę ,,B. Lie
tuvio“,pradėjo nekantrauti:

—- Kodėl nėra laikraščio? Tiek laisvo, 
laiko, o nėra ko skaityti!

Taigi, musuose yra noras skaityti; ir 
tas noras nėra praeinantis, paprastas. 
Sulaukęs savo laikraščio, skaitytojas ji 
perskaito nuo A iki Z ir... dar norėtu kuo 
užsigardžiuoti: laikraštis tikrai per greit 
perskaitomas. Bet negi keturis puslapius 
pusę dienos skaitysi?!

Rinktiniai Baltijo valstybiu, Klaipėdos, 
Ukrainos, Prancūzijos, Vokietijos, Britu 
kolonijų ir kitu kraštu pašto ženklai, 
kiekvienas atskirai įkainuotas, siunčiami 
susipažinimui. Rašyti: angliškai, prancu- 

'ziskai,rvokiškai arba lenkiškai.

EXCELSIOR STAMP Co.
3, PRIORY GARDENS, LONDON, N.6.

atstovu suvažiavimo sveikinimai
PASAULIO LIETUVIAMS

Didžiosios Britanijos Lietuviu Sąjungos 
atstovai susirinkę spalio 15 — 16 d. i vi
suotinį metini suvažiavimą Londone, 
siunčia visiems pasaulyje išblaškytiems 
lietuviams sveikinimus ir jungiasi kartu 
kovon už Lietuvos Nepriklausomybę. Tra
giška musu Tėvynės padėtis reikalauja 
iš musu dar dinesnio susiklausymo, vie
nybes ir tautinio solidarumo. Daug tra
gišku-istorijos momentu musu Tėvynė 
yra praeityje pergyvenusi. Daug kartu Ji 
buvo priešu laidojama, tačiau kiekvieną 
kartą stebuklingai pakildavo ir dar di
dingiau suklestėdavo. Musu tikėjimas i 
Laisvą Lietuvą yra ne iliuziją, o reali vil
tis, pagrista tikėjimu i aukštesni teisin
gumą ir musu istorinę praeiti. Lietuviu 
Tautos likimas yra ne svetimose ranko
se, o musu pačiu. Tikime Lietuvos laisve 
ir lietuviu Tautos amžinumu, šią tra
gišką musu Tėvynės Lietuvos valandą 
jungiamės su viso Pasaulio lietuviais ir

Ir tada vienas pradeda vartyti Vokie
tijos ,,Lietuvi“, kitas JAV „Darbininką“, 
,,Draugą“, „Naujienas“,. Ne kiekvienam, 
tačiau, pavyksta ką daugiau suorgani
zuoti. Kas belieką daryti? Mostelti ranka 
ir kur i alinę nutraukti.

DUOKIME, KAS GALIMA ’

Ne! Neapsimoka: alinėje būtinai rei
kės kelis šilingus palikti, o tie pinigai la
bai praverstu musu spaudai.

Konkrečiai: ar nevertėtų „B. Lietuvio“ 
leidėjams ir redaktoriui pagalvoti apie 
kulturini priedą skaitytojams? Rodos, 
tokia mintis jau buvo iškelta žurnalistu 
suvažiavime. Praktiškai tai galima butu 
realizuoti tokiu budu: vieną kartą me
nesyje pridėti dar du paslapius kultūri
niam priedui, kariame galima butu spau
sdinti dailiosios literatūros, kulturiniu 
svarstymu, pasaulio lietuviu spaudos 
trumpą apžvalgą ir t.t. Medžiagos per 
visą menesi, be abejo, susidaryttu.

Toks kultūros priedas galėtu būti bu
simojo musu kultūros ir literatūros žur
nalo pradininkas. Jis galėtu kartu ištirti 
sritis — ypačiai kultūrines, — kuriomis 
domisi musu žmones.

Jeigu materialines išgales leidžia, jeigu 
rašytojai ir žurnalistai talkininkaus, — 
duokime tai, kas galima! Jeigu del to 
laikraščio kaina truputi pakiltu, del to 
nedaug kas pyktų.

O KAIP SU NAUJOMIS KNYGOMIS?

Kaip pradedame kalbėti apie naujas 
knygas čia, Anglijoje, išleistinas, surau
kiame kaktas: su knygų leidimu čia 
sunku, nes tam reikia bent pradinio ka
pitalo...

RIMANTAS ir GUODĖ
JONAS GAILIUS

(Tęsnys iš 43 num.)
Giesme, rodos, piešia širdi iš krutinės, 

kelia aukštyn ir neša tėvynės laukais, pie
vomis ir miškais pro Rūpintojėli, pro pas
virusią šulinio svirti, pro rutu darželi, pro 
javais banguojančias tėviškės sodybas.

— Širdi, atiduok man savo širdi! — kaip 
pro sapną, tebegirdi Guodė, bet jos sting
stančios akys dar mato gimtąjį kraštą, Rū
pintojėli, javus, ir pamažu gesta.

— Neatidavei — nusikeikia žynys ir 
paspiria koja. — Neatidavei — pakartoja 
ir nusispjauna. — Jie visi išdvės. Jie visi 
turi išdvesti...

Anksti rytą Guodė išvelkama i patvorį. 
Jos rankos -ištiestos, akys užgesusios, bet 

<. ar džiaugsmas ir šypsena:
o gal jau ji mato gyvą Rūpintojėli, nuėjusi 
kartu su ja i anapus sušilti.

Rimantas antrą kartą atsisėda ant 
kelmo ir jau nebejaučia šalčio.

Kažin kas švelnia ranka glosto jo gal
vą, pečius ir saldžiai bučiuoja i lupas.

Staigus skaumas, tačiau, greitai paža
dina iš apsapnio. Tai senas žynys kvato
jasi, tai jis plėšosi ir trypia.

— Atiduok širdi, ir griši i gimtąji kraš
tą! Ir ne vienas griši!

Rimantas pakelia akis, ir pats nepa
junta, kaip pasako seniai seniai viduje 
nešiotus žodžius. Ir šiandien j u nepasa
kytu, bet jaučia, kad rytoj gali būti vėlu.

kartojame musu Himno žodžius — „Var
dan tos Lietuvos vienybe težydi“!

AMERIKOS LIETUVIU KONGRESUI 
VYKSTANČIAM LAPKRIČIO MEN. 4 d.

Didžiosios Britanijos Letuviu Sąjungos 
atstovu suvažiavimas ivykęs spalio 15 — 
16 d. Londone, sveikina Amerikos lietu
vius, dėkoja už didžią paramą, suteiktą 
pasaulyje . išblaškytiems tautiečiams ir 
linki toliau sėkmingai dirbti Lietuvos 
laisves labui, ypačiai šiandien, kada bol
ševizmas siekia fiziškai išnaikinti -ir 
išblaškyti po Azijos stepes lietuviu tautą.

Be to dar buvo pasveikinti: Popiežius 
Pijus XII, D. Britanijos min. pirm. Attlee, 
Londono arkivyskupas Griffinas, Lietu
vos metropolitas arkivyskupas J. Skvirec
kas, D. Britanijos Darbo ministeris Isa- 
acsas, Lietuvos diplomatu šefas ministe
ris St. Lozoraitis, VLIKas, K. Grinius, 
Balfas.

Tiesa, Manchesterio lietuviai turi kny
gų leidimo planą; savo planą buvo pa
tiekę laikraščio skaitytojams ir Coventrio 
lietuviams. Labai gerai, kad planuojama, 
kad iš ansko jieškoma skaitytoju kad ir 
akcininku forma. Tačiau galima pasiū
lyti dar vieną planą, kuris kitur turi ne 
mažo pasisekimo.

Sakykime, natarta leisti X rašytojo 
knygą. Apskaičiuoti, kiek kainuos jos 
išleidimas, pramatyti, kiek ji galėtu 
rasti pirkėju ir, trumpai supažindinus 
laikraštyje, su knygos turiniu, paskelbti 
prenumeratos sąlygas. Reiktu taip kal
kuliuoti, kad prenumeratoriams 100 — 
150 psl. knyga kainuotu 3—4 šilingus. 
Atrodo, vienos, konkrečiai žinomos kny
gos prenumeratorių atsirastu, kad tokią 
knygą galima butu atiduoti spaudai, ši
tai tvirtniu pasiremdamas ne tik vaiz
duote: va, vienas lenku rašytojas paraše 
knygą apie Kolymą (Rusijoje), bet nie 
kaip negalėjo rasti leidėjo. Tada jis pas
kelbė prenumeratos sąlygas (6/6 prenu
meratoriams, kitatiek pirkėjams, kai kny
ga išeis iš spaudos), ir per trumpą laiką 
sulaukė daugiau nei tikėjos prenumera
torių. 

i|C # #
Tai tik keletas minčių, susijusiu su- 

musu spauda ir literatūra. Prie tu min
čių, teks grižti ir vėliau, o kai ką gal net 
iškeltu budu realizuoti.

Taip, gyvenimas neaiškus ir gilus, kaip 
dr pats dabarties atsikvėpimo laikotarpis. 
Tačiau nereikia leisti, kad kūrybinio už
simojimo pasitikėjimas blėstų. Tremties 
kieta pareiga ne vegetuoti, o gyventi ii’ 
kovoti — visus Įpareigoja. Ne tik rašy
tojus ir kulturininkus. Bet apie tai jau 
kitą kartą.

J. Kuzmionis

— Išsigimėli,----sako, — mano širdyje
yra Lietuvos ir Guodes meile. Niekad ne
nueisiu tavo išdavikiškais keliais. Nesu
lauksi!

Ir kol žynys atsipeiki, Rimantas, kažin 
kokios jėgos nešamas, bėga sniegynu, 
klumpa, keliasi, vėl bėga, isimuša i ta
keli, paslysta, vėl atsikelia ir bėga bėga

Medžiai, tartum gerosios dvasios, už
dengia ji nuo piktu žynio akiu, o ausis 
pasiekia pasilikusiu miškakirčiu prie
šmirtinis riksmas.

Rimantas vis bėga, o jo širdis jau pra
deda nesutalpinti laisves, milžinu užau
gusio ilgesio ir laukinio džiaugsmo.

O jis bėga, o jis vis skuba, o jis klum
pa, keliasi ir bėga, bėga. Sniegu trina su- 
prakaitaviusią kaktą, sniegu vilgo suke
pusias lupas, sniegu šaldo degančią kru
tinę.

Rimantas vis bėga ir, atrado, tai ne jo 
kojos, ne jo veidas ir akys, ne jo ištiestos 
rankos.

Suklumpa.
Nori atsikelti, bet nebegali. Visa jėga 

plečiasi, draskosi, laužo šakas, — bet ko
jos kaip iš plieno.

Ir staiga pamato moteri su kūdikiu 
rankose. Kažin kur matytą. Rodos, Pa
žaislyje, baltoje bažnyčioje, o gal kur 
kitur.

Moters veidas ramus, bet skausmin
gas. Akys ašarotos.

Kūdikis didėlėmis akimis žiuri i Ri
mantą, paskum kažin ką kužda moteriš
kei.

Vejai Ararato kalne
Pietų Rusijoj šiaurės rytu vejai .pučia 

ištisus metus. Jie džiovina žemę ir jau 
dykuma pavertė ištisą juostą vidurinio- 
joj Azijoj; atsiranda dykumos Uralo pie
tuose, Kaspijos juros rajone, net iki Do
no ir Volgos. Kaspijjos jura džiūsta, van
dens lygis smarkiai nukrito. Trijų šimtu 
kilometru tarpas tarp Aralo juros ir 
Komsomolo ilankos yra vienas tuščiausiu 
Rusijos kampu.

Jau dveji metai sklinda gandai, kad ta
me rajone keisti dalykai dedasi: bando
mos raketos, naujieji sprogmenys ir net 
atomine energija. Kai 1948 metais nepa
prastai stiprus žemes sukrėtimas ivyko 
Rusu Turkmėnijoj ir kai rusai apie tai 
išdrįso spaudoje paskelbti kaip „vietinio 
pobūdžio smūgius“, gandonešiai tvirtino, 
kad tas žemes drebėjimas buvo ne visai 
natūralaus pobūdžio. Susidomėjo ir rimti 
stebėtojai.

Ne be reikalo ir ne juokais rusai kele 
riksmą, kai amerikiečiai ir anglai pradė
jo rengtis ekspedicijai, ieškoti Nojaus 
Arkos Ararato kalne. Kaltino šnipinėji
mu. Keista atrodo, kad stovėdamas ant 
4 kilometru aukščio kalno galėtum ma
tyti kariškas paslaptis Rusijos gilumoje. 
Tačiau rusai kaž ko bijojo, aišku ne No
jaus Arkos suradimo.

Ararato kalnas yra 900 kilometru atstu 
nuo minėtos Komsomolo ilankos, kur, pa
sak gandonešiu, keisti dalykai dėjosi. 
Kaip tik iš ten pučia vejai link Ararato, 
per žemesnius Kaukazo kaimus.

Tiesa, matyti neįmanoma, bet gal ga
lima užuosti? O gal tarptautiniai gando
nešiai ir teisus buvo, kad ekspedicijos va
dovas prof. Smith savo lagamine turėjo 
Geigerio aparatą radijuojančių medžia
gų aktyvumui nustatyti. Ekspedicija už
truko vakariniame kalno šlaite, kur kal
nus pralėkę vejai sukelia sukurius ir nu
sodina iš Rusijos gilumos atneštas dul
kes, mažytes ivairiu medžiagų daleles. 
Jei tikrai atominis sprogimas toj Rusi
jos vietoj ivyko, per Araratą turėjo praei
ti radioaktyvinis debesys ir turėjo pa
likti pėdsakus.

Galimas dalykas, kad Geigerio apara
tas ir nulėmė istorini Trumano paskel
bimą, kad Rusijoj yra ivykęs atomines 
energijos sprogimas.

Argi jau kartą žmonių giminę išgelbė
jęs Ararato kalnas, vėl išgelbės žmoniją 
nuo sunaikinimo? E.E.

Maloniai praleisite atostogas pigiame 
VIEŠBUTYJE - PENSIJONE Londone. 
Pernakvojimas 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.

— Moteriške, argi iš Lietuvos eini? Iš 
mano auksinio krašto? — klausia.

— Iš Lietuvos, Rimantai, iš tavo auksi
nio krašto!.. Einu tavęs pasitikti. Nega
lėjau daugiau laukti, o tavo širdis dun
dėjo kaip vargonų muzika. Didele tavq^ 
meile, bet viso krašto nelaime dar dides
ne- Man jau ir ašarų pritruko, bet mano 
sūnūs visą laiką kužda apie kantrybę.

Rimantas vis negali atsikelti, o jo 
širdyje taip šilta ir ramu.

— Kalbėk, moteriške! — prašo. — Ta
vo balsas ne iš šios žemes, ne iš šių dy
kumų!

— Rimantai, kai visi tavo krašto vai
kai bus kaip tu ir Guodė, jei ne vienas 
neišsižadės savo širdies ir meiles, jei visa 
ko del tėvynės atsižadės — ir garbes, ir 
poilsio, ir ramybes, ir net gyvybes, jeį to 
prireiks, — jus visi grįšite į Lietuvą.

Kalbėk, moteriške! — kužda Rimantas 
ir prisiliečia jos apsiausto klosčių.

Tada- kūdikis suklykia, ištiesia i ji 
rankas ir apsikabinęs pabučiuoja.

— Einam, mamyte! Visi trys kartu 
einam! — sušunka.

--------- Kitą dieną seno žynio pikti 
šunes sustaugia ir buriu puola Rimantą.

Tačiau jis jau nebejaučia skausmo, o 
jo veide pinasi laisves, ilgesio ir džiaugs
mo raštai. 

* * *
Jeigu ši karta išmirs tremtyje, o jos 

vaikai, tėvu pavyzdžiu, bastysis svetimu 
kraštu kryžkelėmis, — tegu bent ši pa
saka gyvena ju širdyse.

(Pabaiga)
1949. VII. 1.
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PAKRISTI APYGARDŲ VARDAI
D.B. Lietuviu Sąjungos Centro Valdy

ba, atsižvelgdama pačiu apygardų pagei
davimą, nutarė apygardas pavadinti j u 
buveinių miestu vardais. Pranešama visu 
.žiniai, kad esamieji apygardų pavadini
mai yra šie: 1. Coventrio apygarda, pir
mininkas J. Matulionis, 26. Meriden St., 
Coventry; 2. Nottinghamo apygarda, pir
mininkas K, Vaitkevičius 55, Byron St. 
Derby; 3. Manchesterio apygarda, pirmi
ninkas K. Barauskas, 12, Mayfield Rd., 
Eccles, Manchester; 4. Bradfordo apygar
da, pirmininkas P. Šukys, EVW Hostel, 
Scriven, Knaresborough, Yorks.

KURIASI LIETUVIŠKAS TEATRAS
„Br. Lietuvy“ jau buvo rašyta ape rei

kalą ikurti D. Britanijoje lietuvišką tea
trą, kuris ne tik savo vietovėje, bet ir pla
tesnei lietuviškai visuomenei galėtu su
daryti progų pasidžiaugti scenos menu. 
Tuomet siūlyta iniciatyvos imtis Manche- 
steriui. Tenka pasidžiaugti, kad manche- 
steriečiai nepabūgo imtis šio darbo. Jie 
sus|ilauke jau ir kitu vietosiu lietuviu 
paramos.

Manchesterio Meno kolektyvas teatro 
režisūriniam darbui vesti atsikvietė buv. 
Marijampolės Dramos Teatro aktorių 
Kvedarą Jis nieko nelaukdamas atsku
bėjo ir ėmėsi darbo. Spalio 23 d. buvo 
sušauktas pirmasis scenos mėgėju susi
rinkimas. Be jaunikliu, dalyvavo ir se
nieji scenos „vilkai“; šiauliški'š p. Ma
siulis, savo metu pastatęs „Slidu pusmi- 
lijoni“, žemaičiu Teatro' aktorius Dai- 
nauskas. Nutarta, nežiūrint nepalankiu 
sąlygų, imtis darbo ir pradžiai pasta

tyti P. Vaičiūno „Sudrumstą ramybę“.
Tenka tik pasidžiaugti manchesterie- 

čiu energija ir palinkėti scenos kolekty
vui geriausios sėkmės. V. Steponavičius.

IŠVYKO i)R. V. DARGUŽAS

Šiomis" dienomis, po šešių, menesiu 
praktikos Anglijije, i Šveicariją grižo 
Dr. V. Dargužas. Jis yra kilimo- šiaulietis, 
veteriparijds mokslus pradėjo Lietuvoje 
ir užbaigė šveijcarijoje; Berno univer
sitete apgynė disertaciją daktaro laips
niui ir 1946 m. buvo pakviestas i to pa
ties universiteto Patalogijos institutą pir
muoju asistentu. I Angliją ji buvo at- 
suntęs universitetas šešiems men. susi
pažinti su veterinarijos ir žemes ūkio rei
kalais. Anglijoje būdamas aplanke įvai
rias šio krašto vietas ir atliko įvairius 
savo specialybes darbus. Be to dar jis 
dalyvavo 14 Tarptautiniame veterinari
jos kongrese, kur buvo vienintelis atsto
vas iš Pabaltijo kraštu. Anglai įvertino 
Dr. Dargužo, kaip specialisto, darbus ir 
siūle darbą šiame krašte.
Dr. Dargužas yra parašęs keletą mok

slo darbu. Be kitu ir „Aukštumu veiki
mas i organizmą“ ir kitus.

VEDA J. PARAUSVYS
Turbut, mes niekuomet tiek daug laiš

ku nerašeme, kaip dabar, tremtyje. Tad 
jais ir pradekime.

Visu pirma laiške pažymime vietą, ku
rioje ji rašome, Po to — datą. Reikia ra
šyti, pav.. šitaip: Londonas, 1949 m. spa
lio 30 d. Trumpai: Londonas, 49.X. o ne 
30.X. 49. Svetimųjų rašymo nėra mums 
ko žiūrėti! Netaisyklinga rašyti: Atsaky
damas i jusu laišką iš 22 d. kovo 1949 m.

Kreipiniai laiškuose vartotini šie: 
Gierbiamasis; Didžiai Gerbiamas, Ger
biamoji, Gerbiamoji Ponia, Didžiai Ger
biamasis, Gerbiamasis Pone Pulkininke, 
Bičiuli, Mielasis Bičiuli. Reikia pasaky
ti, kad mielas nėra intymiu santykiu žo
dis. Mielas ne tos pat reikšmes, kaip 
mylimas, mylimasis, nors ir pakanka
mai „šiltas“, kaip sveika žmonių nuojau
ta sako: „Mielas brolis, miela sesuo, savi 
nasrai dar mieliau“. Be to, įvardžiuoti
nes lyties kreipinys, pav., gerbiamasis, 
mielasis, reiškia daugiau pagarbos, negu 
.gerbiamas, mielas.

Beja, nevartokime slavybes — priete- 
lio, nes turime lietuvišką gražu žodi bi
čiulis.

Kreipinys Pone Ministre, Pone Profe
soriau ir 1.1, reikšti šauksmininko, bet

DOVANU SIUNTINIAI
siunčiami i visus^kraštus. Užsakydami rašykite angliškai arba vokiškai

L a m pert S u’p p I y Co.,
45, Cromwell Rd., London, S.W.7. Kainaraščiai ir informacija veltui.?

BRITANIJOS LIETUVIS“

KAS DEDASI LIETDVOJE
ŽINIOS GAUTOS PATIKIMAIS KELIAIS 
IŠ LIETUVOS IR VAIZDUOJA TEN 
GYVENIMĄ PEREITĄ RUGPIUCIO IR 

RUGSĖJO MENESI
Paškutinieji du menesiai — rugpiu- 

tis ir rugsėjis — Lietuvoje praėjo labai 
sunkiai. Komunistu partija išplėtoję ne
paprastai aršu terorą penkiomis krypti
mis: 1) varymu i kolūkius, 2)privestiniu 
grudu atidavimu valstybei, 3) rudens sė
ja svetimose žemese, 4) mokytoju ir mo
kiniu prievartavimu ir 5) komunistiniu 
knygų privestiniu platinimu.

šis teroras, vykdomas penkiomis kryp
timis, kaip paprastai, neapsiejo be auku. 
Todėl naujos sueminu bangos vėl nuėjo 
per kraštą ir vėl pasipylė nekaltu žmo
nių ašaros.

VARYMAS I KOLŪKIUS
Savarankaus ūkininko Lietuvoje kaip 

ir nebera Jei dar vienur kitur laikosi 
paskiri ūkininkai, tai ir ju dienos 
suskaitytos. Komunistu partija taip už
suko savo propagandos ir teroro mašiną, 
kad ikį ateinančio pavasario visi ūkiai 
butu sunjungti i kolūkius ir valstybinius 
ukius. Visi vadinamieji buožes (kurie tu
rėjo didesnius, kaip 15 ha ukius arba ir 
mažesnius, bet gyveno gerai) i kolūkius 
nepriimami ir tremiami i Sovietu Sąjun
gos tolimas sritis.

Kolūkiuose suvarytiesiems komunistu 
partija paskiria patikimus parsidavėlius 
ir jie. kad ir visai nemokėdami ūkinin
kauti, pradeda naują darbą. Tas j u nau
jas darbas — žiūrėti, kad butu 100% iš
laikomi komunistu partijos Įsakymai. O 
visi suvarytiej i i kolūkius, būdami komu
nistu partijos baudžiauninkai, savo aki
mis mato, kaip gyvenimas darosi skur
desnis ir skurdesnis. Anksčiau suotus Lie
tuvos gyvenimas jau tik prisiminimuose 
teminimas. Skarmalais apsidangstę ir 
nedavalgę žmones — štai pirmieji kolū
kiu geroves ženklai.
PRIVERSTINIS GRUDU ATIDAVIMAS

Visi ūkininkai, kolūkiai ir valstybiniai 
ūkiai apdėti grudu, mėsos ir kitu gery
bių prievolėmis.

Paprastai, kiekvienas iš praktikos ži
no, kad tik ten yra įvestos prievoles na
tūra, kur valstybe nenori ukinkui už jei 
gerybes užmokėti tiek, kiek jos vertos. 
Sovietu Sąjungoje tokia praktika vykdo
ma nuo jos isikurimo. Ūkininkai už prie
varta painamus grudus, mėsą, vilnas, 
linus ir kitus produktus gauna tik dešim
tąją dali tikrosios kainos. Ūkininkui 
už kviečiu centneri sumoka tik 4J 
rublio, o rinkoje kviečiu centneri labai 
sunku gauti ir už 50 rubliu.

šiais metais žieminiu javu derlius Lie
tuvoje buvo menkas. Didžiuliai žemes 
plotai buvo visiškai neapsėti, nes nėra 
kas juos sėja.

Kai tik žieminiai javai buvo nupjauti, 
tuoj komunistu partija pradėjo terorizuo

ne vardininko linksniu. Vardininko link
snis kreipiniuose tevartojamas tada, kai 
kreipiamasi i kasdien matomą, labai ar
timą žmogų. Jei tam asmeniui, i kuri 
kreipiamės, norime išreikšti daugiau 
pagarbos, reikia būtinai vartoti šauksmi
ninko linksni. Jei rašome, pav., savo ko
miteto pirmininkui, kurio mes papra
stai nemegstame, tad galime pasitenkin
ti vardininku; Ponas Pirmininkas. Bet 
jei musu reikalas skubus bei rimtas ir 
norime, kad jis mums padėtu, tad musu 
jam pagarba atitinkamai didėja... ir to
dėl mes griebiamos šauksmininko: Pone 
Pirmininke.

Reikia pastebėti, kad netikęs nei žo
džiu, nei raštu kreipinys poniute, čia 
mažybinio daiktavardžio priesaga —- ute 
pati kreipinį miesčioniškai nusaldina 
nuo koto. Laiškas pradedamas Gerbia
moji Poniute, skamba juokingai, net pa
šiepiančiai.

Atsiminkime, kad laiške įvardžius: 
Tu, Tavo, Jus, Jusu rašome didžiąja 
raide.

Laiškams baigti siūlomi šitokie po
sakiai: Su pagarba, Su gilia pagarba, 
(Kaip ir Aukštai Gerbiamasis) yra netin
kamas.

ti, kad nieko nelaukiant prievoles butu 
pristatytos valstybei. Komunistu partijos 
nariai ir komjaunuolai buvo išvaryti i 
kaimus žiūrėti, kad greit javus kultu ir 
vežtu i valstybinius sendelius. Komunistu 
laikraščiai pradėjo .ištisus puslapius 
spausdinti grasimu tiemps, kurie laiku 
grudu nepristatys. Reikia pripažinti, kad 
sovietu tvarkoj vienintelis dalykas išpil
domas, tai komunistu partijos grasini
mai. O tie grasinimai baisus!

Praėjusiais metais javu surinkimas ne
buvo toks karštagalviškas, kaip šiais me
tais. Ūkininkai pergyvena tiesiog siaubą... 
Kieviename kampe rekte rėkia, kad, jei 
grudu neatiduosi, tuoj busi suimtas. Ir 
norint nelaimę toliau nustumti, nieko ki
to nelieka, kaip tik atidouti ir dar daly
vauti „savanoriškose“ raudonose gurguo
lėse.

Tos gurguoles tai dar kartą ūkininku 
apiplėšimas, bet jau vadinamas sava
norišku. Tas savanoriškumas tuo pasižy
mi, kad komunistu partijos pareigūnai 
išnešioja raginimus tose gurguolose daly- 
vuti ir grasina, kad, jei papildomai 
(reiškia, daugiau, negu liepta...) grudu 
neveš, bus įrašyti i liaudies priešu są
rašus...

RUDENS SĖJA SVETIMOSE ŽEMESE
Ūkininkai, suvaryti i kolūkius, prade

da kreivai žiūrėti i bet koki darbą, nes 
ju darbo vaisiais naudojasi svetimieji. O 
komunistu partija nori, kad visi daug 
dirbtu ir jiems krautu turtus.

Tarp ūkininku ir valstybes intersu atsi
randa labai didelis plyšys. Tą plyši ko
munistai nori išlyginti ne kuo kitu, kaip 
tik prievarta. Todėl, artinantis šių metu 
rudens sėjai, i kaimus vėl pasipylė savi ir 
atvežtiniai komunistai ūkininkus tero
rizuoti, kad jie užsėtu didžiausius duoni
niu javu plotus.

Laikraščuose vėl nauja banga grasini
mu ir nurodymu pavardėmis, kurie to 
isakymo nepaiso. Patys ūkininkai, kad ir 
kolūkiuose būdami, dar nori išlaikyti, 
nors ir mažą, savistovumą, bet juos plau
na partijos bizūnas.

Prievarta atlikta sėja svetimose žeme
se vargu ar pateisins tuos komunistu 
grasinimus ir bausmes. •

MOKYTOJU IR MOKINIU 
PRIEVARTAVIMAS

' Rugsėjo men. pradžioje visose Lietuvos 
mokyklose, po atostogų, prasidėjo moks
las. Visą rugpiuti ėjo arši agitacija, kad 
visi mokytojai, kurie tik skaitomi nepa
tikimais, butu atleisti, o ju vieton paskir
ti komjaunuoliai. Kadangi komjaunuoliu 
mokytoju nėra tiek, kiek reiketu visoms 
mokykloms, tai mokytojais skiriami pa
tys mokyklų nebaigę. Svarbu, kad tik 
butum komunistu partijai ištikimas.

Mokyklų Lietuvoje įsteigta tikrai! du 
kartus daugiau, negu j u anksčiau buvo. 
Bet mokykla dabar Letuvojje tamaja ne 
mokslui, bet komunistiniam auklėjimui. 
Vaikai i mokyklas suvaromi ir prievarta 
verčiami būti komjaunuoliais, išsižadė
ti viso to, kas lietuviška ir garbinti „tėvą 
ir mokytoją“, kuris pavergė ir nualino 
Lietuvą. Vaikai, kurie priešinasi tokiai 
auklėjimo sistemai, persokiojami, dažnai 
suiminėjami ir kankinami.

KOMUNISTINIU KNYGŲ 
PRIVERSTINIS PIRKIMAS

Komunistai Lietuvoje yra uždraudę 
bet koki privatu knygų ir laikraščiu spau
sdinimą. Visos knygų ir laikraščiu leidyk
los yra komunistu partijos žinioje ir kon
trolėje. Knygų ir laikraščiu propagandos 
reikalams leidžią galybę, tik niekas tu 
knygų neperka.

Po keleriu okupacijos metu apsižiūrė
jo, kad beveik visos atspausdintos knygos 
tebeguli, o laikraščiu išsiplatinimas kelis 
kartus mežesnis, negu anksčiau Lietuvoje 
buvo.

Todėl ši rudeni vėl buvo pradėta arši 
prievartavimo akcija tas knygas įbrukti 
už pinigus krašto gyventojams.

Tuo tikslu sudarytos platintoju „bri
gados“, kurios eina per gyventoju namus 
ir knygas „platina“.

Platina sudarydami sąrašus tu kurie 
atsisako tas knygas pirkti.

Knygos priverstinai ūkininkams bru
kamos ir javu surinkimo punktuose. Kai 
už atvežtus javus išmokami pinigai, tada 
tie knygų platintojai priverčia pirkti ir 
tas knygas, kuros teršią visa tai, kas lie
tuviška. Ir vargas tam, kuris atsisako. 
Tokie skaitomi liaudies priešais ir siun
čiam! i kalėjimus ar ištrėmimą. B.G.
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Pirmoji mums primine, kad tikroji Tal
mo prasmes ir ateities Trilogiją, būtent, 
Kristaus Karaliaus šventę, Vėlinės ir Vi
su šventujju šventę.

Pirmoji mums primine, kad tikroji Tai
kos garantija nėra fizines jėgos neribo
tas potencialas ar valstybines formos iš
baigta tobulybe, bet žmogaus reforma, 
prasidedanti jo charakterio sukilninimu 
ir širdies pašventinimu.

Antroji mums pirštu prikišamai paro
de, kad musu egzistencija turi dvi fazes: 
laikinąją ir amžinąją. Laikinoji yra am
žinosios sąlyga, įrodymas ir laimėjimas. 
Laikinojji faze gali būti varginga, per
krauta skausmu ir kančios nesibaigian
čiais kryžiais, jei tik ji yra jpjersunkta 
meiles ir teisybes įstatymu, ji Įprasmina 
žmogaus kūrybą asmeninio tobulumo 
sąskaiton ir kitu ateti praturtina žmo
niškumu ir kovingos aukos dvasia. Bet 
jei materialinis gėris gimdo egoistini ego- 
centrizmą ir žmogaus širdį užlieja civi
lizuoto gyvuliškumo riebalais, tai laiki
noji faze tampa amžinojo bankroto pre
liudu.

Trečioji švente iškėlė dažnai pamiršta
mą faktą, kad mes, būdami Kristaus Mi
stinio Kūno nariais, turime meiles parei
gą kiekvienai žmogaus širdžiai, ir, nors 
medžiaga yra kiekvienos kūrybines for
mos išraiška, dvasios pasaulis turi savo 
egzistenciją, dėsniu ir principu savitą 
nepriklausomybę. Todėl, būdami reali
stais, turime sujungti visas mus supan
čias realybes, tiek anatomas, tiek nema
tomas, i vieną projekcini paveikslą ir 
gyventi gautojo komplekso fone ir įta
koje.

Viešpaties Kristaus Bažnyčia apima jai 
priklaūsančuis narius visose j u egzisten
cijos fazese, nes mirtis nėra egzistenci
jos likvidavimas, o tik formos pakeiti
mas. Kada griūna žmogiškos buities na
melis, Danguose statomi amžinybes rū
mai. Todėl mes kreipiamės i Viešpaties 
šventuosius, musu brolius naujoje egzi
stencijos fazėj e, prašydami vienos di
džiosios realybes pajutimo ir ištvermes 
pasiekti amžinąją egzistencijos fazę lai
mėje.

PAMALDOS
Manchestery Sisters of Notre Dame 

bažnyčioje (Bignor Street, Cheetham- 
hill) pamaldos lapkričio 6 d. 10 vai. 
Prieš pamaldas — išpažintis.

Kun. A. Petraitis, iš Frome, Som., persi 
kele i 2, Oxford Row, Bath, Som.

KNYGOS. SPAUSDINIAI
A. Vaičiulaitis ITALIJOS VAIZDAI. 

Išleido Lux leidykla Vol&etijoje. 96 pusi. 
— 3 šilingai.

Besibastydami po svetimus kraštus ir 
miestus, mes nemaža mateme, bet musu 
tos keliones ne visada buvo prasmingos, 
svarbiausia, gal del to, kad mes nebu
vome pasiruošę žiūrėti ir stebėti, Musu 
matytieji miestai prabėgo pro akis karo 
nuniokoti, prabėgo kalnai ir lygumos ir 
nieko nepaliko. O visur esama idomiu 
dalyku.

A. Vaičiulaitis, gal ir laimingesnis bu
vo už daugeli musu’.— jam teko būti 
Italijoje, šitame senos kujlturos krašte 
ir aplankyti nemaža ižymiu šio krašto 
vietų, kultūros paminklu. Kad jis turi 
apie ką pasakoti, taip pat jis moka sura
sti apie ką skaitytojui papasakoti, o 
svarbiausia — jis moka pasakoti. Saky
sim, tokie dalykai, kaip Buona Sera, 
esmeje nėra nei dideli nei žymus,, bet 
rašytojo plunksna jiems duoda grožio gy
vybę.

Knygutėje yra 19 gabalu, ir visi jie 
puikus, tie atskiri gabalai.
Skaitytojas, perskaitęs juos, pamatys 
Italiją, rašytojo stebejimuose prasmin
gai sučiuptą, o vietomis tuos jo stebė
jimus dar nudažytus lietuvišku jausmu.

K. Abr.

PRANEŠIMAI
DBL Sporto Sąjos organizacine vado

vybe š.m. lapkričio 13 d. (Sekmadieni) 
13 vai., Manchesterio Lietuviu klubo pa
talpose šaukia Sporto Sąjos skyrių •— 
klubu atstovu Suvažiavimą, kuris bus lai
komas Sąjos steigiamasis suvažiavimas.- 
I suvažiavimą kviečiami atstovai ir iš dar 
Sąjon nelstojusiu, bet numatančiu istoti 
klubu, bei paskiri sportininkai.

Lietuviu klubas pasiekiamas iš Canon 
Street autobusais: 59, 59x ir kitais.

. j. .. . .*'*• • "’’V-. ' ‘ • ; . . j. ,-
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— Italai panaikino Afrikos reikalams 
ministeriją, šr žinyba buvo istegta dar 
Musolinio laikais specialiai Afrikoj esan
čiomis Italijoše kolonijomis valdyti.

— JAV parlamento narys Burlesonas 
pasiute prez. Trumanui 11 nuteistu Ame
rikos komunistu partijos vadu išvežti i 
negyvenamą Ramiojo vandenyno salą.

— Vokiečiu Opelio dirbtuves kasdien 
padirba po 100 automobiliu.

— Tokio gyventoju skaičius laike metu 
padidėjo vienu milijonu gyventoju ir da
bar siekia 5.910.000.

— 385 Baltu pabėgėliams, kurie pake
liui i Kanadą sustojo Korko uoste, Airi
jos valdžia neleido kelionę tęsti. Dalis 
pabėgėliu, kurie gavo Kanados vizas, bus 
pervežta Airiu laivais, o tie, kurie vizų 
neturi ,bus grąžinti atgal i Švediją.

— Nuo karo pabaigos iki 1949 m. iš ta
rybines Lietuvos i Lenkiją repatrijavo 
178.000 lenku. Repatriacija laikoma 
baigta.

— Vid. reik vicemin. K. Youngeris par
lamentui paaiškino, kad senojo tipo 
slėptuvės „geriau, kaip nieko“ apsaugai 
nuo atominiu bombų. Del to vyriausybe 
patvarkiusi neardyti paskutinio karo 
slėptuvių, žinovu nuomone, laike orinio 
puolimo tris kartus saugiau būti namie, 
kaip gatvėje ir penkis kartus saugiau 
slėptuvėje, kaip namie. Vadinasi, 15 kar
tu saugiau būti slėptuvėje, kaip gatvėje.

— Jugoslavijos parlamento pirm. Vid- 
maras pareiškė, kad buv. Bulgarijos ko
munistu vadas Dimitrovas raginęs Titą

LIETUVIAI SVETUR
v. E i-*.? ‘ ■

ŠVEDIJOJE GYVENĄS palangiškis įsi

priešintis Stalinui. Kaip žinoma, Dimitro
vas buvo išvežtas i Maskvą gydyti ir ten 
nugydytas.

— Arabu Lyga susitarė del bendro 
saugumo pakto Art. Rytuose. Siekiama 
sudaryti vieną karinę vadovybę, suvie
nodinti karo ginklus ir, kad pavojui ki
lus, arabu valstybes viena knta-i padėtu 
gintis.

— Rusiškosios Vokietijos prez. Pickas 
pareiškė, kad iki sausio 1 d. visi vokie
čiai karo belaisviai sugrišią Iš Rusijos. 
Tuo tarpu pagal bendrą sąjungininku 
susitarimą, visi karo belaisviai turėjo 
būti grąžinti iki 1948 m. galo.

— JAV konsulas Mukdene ir 4 tar
nautojai kinu komunistu suimti, buk už 
vieno tarnautojo sumušimą.

•• — čekoslovakai isake dviems Pran
cūzu atstovybes tarnautojams apleisti 
kraštą, esą už tai, kad jie gavę urano 
rudofc nr norėję ją pasiusti { Prancū
ziją.

— Prancūzu keleivinis lėktuvas, pake
liui i Naujorką, nukrito Azorų salose ir 
sudužo, žuvo visi 48 keleiviai, tarp ju — 
garsi smuikininke G. Neveu ir boksin. 
M. Cerdanas.

— Norvegu komunistu partijoje įvy
ko smarkus „apsivalymas“. Visi Maskvai 
neištikimi komunistai pašalinti, esą jie 
turėję slaptą organizaciją ir norėję nu
žudyti partijos ,,tevą“ Johanseną.

— Singapore prasidėjo pietryčiu Azi
jos valstybių konferenciją apsvarstyti 
budus komunizmo plitimui Azijoje sus
tabdyti.

— Admirolas Denfieldas, JAV karo 
laivyno operacijų virš., iš pareigu atlei
stas. Spėjama del per uolaus laivyno rei
kalu gynimo varžybose su aviacija.

— Rajkiene, Vengrijos moterų komu
nisčių sąj. pirmininke, ir jau sušaudyta 
užs. reik, ministerio žmona, neseniai bu-

• vo suimta ir išvežta i Rusiją „gydyti“.

taisė gintarui apdirbti dirbtuvę Jo dir
biniai gražus ir turi gerą pasisekimą. Ka
roliai buvo rodomi ir-Toronte įvykusioje 
parodoje.

IRO NUTRAUKĖ Vokietijoje gyvenan
tiems lietuviams gydytojams: Dr. Jasai
čiui ir Dr. Karveliui maistą. Toks spren
dimas padarytas turimomis žiniomis, 
kad minėti asmens yra pasituri ir patys 
save gali išlaikyti.

PR. DAILIDE, šiuo laiku givenąs Čika
goje, baigė rašyti knygą, vardu „Didysis 
bėgimas“. Kai kurie knygos skyriai bus 
spausdinami „Vienybėje“.

P. LABANAUSKAS, buvęs Lietuvos 
prek. laivyno kapitonas, šiuo metu profe
soriauja Marquette universite, Milwau
kee, JAV.

BALFAS ATŠAUKĖ savo vyriausią 
įgaliotinę Europoje I. Rovaitę.

CIRKO GLADIATORIAI P. Rutkus ir 
L. Mažeika jau nuo 1925 m. dirba Argen
tinos cirkuose. Iš pradžių dirbo kitu cir
kuose, o nuo 1937 m. nuosavam, kuris 
vadinamas „Kaunas“, šis cirkas yra ke
liaująs. Jis turi porą desetku artistu, 6 
liutus, beždžionių ir ivairiu gyvuliu. Cir
ko turtas sieką milijoną kruzeiru.

NESENIAI TORONTE ivyko Kanados 
Lietuviu sąjungos visuotinis atstovu susi
rinkimas. Apsvarstyta einamieji reikalai 
ir išrinkta nauja valdyba. Išrinkta: P. 
Rinkunas, Jokubynas, Abromaityte, Ada- 
monis, Karka, Norkus ir Dervinis.

ARCHITEKTAS J. Mulokas, apsigyve
no Čikagoje. Jis ragina lietuvius, statan
čius brangesnius namus, statyti juos lie-
tuviško stiliaus. Tokie namai, sako jis 
„šimtmečius bylotu tautiečiams ir ameri
kiečiams, kad lietuviu tauta turi vertingu 
ir savaimingu vertybių, kad ji yra kūry
binga ir pajėgi.

ŽINOMAS MUZIKAS J. Kačinskas, pa
kviestas i Bostoną lietuviu šv. Petro baž
nyčios vargoninku. Jis jau suorganizavo 
parapijos chorą, kuris ruošiasi viešai pa
sirodyta su daina ir giesme.

* * *
Ignas šlapelis, ilgametis Meno moky

klos direktorius, apsigyveno Čikagoje. Jis 
ten dirba kaip dailininkas. Be kitu dabu 
parengė A. Vanagaičio pominklui pro
jektą.

* * *
Dailininkas Paulius Augius apsigyveno 

Čikagoje, šiuo laiku jis iliustruoja Mar
gelio knygą „šliuptamiai“, liečiančią 
Amerikos lietuviu gyvenimą Dr. šliupo 
veikimo laikais.

♦ * *
Apie 250 lietuviu tremtiniu, atlikę dar

bo sutartis prie hidro elektrines statybos 
darbu Ralphtone, prie Ottawos upes, bai
gia išvažinėti i didžiuosius Kanados 
miestus.

♦ ♦ ♦
Venecueloje šiuo laiku yra apie 2.000 

lietuviu. Didelis Caracaso dienraštis „La- 
Religion“ idejo išsamu straipsni apie lie
tuvius, kuriuos labai gražai vertina.

♦ ♦ ♦
Lietuviu Bibliografine Tarnyba, veiku

si tremtyje nuo 1945 m. lapkričio men.

— Britu komisaras Austrijai gen. Gal- 
lowayus, nuo sausio 1 d. iš pareigu pa
sitraukia. Komisaru bus jo pavaduoto
jas gen. Wintertonas.

— Derybos su Rusija del atomines 
energijos kontroles rivedimo nepavyko, 
nes su jokia kontrole Rusija nesutinka.

—, Lapkr. 7 d. Amerikoje bus pirmieji 
bandymai iš povandeniniu laivu palei
sti 7 tonu sunkumo atomines raketas.

— Visoj Europoj atšalo oras del atė
jusios šalto oro bangos iš šiaurės, šiaur. 
Švedijoj šaltis pasiekė 15 laipsniu.

— Britu užj utinio oro susisiekimo ben
drove, taupumo sumetimais, atleis iš tar
nybos 1000 tarnautoju.

— Dvieju metu laike Britu administra
cija Vikietijoj bus .perpus sumažinta. Tai 
daroma taupumo sumetimais ir del pa
kitėjusios politines būkles.

— Britu parlamentas 333 balsais, prieš

SMULKUS
Dar galima užsisakyti Lietuvišką kiše

nini kalendoreli. 72 pusi., 18 pusi, infor
macinio teksto, užrašams vieta. Kaina, 
su persiuntimu, 4/2. Užsakantiems 10 
ir daugiau egzempliorių — 10% nuolai 
dos. Užsakoma šiuo adresu: F. Nevera- 
vičius, 40, Fosse Rd., Central, Leicester.

Ieškomas St. Valaitis. Ieško V. Girėnas 
East Garston Hostel, Newbury, Berks.

„Scotia South“ skyrius lapkr. 12 d. ren
gia vakarą. Programoje pasirodys seno
sios ir jaunosios išeivijos pajėgos. Progra
moje dalyvauja Liverpoolio magikas su 
gana įdomiais numeriais. Toliau — šokiai. 
Vakaro pradžia: 6 v. 30 m Vakaro vieta: 
St. Mary's & St. John's C.Y.M.J. Club. 
7-11, Patterson Street, Earlestown.

196, trečiu skaitymu priėmė įstatymą, ku
riuo Lordu Rumu veto teise sumažinama 
iš 2 iki vienu metu laiko.

— Amerikoje staiga mirė buvęs JAV 
užsienio reik. min. E. Stettinius.

— Oficialiai paskelbta, kad Britu ka-

Jau veikia spaustuve „NIDA“ 38. Mel
ville Rd., Coventry. Priimami užsakymai: 
laiškams, blankams, vokams, atvirutėms 
brošiūroms ir kitiems spaudos darbams. 
Spaudiniai atliekami įvairiom spalvom

riuomene iš Graikijos atšaukiama. Liet raidynas. Netrukus NIDA“ spausdins

ligi 1949 m. birželio men. dabar perkelta 
i JAV. Mėnesinis Tarnybos biuletenis 
„Knygų Lentyna“, kuris buvo leidžiamas 
Vokietijoje, bus išleidžiamas ir ten. Bi
bliografinę Tarnyba turi tikslą ir toliau 
registruoti pasaulio letuviu bendruome
nes periodiką. Ji kviečia visus lietuviškuo
sius laikraščius ir leidyklas siuntinėti jai 
savo leidinius. Dabartinis adresas: Mr. 
A.J. Ružancovas, 203 Madison Street, 
Westville, Ill.

* * *
Rašytojas Klemensas Jura apsigyveno 

Brazilijoje, Sao Paulo mieste. Jis dirba 
„Musu Lietuvos“ žurnalo redakcijoje.

« * »
Poetas Juozas Mikuckis. su šeima, 

atvyko iš Vokietijos i Ameriką ir apsigy
veno Naujorke.

* * »
šiuo laiku Australijoje yra apie 4.000 
lietuviu. įsikūrimo pradžia gana sunki. 
Dideliu sunkumu sudaro butu stoka ir 
kalbos nemokėjimas.

* * *
Rašytoja Karole Požeraitė gyvena Bra

zilijoje ir dirba brolio kepykloje, Sao 
Paulo mieste. Netrukus ji ruošiasi vykti 
i Australiją.

DBLS E. Lavanto skyriaus nari 
URBONĄ VINCA Ir 

ALEKSIUNAITĘ PETRONĖLĘ 
tukurusius lietuvišką šeimos židini, svei
kina ir linki gražaus saulėto gyvenimo. 
DBLS E. Lavanto skyriaus valdyba Ir nariai

MILIJONAI BRITU LOŠIA'
J y*

Niekur tiek lošimas nėra . įsigalėjęs, 
kaip D. Britanijoje. Lošimui naudojama 
daug priemonių: arkliai, šunys, futbolas. 
Futbolo loterijose dalyvauja trečdalis D. 
Britanijos gyventoju. .Kiekvieno trečia- 
dieno. vakarą 16 milijonu žmonių užpildo- 
futbolo loterijos kuponus, kuriuos parų-, 
pina 34 futbolo „pooliu“ . organi
zacijos. Kuponuose išvardinta sporto ko
mandos ir galimos laimėti sumos. Lo
šiant galima rizikuoti sumomis nuo 6 pe
nu iki 10 svaru. Laimėjimai susidaro iš. 
imokejimu, atskaičius 30 % valstybiniams 
mokesčiams ir 5% loterijų rengėjams- 
Tokiu budu per paskutinniuosius 12 me
nesiu žmones sumokėjo apie 50 milijo
nu svaru sterlingu. Daug kas laimėjo

Del ko taip labai britai domisi futbolo 
loterijomis? Pasirodo, del noro pralobti 
ir kad galimybes pralobti mato tik to
kiu budu. Esamose sąlygose igyti 75.000 
svaru sumą neturinčiam didelio kapitalo 
neįmanoma. Tokią suma „susikalti“ ga
lima butu tik taupymu, jei taupytojas, 
gaudamas labai gerą atlyginimą, kuklia’ 
gyventu ir nuo mažens pradėtu taupyti, 
tai 90 metu amžiaus pasiekęs jau turėtu 
tokia sumą. Jei seniau britas sukraudavo- 
kapitalą, ikuręs kokią imonę, tai dabar 
jis gali tai padaryti tik lošdamas. Nors 
futbolo loterijoj stambesniu laimėjimu, 
nedaug, bet didesnis skaičius smulkiu 
laimėjimu svaiginančiai veikia laimin
guosius ir traukia naujus lošėjus. Nie
kuomet lošimas nėra turėjęs tokios trau
kiamosios jėgos, kaip dabar. Kas trečias, 
žmogus nori kapitalistu tapti mėginda
mas savo laimę loterijoje.

APSINUODIJIMAS MAISTU
Dažniau pasklaidan tieji angliškus

dienraščius karts nuo karto užtinka, kad
mėsininkas neparodo ypatngo rūpestin
gumo, tai mesa, besivoliojanti ant suter-

čia maistu apsinuodijo keliasdešimt vai
ku papietavę mokyklos valgykloje, čia 
keliolika baliuko dalyviu buvo reikalingi 
medicinos pagalbos, o neperseniausiai 
buvo paskelbta, kad vestuvių puotos da
lyviai kartu su jaunavedžiais buvo nuga
benti i... ligoninę.

Kadangi tai gali atsitikti ir kiekvie
nam musu, tai butu ne pro šąli „apsiš
viesti“ šiuo klausimu.

Nuo maisto galima susirgti del to, kad 
jis gali būti apkrėstas tam tikromis bak
terijomis, kurios su maistu patenka i kū
ną, veisiasi žarnose arba net kraujuje, 
gamina nuodus, kurie ir yra tiesioginiai 
ligos kaltininkai; šiuo atveju butu tiks
liau kalbėti ne apie „apsinuodijimą“ bet 
apie apsikretimą kaip ir daugeliu kitu 
ligų. Kitais atvejais ir kitos rūšies bak
terijos prisiveisia pačiuose maisto 
produktuose ir čia prigamina labai pa
vojingu gyvybei nuodu, kuriuos galim 
suvalgyti (nes maistas gali atrodyti gra
žus ir šviežias!) su maistu ir jau iš tikrų
jų apsinuodyti.

šiuo kartu kalbėsim tik apie pirmą 
galimybę, kuri yra, palyginami, dažna ir 
Anglijoj.

Bakterijų (ju ištirtos jau 5 rūšys) šalti
niai yra žiurkes, kiaules ir peles ir tik re
tai žmogus. Pavojingiausios yra peles, 
kurios kepyklose gali apšlapinti ne tik 
lentynas, ant kuriu dedami kapalai, bet 
net pačius pyragaičius, o ypač tortu 
kremus, kuriuose yra puikiausios sąlygos 
bakterijoms veistis. Panašiai gali atsitik
ti ir su pienių pieninėse ar namuose. Jei

štu lentynų, gali būti lengvai apkresta. 
šiltomis vasaros dienomis dar prisideda 
muses.

Ligos reiškiniai pasirodo pa
prastai po 2 — 6 valanau po valgio: nu
silpimas ir galvos svaigimas. Visi nema
lonumai paprastai praeina po 12 — 24 
valandų, bet dar kelias dienas po to ne
būna apetito, jaučiamas bendras nusil
pimas, nemalonus jausmas viduriuose ir 
nepajėgumas suvirškinti sunkesnio mai
sto.

Mirtingumas mažas — tik 0,4 — 
1,5%. Kaip taisykle miršta labai jauni ir 
labai seni.

Ligos pažinimas nėra lengvas. 
Tik jei iš karto suserga daug baliuko da
lyviu ar šiaip kokios bendruomenes na
riu — Tiesunku itarti maistą, kaip ligos 
kaltininką.

Gydymas. Jei galima — stengtis su
sirgusį i nugabenti i ligoninę, šiaip gi, 
svarbiausia „nemylėti“ — t.y. neįduoti 
valgyti mažiausiai vieną parą, o girdyti 
tik švelnia arbata ar vaisiu sultimis. Po 
to duoti tik lengvai vrškinamą maistą ir 
tik palengva grižtl prie normalaus mati- 
nimosl. (Bus dangiau)

K. Valteris;

KLAUSIMAI, ATSAKYMAI
Kl. Teko patirti, kad S-gos visuot. atst. su

važiavime Jbuvo sukritikuoti medicinos popu- 
liarizacijos straipsniai, ėję po bendra antrašte 
„Virusinės ligos". Ar galima daryti išvadą, kad
daugiau tais klausimais jau nebus rašoma?
Klausiu dėl to, kad aš pats ir daugelis kitu ši

„Apuoką“ ir Br. Daubaro keturiu profe- 
ransininku nuotykius — „Proferansas 
tamsoje“. Sekite „NIDOS“ skelbimus.

Oxford — Anglu kalbos žodynas — 
rankvedis, spec, užsieniečiams, 1500 pusi., 
su žodžiu ištarimu — 16 šil., pers, l.šil. 
Marlborough — Lietuviškai angliškas ir 
angliškai lietuviškas žodynas — 10/6. 
Palmer — anglu kalbos gramatika — 6/6. 
Heitland — kaip laiškus rašyti — 3/6. 
Laišku rašytojas — 2/- arba 4/6. Dai
laus elgimosi (Etiketo) pagrindai (ši kny
ga kiekvienam reikalinga D. Britanijoj) 
— 4/6. Persiuntimas — 9 penai. Del ivai
riu knygų: kalbu mokymosi, technikiniu, 
medicinos, žemes ūkio ir tt. kreipdamiesi 
rašykite lietuviškai ir atsakymui prideki
te pustrečio .peno p. ženklą. MADERN 
BOOK DISTRIBUTION, 257, 
Road, London. S.W. 3.

•kyriu skaitė ir jei jo nebutu, tai mes pasiges 
turn suprantama forma paaiškintu ligų ir dėl 
ko jos kyla. J. M-as

At«. Suvažiavimas svarstė S-gos, bet ne „Br 
Lietuvio" turinio reikalus. Jei ir buvo kas dėl 
turinio pasakyta, tai i tai nereikia žiūrėti, kaip 
i koki, nutarimą. „Br. Lietuvyje" bus aktualiais- 
reikalais rašoma. Jei iškils kuri liga panašiai, 
kaip vaiku paralyžius, be jokios abejones ji 
turės būti paaiškinta, kad žmones žinotu, kaip 
turi elgtis, kad jos išvengtu. Kai del kritikos, 
tai ji labai reikalinga, bet tai dar nereiškia, 
kad taip ir reikia daryti, kaip ji siūlo. Pas mus

Fulham

kritikojama, kam rašoma apie vaiku paralyžiaus 
ligą, o Amerikos laikraščiai pageidauja, kad 
kas parašytu. Pav. „Vienybės" spalio 7 d- 
num. rašoma: „rodos jau laikas, kad kas lietu
viškuose laikraščiuose parašytu apie paralyžiaus 
ligą, kuri dabar plačiai siautė ir daugeli žmo
nių nugąsdino. Dabar daugelis tos ligos bijo, 
nelyginant kokio maro".

„BRITANIJOS LIETUVIO” PRENUMERATOS KAINA: D. Britanijoje: metams — 18 šilingu, pusei 
metu — 10 šilingu, trims mėn. — 5/6 šilingai; JAV — 3 doleriai. Visur kitur — kiek JAV- 
SMULKUS SKELBIMAI: mokama iš anksto už spaudos eilutę arba už 35 raides, po- 

1 šilingą. ADRESO PAKEITIMAS - 6 penai.
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