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pašto ženklas.
Paskiro num. kaina 6 penai.

NACIU LAIKRAŠČIAI VOKIETIJOJ

DIDELIS DIPLOMATINIS AKTYVUMAS PARIZIUJ

ČEKU VYSKUPAI PROTESTUOJA

čekoslovak jos kataliku vyskupai paPagal naują okupacini statutą vokie
• siuntė vyriausybei skundą reikalaudami
čiams yra garantuota spaudos laisve. Ko trys Didieji buvo susitikę.
Lietuva atstovaujama Socialistu Kongrese pakeisti naujai išleistus bažnyč os reikalu
Voki e ė ai nedelse tuo pasinaudoti ir pra
įstatymus. Skunde smerkiami įstatymai,
dėjo lesti daugybę provinciniu ir nacio
Musu Paryžiaus korespodento pranešimas
kur e nekonstituciniai ir atima bažnyčiai
naliniu laikraščiu, kurie grąso nustelbti
lasvę tvarkyti savo reikalus. Naujieji
iki šiol ėjusius demokratinius le dinius.
įstatymai nepripažįsta bažnyčios autono
Per 150 nauju leidiniu jau pasirodė r'nVokiečiu ministrai paskutin u laiku mijos tei giniais reikalais, bet palieka
Dar niekad Paryžiuje nebuvo tokio dikoje ir, manoma, kad iki galo metu ju del o diplomatinio aktyvumo, kaip šią parode didelius norus, kad toks bendra valstybei neaprėžtą teisę kištis i bažny
skaičius pakils iki 500-600. Naujieji lai savaitę. Vos tik spėjo Europos Tarybos darbiavimas tarp Vokietijos ir Prancūzi čios reikalus.
kraščiai yra aiškiai nacionalist niai ar užsieniu re kalu ministrai užbaigti po jos butu realizuotas.
Pats Adenaueris
fašistiniai ir kelia susirūpinimo tikriems sėdžiam , kaip Quai d'Orsay rūmuose pareiškė, kad ši draugyste turėtu butu
demokratams ir okupaciniams organams. susirinko „Penkių“ užsieniu reikalu mi Vokietijos polit kos ašis. Bet praeityj pa
BRITANIJA ĮSPĖJO KINIJĄ
Dauguma Vokietjos spaustuvių yra bu nistru konferencija pas rašyti konven daryti skausmai verčia Prancūzus budė
Nacionalistine Kinijos vyriausybe pas
vusiu naciu rankose. Jie gali neleisti ar cijai del suderinimo tarp Prancūzijos, ti. Prancūzija sutinka sustabdyti vokie
labai apsunkinti iki šiol ėjusiu laikraščiu Anglijos ir Benelukx‘o kraštu socialin e čiu fabr ku ardymą, sutinka pradėti ves- kelbė. kad visi laivai komunistu užimtuo
le dimą. Kai kurie j u turėjo užsidaryti ar saugumo sistemų ir vakaru Europos gy f ekonomines derybas su Bonnos vy- se uostuose bus ateity bombarduojami.
susilieti su naujaisiais.
r ausyte, bet nenori, kad Vokietijos įsi Britu vyriausybe tuojau iteike Kinijos
nimosi organizavimą aptarti.
leidimas i vakaru bloką paskubintu jos amasadoiiui Londone protesto notą. Joje
apginklavimą ir nebutu pri mta prie sakoma, kad toks nacionalistu žyg s bus
UŽDANGAI PASIKELIANT VIRŠ
laikomas „nedraugiškas ir nete setas“
Atanto pakto.
DIDŽIOSIOS KONFERENCIJOS
REVOLIUCIJOS MINĖJIMAS RUSIJOJ
Bet ar galima bus dar ilgai palikt aktas ir ispejo nacionalistu vyriausybę,
Vos
t
k
„Penki
“
pasikėlė
nuo
kėdžių,
Pereitą sekmadieni Sovietu Rus'ja mi
neg nkuotą vakaru Vokietiją, kada so kad Britanija imsis žygiu savo prekybi
nėjo revoliucijos metines įprastu budu su prie to paties stalo susėdo „Trys Di vietą
rytu Vokietijoje suorganizavo niams laivams apsaugoti, kur e veda pre
paradais, maršais r kalbomis. Viceprem dieji“: Achesonas, Bevinas (Ir Schuma stiprią „liaudies“ miliciją, kuri yra ne kybą su Kinijos uostais. Britu laivynui
Kinijos vandenyse buvo išakyta lydėti
jeras Malenkovas Maskvos sovietui pasa nns, politikos horizonto apžvalgai pa kas kita, ka.p naujoji vokiečiu armija.
prek nius laivus.
kė kalbą, kurioje pareiškė, kad atomine daryt'.
Dar yra ir kitu sunkumu, kaip tai
Quai d'Orsay rūmai pasidarė tikru
energija kapitalistu rankose grąso m rtiMarshall© planas. Hoffmanas iš Europos
centru, žurnalistu
mi. Sovietu Rusija gina taiką ir darys Europos dėmesio
sugrižo nusivylęs ir nepatenkintas Euro
REMIA PROFESIONALUS DiPi
viską • kas gal ma, kad butu išvengta spūstis kuluaruose yra kuo didžiausia ir pos Ekonominio Bendradarbiavimo Or
v’s,i nori sužinoti apie ką „trys“ teresi.
karo.
ganizacijos nutarimą
Artinantis Ame
Amerikos
Jungtinėse
Valstybėse
Sakoma, kad šioje konferencijoje svar
„Jeigu Imperialistai pradėtu trečią .pa
rikos kongreso sesijai. Achesonas bandys
ne t'k kad neta:koma kokia nors diskri
biausią
vietą
darbu
tvarkoje
.užima
Vo

saulini karą“, tęsė Malenkovas, „jis bu
dar kartą įtik inti europiečius, kad j u
minacija atvykstantiems i tą kraštą DiPi
tu ne t k atskiru kapitalistiniu kraštu, kietijos klausimas. Achesonas ir Bevinas pačiu yra gyvybinis reikalas greičiau su- iš Vokietijos, bet atvirkščiai, sus'rupinta
bet viso pasaulio kapitalizmo kapas“. stengėsi it:kinti savo kolegą Schumaną, s jungti, nes kitaip kongresas nenubal- orgamžuotu budu padėti jems, kad įvai
Amerika atomines diplomatijos pagalba kad atėjo valanda isileisti vakaru Vokie suos kreditus.
riu specialybių buvę DiPi greičiau galėtu
planuojanti tokią pasauko imperiją, ko tiją i vakaru valstybių bloką.
**auti
savo specialybes darbą. Tuo tikslu
Truputi daugiau vienybes tarp tr’ju
kios istorijoj dar nebuvo. Naujieji agre
LIETUVA BUVO ATSTOVAUJAMA
ten yra iste'gta istaigta, vardu The Emer
Vokietijos
okupantu,
niekam
blogo
ne

soriai pralenkia net Vok etijos fašistus
SOCIALISTU KONGRESE
gency Council for Displaced Europiai!
padarys, — išsitarė Bevinas dar prieš
ir Japonijos imperialistus.
Professionals.
Lietuviai profesionalai ku
konferenciją. Ir ši jo pastaba buvo visai
šalia visu tu diplomatiniu konferen re dar neturi pagal savo specialybę dar
teisinga.
cijų, Paryžiuje vyko du svarbus kongre bo, yra paragntį. šioje ištaigoje įsiregi
Sunku kalbėti apie susitarimus, kol sai. Vienas j u Socialistu Sąjūdžio del struoti.
SOVIETAI PALIKO TITO PASIENI
konferencija nepasibaigė. Achesonas la Europos Suvienytos Valstybes, kuriame
bai trumpam atskr do i Paryžių ir skuba dalyvavo 300 socialistu atstovu iš visu
Sov etų kariuomene, nuo Jugoslavijos grižtj i VZashingtoną, kur šio menesio 15
Europos kraštu, j u tarpe ir Lietuvos at
DAR TARIAMASI DEL ATOMO
sienos atitraukta i Vengrijos viduri. Tai jis turi pri mti Irano šachą,
stovas, VLIKO narys prof. J. Kaminskas.
rodo, kad karine sovietu demonstracija
Prancūzija ir Kanada ėmėsi in ciatyTai pirmą kartą taip gausiai socialistai
prieš T to nepasiseke ir kad Rusija ne
PRANCŪZIJA LAIKOSI ATSARGIAI
buvo susirinkę kongresan, ieškodami bu vos atnaujinti derybas del atomines bom
numato žiemos metu Jugoslaviją pult.
bos kontroles. Jos neturi jokio konkre
Amerikos didžiausia svajone yra ma du, kaip sukurti suvienytą demokratinę taus plano, bet ieško v'siems priimtinos
Karo veiksmu sezonas Balkanuose jau
ir social stinę Europą.
pasibaigė ir del to nesitik ma ginkluoto tyti Prancūziją paduodant ranką Vokie
formules, kurį įgalintu valstybes tęsti pa
šiam kongresui užsidarius, atsidarė sitarimus. Siekiama nors ir trumpatijai,
kad
abi
pasidarytu
sąjungininkes
ko.nfl.kto iki pavasario.
Albanija tuo tarpu. Gra'kijos sukilėliu ir ant j u pamatu galėtu kurtis nauja k’tas socalistu suruoštas milžiniškas laik o susitarimo, kuris duotu laiko vals
karui nesėkminga' .pasibaigus, atitraukia Europa, nes Anglija juo tolyn, juo labiau taikos kongresas, obalsiu „Suvienyta tybėms pergalvoti. Bijoma paseku, kurios
neišvengiamai 'ateis, ,kada prasidės disavo pasienio apsaugą nuo Gra kijos pa trauk as! nuo kontinento ir gretinasi Europa la:svam pasauly“.
Vyt. ARŪNAS
dž ausias istorijoj ginklavimosi lenkty
sienio ir stiprina sienas su Jugoslavija. prie Amerikos ir Kanados.
niavimas tarp didžiųjų valstybių atomi
Generalos Hodža. matyt. nori apsisau
niais ginklais.
goti nuo titišku elementu, kurie, Ju
goslavijai padedant, jau seniai ruošiasi
pritraukti Albaniją prie Tito Jugoslavi
SATELITU BYLA HAGOS TEISME
jos. Pranešama, kad vienoj graiku suki
Ruošiantis tai dienai, kada ^okupacines turi priešlėktuvinę apsaugą, bet neturi
lėliu stovykloj prie Korycos 'vyko susi
JTO nutarė, kad Vengrija, Bulgarija ir
šaudymas. Sukilėliai nesutiko vykti i Ju kariuomenes bus atitrauktos iš Vokiet’- lėktuvu, neturi tanku, bet turi preštan- Rumunija sulaužė žmogaus teisiu kartą ir
k nius ginklus, turi šautuvus ir k., bet
jos,
Sovietu
Rusija
savo
zonoj
greitu
goslavijos pasieni.
tempu organizuoja raudonąjį reichsveh- neturi artilerijos. Jie yra labai gerai paprašė tarptautini teismą Hagoje duoti
patar mą, kaip su tomis valstybėmis parą (karuomenę), paruoštą ir apginkluo pamokyti.
Vadovybę sudaro kariniai ir politiniai s elgti. Teismas isake toms valstybėms
tą modemiškai partizaniniam karui. To
AMERIKOS LIETUVIU PRELATU
kia yra liaud es policijos judamuju pasie karininkai. Profesionalai karininka'. ku iki sausio 16 d. pateikti raštu pasiaiški
nio daliniu (Grenzbere:tschaften) pas rie dalyvavo pereitam kare ir buvo Ru nimus.
RASTAS
žmogaus teisiu sulaužymo klausimą
kirtis. Tie dai niai, kurie savo eilese jau sijoj politiniai „permokyti“, tvarko ka
rišką pusę. Jie yra periodiškai kvieč'ami pirm ausią škele JAV ir Britanija. Nega
turi
apie
50
000
vyru,
buvo
sudaryti
pagal
Didžiaus as Naujorko dienraštis „New
i Rusiją sus:pažinti su sovietu karines vusios patenkinamo atsakymo iš Bulga
York Times“ idejo Amerikos l.etuviu pre sovietu nurodymus. Jie yra koncentruoti
Baltijos pajūry. Ivfeckleburge r Saksoni technikos ir strategijos pažanga. Landes rijos. Vengrijos ir Rumunijos, skundą
latu rastą del rusu nak'Aamu 1 etuviu
policijos vadu yra gen. Muelleris geriau- perdavė JTOjoj prie Čekoslovakijos sienos.
Lietuvoje. Rašte Įsakmiai nurodyti visi
s'ai bolševiku „iškeptas“ vokiečiu kari
rusu ž aurumai Lietuvoje, lietuviu suiJudamieji pasienio daliniai yra gin ninkas. Judamiesiems pasienio dalin ams
mnejimai. kankinimai žudymai ir trėmi kluoti lengvais (partizaninais) ginklais: vadovauja gen. Wulstas.
JTO SVARSTO BALTU DEPORTACIJAS
mai ' Sib ra. šituo raštu atkreipiamas kul
JTO Socialiniu ir ekonominiu reikalu
tūringojo pasaulio dėmesys i barbariškai
komis ja pradėjo svarstyti skundą del
žiauru lietuviu tautos na kimą ir prašo
Baltijo gyventoju trėmimo i Sibirą. So
mas JAV senatas greičiau ratifikuoti ge
vietu atstovas žonovas, pakeltu balsu
nocido sutarf. Po pareiškimu pasirašė
mėgino diskusijas trukdyti, bet prmiprelatai: M.L. Krušas, J.K. Miliauskas.
ninkaujančiojo buvo sulaikytas ir ispetas
sateltu,
kuries
karines
pajėgos
yra
Sovietu
Rus
joj
maršalas
Rokossovskis
J. Ambotas. K. Urbonavičius. J. Lipkus.
laikytis tvarkos.
įjungtos
i
Sovietu
Sąjungą.
paskirtas
Lenkijos
maršalu,
krašto
apsau

S.A. Duobinis, J. Ealkunas. A. Brška ir
Britu delegacijos atstove, p. B. Castle,
Be
to,
Kremliui
nepatiko
Rokossovskio
gos
minister'u
ir
Lenkijos
kariuomenes
B. Urbonavičius.
vyriausiu vadu. Prezidentas Bierutas pas populiarumas, kuri j s igijo Rusijoj karo pareiškė, kad apie pusantro milijono
kaitė laišką, kuri j s parašęs Stalinui pra metu. Stalinui yra patogiau ji laikyti už Lietuvoj, Latvijos ir Estijeis gyventoju
šydamas perleisti Rokossovski Lenkijai. Rusijos r bu, kur jis gali atlikti sovie yra ištremta i Sib rą. „Ar reikia stebėtis,
kad Baltijo valstybių pabėgėliai, šiuo
Niekas Lenk joj netiki, kad Bierutas tai tams naudingą darbą.
DAUGIAU MAISTO KALĖDOMS
Marsalas Rokossovskis jau atvyko i laiku esą Vak. Europoje, nenori grižti i
padare laisvu noru.
Priežasčių reikia ieškoti kitur. Lenkija Varšuvą. Pirmame savo įsakyme jis įsake savo kraštus. Negalime ju prievarta grą
Ateinačios Kalėdos žada būti geriau
turi
didž ausią kariuomenę iš visu sate kariuomenei „ginti Lenkiją, jos nepriklau žinti, nes toks grąžinimas jiems reikštu
sios po karo maisto atžvilgiu. Paukštienoš. bus pakankamai. Maitinimo ministe- litu (apie 158.000 kariu), ir teja Sovietu somybę, saugoti Oderio-Neisses ir Balti m'rti arba nelaisvę. Ar kujturingasai
ris pažadėjo padidinti kai kuriu maisto Rusija laiko savo strateg nius rezervus. jos juros sienas ir stiprnti broliškus san pasaulis Įstengs tą klausimą išspręsti?“
— pabrėžė P. B. Castle.
Tais sumetimais Lenkija tapo pirmoji iš tykius su Sovietu Sąjunga“.
produktu normas Keledu šventėms.

Raudonasis reichsweras sovietu zonoj

Lenkija po Rokosovskio ženklu
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‘BRITANIJOS
LIETUVIS“
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Pradedam pavojingai
gyventi
Rugsėjo 24 d., tiek D. Britanijos, tiek
JAV vyr ausytes paskelbė, kad keliu
šimtu žmonių žvalgybos pagalba susekta,
jog Rusija turi atominę bombą. Manau,
kad ši diena yra daugiau isidemetina,
kaip kad toji, kada buvo numesta pir
moji atomine bomba ant Jeroš’mos. Tuo
met Jerošimoj buvo ..padėtas pagrindas“
atominiam amžiui, dabar gi, Kremliui
pradėjus atomines bombas gaminti, „pa
dėti stiprus pagrindai“ 2000 metu kultū
ros bei civilizacijos žlugimui.
Čia pamj nešiu kai kuriu Amerikos ži
novu nuomonę: tik vienas, palyginamai
mažo bombonešiu skaičiaus atominis
puolimas gal; pridaryti tiek žalos, kiek
buvo padaryta visu kariaujančiu kraštu
per visą antrąji pasaulini karą. Manau,
kad tuo pasakyta viskas. Bet kuris ki
toks atominiu ginklu griaunamojo pajė
gumo apibudinimas butu per silpnas ir
nepakankamas.
Ne taip seniai, prieš pora metu, Churchillis, vienoje savo kalboje skatino JAV
pasinaudoti savo atomines bombos išra
dimo pirmenybe, t.y. nelaukti, kol atomi
niai ginklai bus išrasti Rytu valstybėse,
ši Churchillio pasakymą daugelis musu
dar prisimename.
Ir štai, atominiai g.nklai jau ne vien
Amerikos sandeliuose. Po rugsėjo 24 d.
daugelis pasaulio žurnalistu kreipėsi i
Church Ui, prašydami pareikšti savo
nuomonę tarptautines būkles reikalu
ryšium su atomines bombos išradimu
Kremliuje. Ne tik Church Lilis, bet ir Bev nas, kuriam, kaip prisimename, nekuomet netrukdavo entuziazmo tikėti tukstanties, vėliau ... šimto metu taiką, iki
šiol nerado galimybes pasisakyti šiuo
klausimu. Gresianti katastrofa per daug
didele, kad apie ją galima butu kalbėti.
Niekas neturi drąsos, ne pakankamos
vaizduotes del jos viešai pasisakyti. Tik
JAV prezidentas, kaip amerikietis, /t.y.
visuomenė (išradingas, greit rado atsa
kymą Kremliaus bombai: konkurencija,
lenktyniavimas. Vadinasi, pažiūrėsim,
kas galutinam rezultate turėsim geriau
sias bombas ir didžiausius ju sandelius:
Amerika ar Rusija?
Taigi galima butu pasakyti: štai, jau
pradedame šaltąjį atomini karą. Atomi
niu ginklu fabrikai d rba pilnu tempu —
dieną ir nakti. Mokslininkai be’l inžinie
riai konstruoja vis naujus patobulinimus
ginklo ardomaja' jėgai padinti, jeigu ga
lima. iki tokiu ribų, kad žemes, rutulys
pasirodys per silpnas ardomąją galą
atlaikyti, nekalbant jau apie pati žmogų.
Berašant ši straipsni, radio iš Ameri
kos pranešė, kad ten greit bus išrastos
raketos, kuriu skridimo, greits sieks
10.000 kilom, per valandą. Vadinasi,
iššovus tokią raketą Naujorke, ji per 20
minuč u pasieks Europos žemyną ir čia
sprogs: Jos kelias busiąs tiksliai radio
pagalba vairuojamas. Gal but tai bus
atomine raketa?

Tūlas moksliu nkas skelbiasi išradęs
bakterinę bombą> Poros unciju jos bak
terijų pakaksią trečdaliui žmonijos išžu
dyti. Prllerisli m, kad šis išradimas yra
gryna fantazija, bet pakanka ir tai, kas
jau tikrai žinoma ir neabejotina^ jog
galėtume pasakyti, kad XX amžiaus
žmonija ritasi savo bedugnes linkui.
Kiekvienas gyvas tvarinys turi tam ti
krą savisaugos jausmą, šias eilutes skai
tančiąjam gal nejučiomis ir kils toks sa
visaugos klausimas: kur galima butu
saugiau- kurtis ir gyventi? žVnau, kad
daugelio akys krypsta i Ameriką, atsiet:
Naujorką, Bostoną ar Čikagą, *i ten, kur
daug lietuvi u gyvena, kur beveik kiek
vienas musu turi giminiu ar draugu, i
ten, kur toli „už juriu mariu“. Vakar ga
vau laišką v eno žymaus Amerikos lai
kraščiu žurnalisto, gyvenančio Naujorke.
Jiš rašo, kad daugelio nuomone, karo
atveju, Naujorkas bus viena nesaugiau
siu vietų. Tas, kuris pradės karą, pi rmoj
eilej puls Ameriką, mėgindamas ją pa
čioje karo pradžioje iš rikiuotes išmušti.
Atrodo, kad trečiojo pasaulinio karo
atveju, kuris žada būti tikrąją šio žodžio
prasme pasauliniu karu, bergždžia butu
galvą kvaršinti geografinėmis sąvoko
mis — kur bus saugiau. Belieka saugo
tis tik instinktyviai, nes bus saugu ten,
kur išliksime gyvi. Tuo tarpu di rbkim
pareigingai ir gyvenkim, nepažeisdami
gyvenimo jaukumo nereikalingais rū
pesčiais ir neišsprendžiamais klausimas.
St. Kuzminskas

MOLOTOVAS ORGANIZUOJA NAUJĄ RUSIJOS SATELITĄ
Paskutiniu laiku vakaruose sklido gan
dai, kad Molotovas patekęs nemalonėn.
Tas, gal but, atsit ko del to, kad jis perė
jo i užkul sini gyvenimą ir nebesirode
viešuose paraduose. Bet pasirodo, kad
visi tie gandai buvo netikslus. Jei Molo
tovas mažai tebuvo matomas, tai tik del
to, kad iš viso jis mažai buvo Maskvoje.
Vietoj, kad pertekus nemalonėn, Mo
lotovui buvo pavesta speciali mis ja, su
reguliuoti sovietu politikos problemą Nr.
1, tai komun stir.es Kinijos suorganiza
vimą. ši problema Kremliui yra pati
svarbiausia, nes bijo, kad Mao-Tse-Tung
nepasektu T to pavyzdžiu, Visi, tur but
prisimena sovietu nepasisekimą 1928 me
tais, kas suvėlino komunistu įsigalėjimą
Kinijoje 15 metu, tad dabar Kremlius
nori, kad su Mao Tse Tung nepasidarytu
tas pats, kas tada su Chang Ka' Sheku.
KINIJA PASIDARYSIANTI RUSIJOS
VASALU

SOVIETU RUSIJA REFORMOS
IŠVAKARĖSE
VYT. ARŪNAS

kiną. Ar tas tik nereiškia, kad mašina
kitaip pradės suktis? Juk dar ne taip se
na! t e patys laikraščiai, sekdami vyriau
sybes nurodymus, puolė poetus, rašyto
jus ir muzikus, kam j e nežingsniuoja pa
gal komunistu diriguojamą taktą.
NORIMA ĮSTEIGTI ANTRĄJĄ
PARTIJĄ

Vienoj iš „Krokodil“ karikaturu, vaiz
duojamas sindikato posėdis, kuriam p rmininkauja komunistas, o visu posedžlaujančiuju burnos užrauktos automa
tišku uždarytuvu r užrakintos spyna,
o apačioj po piešiniu padėtas užrašas:
„Toks tai musu supratimas del žodžio
laisves“.
Kitame pieš ny pavaizduota, kaip
žmones klausosi lakštingalos giedojimo
ir, pirm išreikšdami pas gerėjimą., del pau
kščio giedojimo, klausia: ,,Ar šios gies
mes antorius gavo partijos pritarlmaą?“
Jei laisvuose kraštuose tokie piešiniai
pasirodytu, tai taš nieko ypatingo. Bet
kada Sov etų Rusijoje, kur laikraščiai
yra valstybes rankose ir buna vyriausy
bes kontroliuojami, tokie dalykai prade
da darytis, tas igau.na visai Kitą .nteresą.
Arba dar ir kitas faktas, Politbiuras

Politbiuras Molotovui pavede labai
„švelnią“ misiją, kad jis, Mao-Tse-Tungui nejaučiant, uždėtu ant Knijos policišką „korsetą“ Tam tikslui. Molotovas
praleido ištisus menesius Mukdene, deredamasis su k'hu komunistu lideriais,
smulkmeniškai išegzaminuodami visus
ekonomiškus klausimus. Buvo susitarta,
kad K nija pasirašysianti su Rusija pre
kybos sutarti, kuri ją padarysianti tikru
Rusijos vasalu.
Dabar i Kiniją atvyksta tukstančia s
rusu techniku, kaip tai daktaru, inžinie
rių, agronomu, kūne administracijos
aparatuose užima komandavimo vietas
ir prižiūri nepntyrusius Mao-Tse-Tungo
valdin nkus. Armijos ir policijos vadovy
Kad scenos menas yra gal ngas, ir kad
be jau yra rusu rankose.
Kodėl Rusija taip interesuojasi Kinija, visi norėtume turėti savą fjlčtuvišką
tai visai suprantama, nes iš jos nori pa teatrą, manau, sutiksime visi, bet busime
sidaryti milžinišką kareiviu rezervą .r klaid ngi, nes vistik ne visi yra tos nuo
tai butu lemiamu laimėjimu pasaul o mones. Viena Manchesterio ponia, sar
kastišku tonu išreiškė šią „mažą pasta
dominavime.
bą“, „Neduok Dieve, puikus artistai“...
*
RUSIJA REFORMOS IŠVAKAREJE
Organizuota
veikla
yra kiekvieno vi
Kitas dalykas, kas stebina užsienio
suomeninio
veikimo
pagr
ndas. Tos nuo
stebėtojus, tai ar Sovietu Rusija nebu
sianti vidaus politikos reformos išvaka- mones, atrodo, yra visi sportininkai ir
reje? Nes jos gyvenime pastebimi tokie to pasėkoje gimė Sporto Sąja.
Tačiau kitaip apie tai galvoja vienas
ženklai kur’e leidžia manyti jog einama
bent prie formines „demokratizacijos “. sporto klubas, kurio moderniška nuomo
Rusijoj neturi papročio atidengti ba ne, sutraukta i „mažą pastabą“, skam
terijų, jei iš ju nesiruošiama šaudyti. bėtu maždaug šitaip: „Organizacinis
Gi dabar, kada kai kurie dalykai prade darbas turi būti vykdomas be organiza
da darytis vieši, manoma, kad ši refor torių“..., arba „Ratas turi suktis be
ašies“... Gal todėl, kad „organizatoriai“
ma jau esanti paruoš'amoj stadijoj.
Manchesteryje.
Kokie gi yra tie ..ženklai“?
Nesenai „Pravdoj“ pasirodė didelis
straipsnis, kuriame išreiškiamas p Inas
ŽIBALINĖS LEMPOS
entuziazmo pagirtinas nepartin aras, ku
VLADAS ŠLAITAS
rie užima administrac joje gausias vie
tas. O sovietu jumoro žurnalas „Kroko
dil“ ištisus puslapius paskyrė karikatū Tokios liūdnos rudens sodybos: pritemus, kviečia
kaimiečiu lempos;
roms, kuriose kritikoj ami komunstu po žibalines
šuns lojimą kimais balsais devintoj parapijoj
litiški papročiai. Jis juokiasi del dauge atkartoja kiti šunyčiai.
lio priemonių, kuriu ėmėsi „griežtieji ko
Tokios liūdnos rudens soJyLos. O taip norėčiau
munistai“,
vadinamieji
ždanov štai. paziuriti i jas dar kartp
„Krokodil“ tyčiojasi iš komunistu, del j u ir, šviesoj žibalinis lempos, ui seno stalo
kiš mosi i muziką, teatrą, literatūrą ir ištrėmimo melus apverkti.

šių metu vasario 5 dienos apl nkrašču
rekomenduoja partijų konąitetams loka
liniuose administracijos organuose su
mažinti komunistu skaičių ir leisti dau
giau pasire kšti nepartiniams.
Jei anksčiau valdin nkai buvo verbuo
jami iš darbininku tarpo, tai dabar jie
skinam, iš naujosios „inteligentijos“,
kuri, nors ir nėra priešinga režimui, bet
turi savo „idėjas“, kurias pasiryžusigmuį. Atsiradus uoklems ,.naujiems vė
jams“, matyt, Stalinas mano, jog daug
protingiau bus ą paimti reformą j savo
rankas ir- leisti legaliai veikti antrajai
partijai.
ši idėja nėra nauja. Jau 1946 metais
Kalininas, atsakydamas i vieną paklau
simą, pasakė: „Musu kraštas turėtu įves
ti dvieju partijų režImą. Bet kol dar
yra karo pavojus, mes turime palaukti...“
Tuo pačiu laiku „Bolševike“ pasirodė
anoniminis straipsn s kūrino autoriumi
visi la ke Staliną, kur irgi panaši idėja
buvo vystoma.
Dabar, v.sąi neseniai, Berija eme
Politbiure g nti Kalinino tezę ir pasiūlė
nedelsiant leisti vekti antrajai partijai,
šiai idėjai pasipriešino Molotovas, bet
manoma, kad Stalinas parėmė Beriją, jei
sovietiškoji spauda jau pradeda kritikoti
komunistu partiją, matyt norėdama su
kurti palankią atmosferą š ai reformai.
Tačiau, ir leidus veikti antrajai parti
jai, Rusijoj dar nebus t kra demokratija.
Bet tas tik gal atidarys kelią ateity i
naujas reformas.

MAŽOS PASTABOS APIE DIDELIUS DALYKUS

LIETUVA IR LIETUVIAI
ANGLU KNYGOSE
Lietuvos ir lietuviu vardas dažniau
sutinkamas anglu laikraštinėje spaudo
je, rečiau knygos puslapiuose. Ir kaip
karta s malonu, kai užčiumpi anglišką
leidini, kuriame randi minint savo kraš
to vardą ar net pažįstamus asmenis.
Tiesa, pokarin'uose žurnalistu, diploma
tu bei pasaulio politiku parašytuose me
muaruose Lietuvos Nepriklausomybes
valstybinis gyvenimas dažnai šiltu žo
džiu paminimas, bet tai tik pėdsakai
atsekti ano meto politniu įvykiu raidą,
vieną ar kitą prieškarini politini ivyki.
Anglu autorių parašytu special u stu
dijų ar raštu apie Lietuvą lyg ir neteko
užtikti, jei neskaityti Letuvos bičiulio,
buvusio Britu konsulo Kaune ir Vilniuje,
Pono E. J. Harrisono parašytos broš’uros
(išleista 3 laida) „LITHUANIA'S FIGHT
FOR FREEDOM".
Bet besišmaikštinejant po anglu kny
gynus ir antikvariatus, retkarčia's už
tinkamas vienas kitas tomelis, kuriuose
Lietuva yra suminėta ne keliomis eilu
tėmis, bet ištisais puslapiais. Čia noris
tuos kuklius žemelius paminėti, žinoma,
ne todėl, kad tai butu sensacija, bet kad
prisimintume: kas, kur ir kada apie mus
yra kalbėjęs. Lituanistui <ir šiaip knygos
bičiuliui tokios žineles gali ir praversti.
Prieš mane gulį „Ponas Tadas“,
angliškame vertime
„Pan Tadeusz, or
The Last Foray in Lithuania“ by Adam

Mickiewicz. Translated by George Rapall Noyes. Išleista 1930 m. J. M. Dent
and Sons Ltd. Aldine House, Bedford
St., London, W.C. 2.
Veikalas ir jo autorius gerai mums
pažįstamas ir plačiai netenka kalbėti.
Pažymėtina, kad „Pono Tado“ vertimas
anglu kalbon jau buvo atliktas 1885 m.
Prie čia m'nimo leidinio yra pridėta pla
ti vertojo ižanga, supažindinanti anglu
skaitytoją su pačiu autoriumi ir apra
šomu laikotarpiu. Vertimo pabaigoje
pridėta 24 psl. veikalo teksto a skinamų
jų pastabu — išnašu. Kaip žinome, Ado
mas Mickevičius savo kūrinyje yra pats
davęs budingesniu (vykiu, asmenų, žo
džiu išsamius paaiškinimus bei platesnius
komentarus, bet pastebėtina, kad ir
anglu vertėjas yra prijungęs nemaža su
rinktos medžiagos, kuri išryškina isto
rinius faktus. Vertėjo pastabos, teisin
giau aiškinimai, gali būti įdomus musu
lituanistams.
Skaitytoją tikrai maloniai nuteikia
atliktas vertimas bei kruopščiai surinkti
paaiškinimai. Perskaitęs veikalą su au
toriumi gali sušukti:
— „L thuania, my country, thou art
like health; how much thou shouldst be
prized only he can learn who has lost
thee". —
*
Besidomintiems anglu teatru vertė
tu susipažinti su John Gielgudo autobio
grafiniu veikalu “EARLY STAGES“.the
Falcon Pres 1948 m. leidinys.
John Gielgudas yra senos lietuviu

Musu rašytojai dejuoja del mažu gali
mybių knygų išleidimui bei šiaip savo
kuriniu spausdinimui.
Ir vis dėlto, i mano klausimą, kodėl
ištraukoms, bei trumpiems kūrinėliams
išspausdinti, nepasinaudoti „BL“ kas
sudarytu skaitytojams didelio malonu
mo, bei atkreiptu dėmėsi i rašytoju dar
bus ir tuo pač u sudarytu geresnę rinką
tuo atveju, kai vienas ar kitas leidinys
galėtu būti išleistas, vienas rašytojas
mete šią „mažą pastabą“: „Kas man iš
to; jie gi nemoka honoraro“... Argi vis
kas sveriama pinigu?
*
Bevartant Kanados „Nepriklausomos
Lietuvos“ ir k tu kraštu lietuvišku lai
kraščiu puslapius, tenka užeiti laišku,
rašytu Anglijoje gyvenančiu lietuviu,
kure juose išreiškia savo dideli pasi
tenkinimą viename, ar kitame krašte
išeinančia spauda, stengdamiesi sumai
šyti „BL“ su žeme.
šta. viena tu „mažu pastabu“. „Vien
tik i jusu spaudą pasižiurėjus, norėčiau
gyventi pas jus. Musu „BL“ nevertas lai
kraščio vardo...“
Blogas paukštis teršia savo lizdą. Jei
manote, kad „BL“ nevertas laikraščio
varde, kodėl nepabandote padaryti ji,
kad butu vertas. Tada nereikes nei
bėgti i kitą kraštą.
v. Steponavičius

ar stokratu kilmes, vienas žymiausiu An
glijos scenos artistu, savo vardą išgarsi
nęs kaip Shakespearo veikalu aktor us.
Savo autobiografijoje John Gielgudas
rašo: Mano pavarde nėra škotiška, bet
lietuviška ir aš jos nekęsiu“.
Čia pažymėsiu, kad ši pavasari Londo
ne mirė Pranas Gielgudas, 87 m. amžiaus,
kurio trys sūnūs plačiai yra žinomi
Anglijoje ir jos dominijose. Lew s yra
pagarsėjęs kaip poetas, Vala - rašytojas
(šiuo metu yra radijo televizijos teatro
direktorius) ir John — kaip žymiausias
anglu scenos aktorius.
Velionio Prano G elgudo senelis Jonas
Gielgudas buvo kilęs iš Lietuvos ir arti
mai gim nmgas Tiškevičiams ir šiemetams. Po nepavykusio 1831. m. sukilimo,
pasitraukė i Prancūziją, o iš čia atke
llavo i Angliją ir apsigyveno.
Anglu spauda, minėdama Prano Giel
gudo mirti, pažymėjo, kad jis buvo “of
Lithuanian ancestry“.
Apie Gielgudas suminėjau tik todeL
kad parodyti, kaip žmogus, iškilęs i pa
čias scenos nemo viršūnes, nepris.sega
sau nauju pavardžių, nesiduoda pravar
džiuojamas, bet didžiuojasi sena savo
lietuviška kilme, pasilaiko garbingos
proseneliu pavardes palikimą.
. *
štai kitas tomelis, Arnold L. HASKELL
..Prelude to Ballet“, Thomas Nelson and
Sons Ltd. 1947 m. leid'nys.
Neminint turinio, kuris p inai atitinka
knygos pavadinimui, paminėsiu, kad ją
yra ilustravęs žymus lietuviu dailinin-

-
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“BRITANIJOS LIETUVIS
“
3

1949 m. Lainkričio 11d.
• K

JS MUSU GYVENIMO LIETUVIAI SVETUR
D. BRITANIJOS PROFESINĖMS
SĄJUNGOMS

JD»BLS Visuot'no Skyr u Atstovu, suva
žiavimo, įvykusio spalio 15-16 d. rezolucijoj D. Britanijos Profes nenis Sąjun
goms, atkreiptas dėmesys i ypatingai
sunkias EVW sąlygas įsikuriant ir susi
randant tinkamą darbą šiame krašte. Nu
rodyta, kad EVW tarpe yra didelis skai
čius aukštai kvalfikuotu specialistu, ku
rie del Prof. S-gu priešingo nusistatymo,
neprileidžiami prie j u specialybei tin
kamu darbu ir net atitinkamą darbą su
siradus darbovietes negali j u priimti, nes
iProf. S-gos nesutinka. Manoma, kad
.šiam kraštui butu kaip tik naudingiau,
je'gu kiekvienas dirbtu su pamėgimu
•savo specialybes darbą, o nebutu verčia
mas dirbti jo nemėgiamą darbą. Del to
-negalėtu būti jokios baimes, jog EVW
galėtu išstumti br tu darbininkus iš j u
turimo darbo ar specialybes.
Antroji nelygybe tarp EVW ir vietiniu
darbin nku yra toji, kad EVW įpareigoja
mi sudarinėti sutartis su darbdaviais,
■kuriose nedarbo atveju užsienečiai butu
pirmoje eileje atleidžiami, šitoks nusis
tatymas Prof. S-gu varžo darbdavius, o
1EVW nesijaučia saugus savo darbe ir del
to neranda intereso progresuott Viso
^pasaulio Prof. S-gu tradicinis l'berališkas
-visu darbo klases nariu vienodas trakta-vimas tuo budu yra giliai pažeidžiamas
ir užsieniečiu darbinnku akyse žymiai
maž na Prof. S-gu reikšmę šiame krašte.
-Prašyta padaryti reikalingus žygius, kad
profesines sąjungos butu prieinamesnes
ZEVW.
Musu skyriaus nari

BRONIU URBANAVIČIŲ
ir

STEFĄ RISČCIUNAITĘ
Sukinusius lietuviiką šeimos židini, nuoširdžiai,
sveikina ir linki gražaus ir laimingo gyvenimo
Darly Mock skyrius

TIRS BUDUS KAIP EVVV
PALENGVINTI

Neseniai Mansficlde įsteigtas tam ti
kras komitetas, kuris turi tikslą pagel
bėti vietos EVW įsijungti i anglišką gy
venimą. Komitetas susideda iš prekybos
■tarybos, bažnyčios ir kitu organizacijų
atstovu. Jis nori patirti: 1. Kokius sun
kumus EVW sutinka norėdami pastoviai
įsikurti vietos bendruomene je, 2. kas
.šiems žmonėms yra padaryta: socialinė
je, kultūrinėje, švietimo .ir tikybinėje
srityje, ir 3. ar butu kuriu pageidavimu,
del kuziu komitetus turėtu imtis tuojau
tam tikru žygiu. Informacija pageidau
jama iš EVW, gyvenančiu Mansfielde ir
apylinkėje. Ją įrašoma siusti komiteto
sekretoriui: Mr. Charles Smith, 4, Jennison Ct., M'.nsfield, Notts.

~
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DEL VAŽIAVIMU I VOKIETIJĄ

Daugelis tautiečiu kreipiasi’ i Sąjungą
ir prašo informaeju del grįžimo i Vokie
tiją ar laikino ten atsilankymo. Tuo rei
kalu pateikiame šias informacijas:
1 — V si EVW, kurie D. Britanijoje nė
ra išgyvenę .ilgiau, kaip 18 menesiu, del
isiško grįžimo i Vokietiją turi kreiptis
i vietines Labour Exchange ir su jomis
tvarkyt visus grižimo formalumus.
2 — Visiems tiems, kurie D. Britanijo
je gyvena ilgiau, kaip 18 men., išvykimo
tvarka tokia: rėkia kreiptis i Allied Mi
litary Permit Office, 25, Princes Gardens,
London, S.W. 7 ir prašyti atsiusti blan
kus (Form CTB 104, Application to take
residence n the Western Zones of Ger
many). Ju bus 3 egzemplioriai, kuriuos
užpildžius grąžinti tai pač ai ištaigai,
Kadangi visi EVW neturi relkali ngu
kelionei i Europą užsienio pasu, tai, prieš
grąžįnant minėtas anketas, dar reikia
kreiptis i The Home Office, Alliens Dept.,
271-277, High Holbom, London, W.C. 1 ir
prašyti atsiusti blankus Travelling Do
cument gavimu'.
I kokius klausimus teks atsakyti, bus
matyti iš blanku, nes visus juos čia iš
vardinti nebutu tikslu. ’Tenka pastebet’,
kad kiekvienu atveju Military Permit
Of C ce tokius prašymus persiunčia Lon
dono. IRO, kuris turi rekomenduoti pra
šytojo prašymą. Jei tokia rekomendacija
gaunama, tai prašytojas gaus teisę Vo
kietijon nuvykęs gyventi stovykloje ir
gales išemigruoti kitur. IRO tokias reko
mendacijas duoda tik išimtinais atsiti
kimais, kai mato, kad yra rimtos grę ži
mui priežastys.
3 — Visi tie, kur e nori tik laikinai ap
silankyti Vokietijoje, be nurodytu forma
lumu, dar turi kreiptis ii Passport Office.
Foreign Nationals Division, 1, Queen's
Gate Buildings, London, S.W. 1 gauti vf"ą grįžimui i D. Britaniją. Važiuoją <per
Olandiją; dar gauti jos tranzitinę vizą.
Visos, su kulione susijusios išlaidos,
pamokamos pačiu kėliau j anč’uju.
Patariama blanku gavimui nevažinėti
i Londoną ir nedaryti sau nereikalingu
išlaidu, o ju prašyti iš minėtu ista gu.
Neabejojama, kad skyriuose bus žmonių,
kurie gales parašyti trumpą prašymą
m’netoms įstaigoms del blanku, o vėliau
jas ir užpildyti.
Važiuojantiems i JAV ar Kanadą, tin
ka Lietuvos užsienio pasai, kuriuos duo
da Lietuvos Atstovybe.

kas, pasaulinio masto dekorator us My
kolas Dobuž.nskis. Knygoje yra per 10
M. Dobužinskio grafikos meno darbu.
Vienas knygos .puslapis sk rtas sužymė
ti dali. M. Dobudžinskio teatrinio meno
veiklai ir, ka p knygos autorius pažymi,
ši knyga anglu kalba yra pirmutine, kurią iliustravo M. Dobužinskis.
♦

fe-

Beba giant šiuos pastebėjimus, dar
noris paminėti ir tas anglu kalba kny
gas, kuriose Lietuvos vardas mnimas
svarstant pasaulio polit kos ir valstybi
nio gyvenimo klausimu kompleksus.
Neseniai knygų rinkoje pas:rode Lordo
Vansittarto parašytas ve kalas „EVEN
NOW“, Hutchinson and Co. Leidinys.
žinant Lordą Vansittartą kaipo žymu
anglu polit kos vyrą ir didž ausią antikomunistą, suprantama, kad Baltijos vals
tybių likimo klausimas dažnai m nimas
Jo parašytoje knygoje. Budinga, kad
J_,ord Vansittartas savo knygai užbaigti
.yra pas’rinkęs lyg ir savotišką tašką, —
vieno Lietuvos radijo pranešejo viešą pareiškmą, kuris pavaizduoja 1940 m.
bolševikin o liaudies seimo užkulisi,
„garsiuosius“ Seimo nutarimus ir lietu
viu liaud ės valios falsifikacijas.
Musu spaudos žmonėms vertėtu susi.pažinti dar su dviem anglu autorių kny
gomis, kuriose Pabaltijo valstyb’u klau
simu palekiama gan idomios medžiagos
ir faktu. Jose tap pat surinkama minint
iLietuvos vardas. Tai žymiojo anglu žur
nalisto Paul Wintertono knyga „Report

■L

KULTŪRINIS VOKIETIJOS LIETUVIU
VEIKIMAS. Memtningeno stovykla dažnai pa
pildoma iš kitu stovyklų atvežamais lietuviais.
Neseniai daug lietuviu atkelta iš Kasselio,
Weideno, Dillingeno. Dabar Memminge yra
apie 700 lietuviu. Iš kulturiniu ištaigu veikia:
gimnazija, pradžios mokykla, vaiku darželis,
paštas. Gerai veikia parapija, kun. Grigaičio
vadovaujama. LRK skyrius vėl pradėjo darbą
ir rūpinasi negalinčiuju emigruoti šalpa. Vietos
gyventojams informuoti leidžiamas biuletenis.
Vietos LTB komitetas pasižadėjo spausdinti
Bibliografijos Tarnybos „Knygų Lentyną".
Augsburge lietuviu yra: Hochfelde — apie
400, Haunstettene — 300. Stovyklose veikia
vaiku darželiai, pradžios mokykla ir gimnazija,
kuriai vadovauja inž. Linkevičius.
*
* *
T. DAUKANTAS, ilgametis Kauno ir Vil
niaus universitetu profes., apsigyveno Argenti
noje. Avelanedoje, parapijos patalpose, atidarė
ispanu kalbos kursus. Žurnale „Laikas" spasdina savo atsiminimus. Viename ju rašo, kad:
„Nebijau karo, maro, nei bado, nebijau bom
bardavimu, bet žemės drebėjimo baisiai“,
-r * *
GEN. PLECHAVIČIUS, su žmona ir dviem
sūnumis, neseniai atvyko iJAmeriką ir apsigy
veno Clevelande.
* .* *
PROF. V. GRAVROGKAS, buv. V.D. Uni
versiteto rektorius, atvyko i Ameriką ir apsi
gyveno Clevelande. Ji atsikvietė Dr. A. Da
rnusis. Pažymėtina, kad jis, pats būdamas
tremtinys, pajėgė sudaryti per 60 darbo ir bu
to garantijų Vokietijoj esantiems tremtiniams.
* * *
TREMTINIAMS APGYVENDINTI KOMI
TETAS. Cleveland© lietuviai isteigė minėtą
komitetą, kuris rūpinasi atvykstančiu tremtiniu
apgyvendinimu ir darbo parupinimu.

Maloniai praleisite atostogas pigiame
VIEŠBUTYJE - PENSIJONE Londone.
Pernakvojlmas 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 oa6a

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

•

»

•

T. ANGELAITIS, gyvenąs Santiago, Čilėje,
išleido ispanu kalba knyga apie bolševiku oku
paciją ir savavaliavimus Lietuvoje’
*

*

♦

DR. A. TARULIS profesoriauja Carnegie
Institute of Technology. Šiemet jo paskaitas
lanko ne vien kitataučiai, bet ir lietuviai stu
dentai.
#
*
PAIŠYBOS IR BRAIŽYBOS MOKYKLA.
Brazilijoje, Sao Paulo mieste lietuviai įsteigė
minėtą mokyklą. Paišybą dėsto dail. V. Stančikaitė ir A. Kairys, o braižybą—inž. A. Gra
bauskas.
*
hAUSTRALIJOS LIETUVIU SPAUDA turi
dideliu sunkumu. Neseniai valdžios ištaigos
buvo sustabdžiusios rotatorium spausdinamą
„Australijos Lietuvi", kuri redaguoja J. Glušauskas. Sustabdė dėl to, kad laikraštis buvo
spausdinamas vien lietuviu kalba. Visi laikraš
čiai, kurie leidžiami Australijoje, turi turėti ir
anglu kalba skyrius. Dabar „Australijos Lietu
vis" išeina su angliškuoju skyrium, kuris lai
krašty užima 8 pusi.
*

*

*

LIETUVIŠKAS DAINAS DAINUOJA ČILĖNAI. Pietų Amerikuoje gyveną lietuviai iš
vertė ispanu kalbon kai kurias lietuviu liaudies
dainas. „Išėjo tėvelis i mišką" čilėnams
labai patiko. Jie dabar ir traukia: „Ha solido
Thė Cresset Press, 1945 m., el papa al bosque".

on Rusia“,
leidinys.
Autorius pr'eš karą ir karo metu kaip
laikraštininkas yra gyvenęs Rusijoje ir
su 1944 m. žengiančia raud. armija buvo
atkeliavęs i Pabaltijį. Ypač idomus užra
šai iš Estijos, kuriuose piešiamas estu
laikymasis okupanto atžvilgiu ir cha
rakteringos pastabos iš Pabaltijo piliečiu
likimo. Iš autoriaus pastabu galima su
sidaryti visiškai pilną ir tikrą vaizdą tu
šgyvenimu, kuruos patyrė lietuviai, es
tai ir latviai antrą kartą įžygiavus raud.
armij ai.
Nemažiau įdomi knyga kito anglu žy
maus
žurnalisto, Peter Matthews,,
„EUROPEAN BALANCE“, Chatto and
Windus 1945 m. leidinys. Jame keliais
atvejais kalbama ir Balt’j o valstybių li
kimu bei vaidmeniu prasidedant antram
pasaul niam karui. Yra vienas kitas ir
mažiau mums girdėtas faktelis apie Lie
tuvą, Latvija, ir Estiją.
Dar butu galima paminėti vieną kitą
anglu kalba leidinį, kuriuose esame dau
giau ar mažiau užkabinti, bet tai jau yra
.politine publicistika, samprotavimai, ku
rie maža kuo skiriasi nuo kasdeneje an
glu spaudoje užrinkamu straipsniu bei
komentaru.
Mano pageidavimas butu, kad skaity
toj aj i, užtikę anglu leidinius, kuriuose esa
me daugiau ar maž au minimi, ju pami
nėjimu pasidalintu su musu laikraščio
skaitytojais.
V. žalvis

•

•

»

TAUTINIU ŠOKIU ŽINOVĖ M. Baronaitė,
apsigyveno Australijoje. Ten ji suorganizavo
tautiniu šokėju grupę.
*
*
*
DR. A. ŠIDLAUSKAITĖ, pakviesta Ottawos universitetą profesoriauti.
*
*
*
INŽ. TUSKENIS, buvęs Plentu valdybos
direktorius, apsigyveno Australijoj.
•

•

«

DR. P. JONIKAS, lietuviu kalbos žinovas,
prieš karą dirbęs Kauno ir Vilniaus universi
tetuose, o tremtyje—Pabaltijo universitete, at,
vyko i Ameriką ir apsigyveno Čikagoje. Čia
jis rūpinasi suorganizuoti lietuviu kalbos kur
sus.
* * *
Amerikos lietuviu spauda iškėlė keletą
svarbiu
sumanumu
lietuviu
kul
tūriniam gyvenimui pagyvinti. Keliamas
sumanymas ikurti Amerikoje Lietuviu
istorini muziejų, isteigti užakinio dėsty
mo Lituanistikos universitetą, isteigti
Lietuviu kultūros fondą, suorganizuoti
tautinius ansamblius, skrajojamą Lietuvu teatrą ir kitą.
• • •
Muz. Garlauskas, nuvykęs Kolumbijon,
susidėjo su kolumbiečiu ir isteige kepi
mo miteliu fabriką. Gaminiai turi pasi
sekimo.
V. Alantas, buv. „Liet. Aido“ redakto
rius, atvykęs Amerikon, apsigyveno De
troite. Jis gavo darbo Fordo fabrike ir
dabar drba automobilius.

„štai, vienas vyresnys s priėjo, pagaroino Jezu ir tarė: Viešpatie, mano duktė
ką tik mirė. Bet ateik padek ant jos sa
vo ranką, ir ji bus gyva“.
Sunku atsispirti tokiam tikėjimui. Ne
priekaištaujama, neprikišama, neišmerinejama. Nuostabios savybes širdis. Gele
žinis t kejimas. Ateik, padek ranką. Tik
ranką, kuri sutvėrė Žvaigždžiu milijonus.
Viena žvaigžde ką tik užgeso^ Ate k pa
liesk ranka, ta ranka, kuri sutvėrė ugni
ir plazdančią liepsną ir amž nai gyvą
šviesą. Ir ji bus gyva. Ji vėl švies: moti
nos ir mano ak u džiaugsmui.
„Atsikėlęs Jėzus seke ji. Ir štai, mote
riške, daug metu sirgusi kraujopludžiu,
priėjo ir pal ete Jo drabužio siūlę, nes ji
pati sau sake: jei aš paliesiu tik Jo dra
buži — pagysiu“. Sunku atsisprti tokiam
tikėjimui. Net rankos neprašoma, t’k
siūles prisil'esti. „Jėzus, atsigręžęs ir ją
pamatęs, tarė: Pasitikėk dukra, tavo ti
kėjimas tave išgelbėjo“.
Sitai jėgai paklusta kūno negalia ir
medžiagos silpnybe. Va’stai nėra vienin
telis pagalbos būdas. Be to, labai ribotas,
"av o tikėjimas siekia toliau, giliau. Jis
ung a du pasaulius ir divi prigimtis.
Visagalybe neturi ribų, kaip žiedas ne
turi dugno. Bet pajusti visagaybles ste
buklingąjį ve’kimą reikia tikėjimo, kuris
nieko nereikalauja.
„Atėjęs i vyresniojo namus, Jėzus ta
ro: Pasitraukite, nes mergaite nenumi
rus, bet m ega. Jie gi balsu juokėsi iš
Jo“. Po dvieju tūkstančiu metu šis juo
kas nenutilo. Jis ir šiandien musu tarpe
■kamba. Tas berniškas, nepraustaburnis
juokas, kurs šaiposi — pilna burna, be
sočiais nasrais, iš viso to, kas gera, skai
stu ir drausminga.
„Jis paėmė ją už rankos ir, merga’te
atsikėlė“. Sustingo kiauliškas žviegimas
apstulbusiose burnose. Ar verta ginčyt’s,
kai balso stiprumas nulemia proto paje;umą. Tiesa spindėjo prikeltos mergaites
akyse, bet jos nemate .r nematys piktos
akys, kol jos bus piktos.

STALO TENISAS
Spalio 25 d. Londone, Lietuviu klubo
saleje, ivyko pimenybm rungtynes tarp
„Lithuanian“ A“ komandos r Plaistow
T.T. Club. Lietuviai lengvai laimėjo su
sitikimą rezultatu 7:2. žade: Bušmanas
(.2), LingaitiS (3) r Valinskas (2). Už
Plaistow T.T. Club: Mason (0), Robson
(1) ir Bunten (1).
Lapkr č.o 4 d. „Lithuanian A“ koman
da turėjo pirmenybių rungtynes svečiuo
se. Rungtynes buvo Poplar rajono savi
valdybes namuose. Rungtynes prasidėjo
Bušmano pralaimėjimu 0:2. Lingaitis
šlygina 2:0. Razminas pralaimi 1:2. Buš
manas lygina laimėdamas 2:0. Razminas
vėl pralaimi 0:2. Anglai jau veda 3:2.
Lingaitis lygina 2:0. Razminas persveria
laimėdamas 2:0. Rezultatas 4:3 lietuviu
naudai. Lemiamos 2 rungtynes. Išeina
Bušmanas r, po atkaklios 3 setu kovos
audringai laimi (turėdamas trečią setą
15:18 savo naudai. Tuo budu išplėšiama
kieta pergale 5:3. Dar Linga’tis bando
pakelti, bet nesėkmingai. Rungtynes bai
giamos 5:4 laimėjimu.
Iki š’ol „A“ komanda dar nepralaimejo nei vieno susitikimo. Visi keturi susi
rikimai laimėti prieš anglus.
(vr)
R A N E Š I M A I
YRA

LAIŠKAI

Lietuvos Pasiuntinybe Londone praneša, kad
yra laiškai šiems asmenims, kurie prašomi at
siliepti, pridedami pašto ženklą laiško persįuntimui: P. Armonas, S. Vištartas, Petras Povyliunas, A. Lešinskas, Jonas Sirutavičius, P. O.
Nida.
Šia proga Lietuvos Pasiuntinybė prašo visu,
kurie dar nėra Pasiuntinybėje užsiregistravę,
arba pakeitė savo adresus ir apie tai nepranešė
Pasiuntinybei, malonėti pranešti savo dabarti
nius adresus, paminint ir savo seną adresą.
Lithuanian Legation, 17, Essex Villas, Lon
don, W.8.
SPORTININKAMS

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 Savažiavhną, kuris bus lai
komas Sąjos steigiamasis suvažiavimas.
I suvažiavimą kviečiami atstovai ir iš dar
Sąjon neistojusiu, bet numatančiu istoti
klubu, bei paskiri sport’ninkai.
Lietuviu klubas pasiekiamas iš Canon
Street autobusais: 59, 59x ir kitais.
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“BRITANIJOS LIETUVIS“

1943 m. Lamingo 11 d. I

APSINUODIJIMAS MAISTU

MAROUMYNAI s

— Amerikoje vieną nakti — pavogti 1
+ 275.000 žmonių atvyko per paskuti
dvie artimu kaimynu automobiliai rytą
niuosius 4 metus i D. Britan ją nuolatos
apsigyventi. Iš j u 266 000 jaunesnio am_____________________
K. VALTERIS
________________________ rasti susidūrę ir sadužę.
Bombay. Vyriausybe pasiuntė visą
žiaus.
šiuokart trumpai susipažinsime su apsinuodijusiuju. Europoj (Vokietijoj)
* D .Britanijos vidaus reikalu vicemi- aps nuodijimu maistu tikra to žodžio mirtingumas, kaž kodėl, žymiai maže- batalioną kariu sugauti banditą, kuris
pjausto žmonėms nosis. Jis sakoš:, prisie
nisteris Younger s parlamente pareiškė, prasme.
sn s — tik apie 25%
kęs bažnyčioje surinkti tuo budu 10O
kad užsieniečiu skaičius šiame krašte
Tam tikra bakterijų rūšis (vadinama
Pavienius apsinuodijimus pažinti nosių.
nedidel s ir nesudaro pavojaus, kad už
Clostridium
botulinum),
kuri
gausiai
pa

yra
sunku. Jei būna keli sus rg mai iš
— Viena šokėju pora Berlyne turėjo
sieniečiai kraštą užplustu.
plitusi gamtoj, ypač nedirbamoj žemej, tos pat šeimos ar bendruomenes — jau pasitraukti iš konkurso, kur šoko be pe‘Belgijos socialistu partija smarkai patekusi i maisto produktus, ypač kon lengviau yra itarti apsinuodijimą.
traukos 18 valandų, nes gavo žinią, kad
priešinai karaliaus Leopoldo grižimu . Ji servus, ima čia veistis ir gaminti ba sius
Apsinuod
jusiji
kuo
skubiausiai
vežti
i
šokėju
uošve atssako toliau prižiūrėti,
agituoja darbininkus, kad pastarieji bal nuodus. Nuodu kiekis priklauso nuo
ligoninę!
vaiką.
suotu per referendumą prieš karaliaus konservu rūšies, temperatūros, kurtoj
grižimą.
jie laikomi ir kitu aplinkybių.
* Egipto parlamentas paleistas. Naujo
Amerikoj dažniau apsinuodi jama dar
rinkimai busią sausio menesš.
žovių, o Europoj — mėsos, žuvu dešrų
VIŠTŲ OPERATORIUS
to laiko nesulauks, nes anksčiau numirs,
♦Cekoslovakijc® užs. reik. min. Kle- konservais. Dažniausiai apsinuodijama
mentis, dabar esąs JTO posėdžiuose, pa namie koservuotais produktą s. Mat, šių
Tasmanijoje (Australia) ūkininkas bet kiti — gyvens. Pav. prieš tūkstanti
teko didelen Kremliaus nemalonėn. Jam bakterijų perai (sporos) yra labai atspa Clarkas pastebėjo, kad jo vištos lesa ap metu daug mažiau žmonių žemeje gyve
yra išakyta grižti i Čekoslovakiją, kur jo rus karščiui ir šeimininkes nepajeg a ju nuodytas avižas. Aišku buvo, kad visos no, bet kad jie butu geriau gyvenę, kaip
laukia neabejotinas areštas. Speliuojama nugalabyti, nes jie gali likti gyvi po 6 ir išdvės. Pagailo jam vištų. Ką daryti? šiais laikais, nega'ima teigti, žeme ne
ar jis paklausys įsakymo. Abejones padi daugiau valandų virinimo!
Visok'e specialistai toli. Ir topterėjo jam daug jiems maisto duodavo ir aišku ko
dėja ryšium su Klement enes kelione i
galvon mintis, kad operacijos budu gali dėl. Norint, daugiau iš žemes gauti, rei
Blogiausia, kad toks apnuodytas mai ma daug stebuklu padaryti. Susirado kia geriau ją įdirbti.
Naujorką.
stas gali nesukelti jokio ' tarimo t.y. ga
Dabar yra per du milijardus žmonių
* JTO politinis komitetas vėl pradėjo li neturėti nei ypatingos išvaizdos, nei žmogus vartotą skustuvėli, adatą ir juo
svarstyti atomines energijos kontroles kvapo, nei skon’o. Kartais konservuose dą siūlą. Perp ovęs vištoms gurklius, iš ir visi gali gyventi, net geriau, kaip
klausimą. Abejojama, ar bus iš to nau nuodai gali būti taip koncentruoti (sti kratė avižas, paskiau užsiuvo gurklius. anais laikais. Delko? — žeme geriau
dos, nes Rus ja nenori jokios kontroles prus), kad jau vien nuo paragavimo ga Laukia kas bus, Vištos ne tik nepastipo, įdirbama. O kuomet ji geriau dirbama,,
įsileisti. Del to tas klausimas ne vieną lima gauti sunkius apsinuodijimo reiš bet vena jau sekančią dieną sudėjo daugiau ji ir duoda. Taigi, mitybos klau
kiaušini, o kitą — pradėjo giedoti, ka:.p simas ne tiek nuo žems, kiek nuo žmo
kartą buvo atidėtas.
kinius! Jei konservu dėžutės dugnai iš
gaus priklauso. Išeina, kad kiekvienas:
♦Britu filmu pramone neišsiverčia. Per sipūtę ar pastebimas plyšys tarp Indo gaidys. Kitos nieku nepas žymėjo.
žmogus žemei savaime yra turtas, bet
nai ji turėjo per 4 milijonus svaru nuo viršelio ir guminio žiedo (vekavimo in
DVYNUKAI ARBA TRYNUKAI
stoliu. Nuostoliu prežast mi esą dideli duose), o taip pat jei konservuotoj mė
Amerikoje, Pitsburge. gyvena ponia neapsunkinimas. žmogus randa priemo
valst. mokesčiai. Jei nebus gauta iš vy soj pastebimos skylutes (kaip olandiška Grisere, kuri pagarsėjo tuo, kad gimdo nių raistus ir dykymas derlingais laukais,
riausybes paramos, tai sekančiais metais me sūryje) ar skysčiuose — oro pūsleles, dvynukas arba trynukas, šiomis dieno paversti. Tas žemes plotas dabar dau
Britu filmu gamyba turės sustoti.
tai tokius produktus reikia būtinai per- mis ji susilaukė trynuku. Be ju ji jau giau žmonių išmaitina, kaip, pav. prieš* Popiežius gręžtai pasisakė prieš ve virinti (nes virinimu nuodai suardomi'!) turi keturias poras dvynuku. Visi vakai 100 metu. O jei taip yra, tai ar beverta
kvaršinti savo makaulę tuo, kad po 5 (t
dusiųjų skyrybas. J s pareiškė, kad ka arba geriausiai su tokiais produktas auga sveiki.
metu
žmonėms maisto stigs.
talikai teisėjai negali šalims duoti sky ats sveikinti!... įtariamą, o ypač tikrai
RAUGINTAIS KOPŪSTAIS GARSĖJA
rybų, išimt s gali būti tik ypat'ngai rim pagedusi maistą nereikia mesti lauk, nes
Mažas, Forestono miestelis, lllinoiso DEL KOKIOS PRIEŽASTIES LENINAS.
tais atsitikimais.
MIRĖ
galima išnuodyti naminius paukščius ir valstybėje. Gal n ekas jo toliau ir neži
♦Paryžiuje ivyko Britan jos, Prancū gyvulius (tik šuo nebijo š'.u nuodu!): notu, jei ten nebutu ,.Raugintu kopūstu
Ernestas Jungens karo metu turėjo
zijos ir Itai jos krašto apsaugos minis- geriaus:a yra sudeginti ar užkasti gilia, šventes“. š:emet per tą šventę, suvažiavę progų kalbėtis su buvusiu Lenino gydy
teriu slaptas pasitarimas. Svarstyta, kaip i žemę.
iš apylinkes ūkininkai, suvalgė dvi tonas toju. Jungeris ji klausė: — Del ko gi di
manoma, Pietų Europos ir Viduržemo ju
raug ntu kopūstu ir toną dešreliu. Ka dysis revoliucionierius mirė? Gydytojas,
Apsinuodijimo
reiškiniai
pastebimi
tik
ros apsauga, ryšium su Aalanto paktu.
dangi buvo susirinkę 35.000 žmonių, 'del atsake, kad — iš nuobodumo. Po to. kai
* Pere tą sekmadieni visoj Britu impe po 18-36 valandų (o kartais tik po 3-4 to rekordas neatrodo labai jaudinantis. jis rusu revoliucijos dėka visko pasiekė,
rijoj pagerbti per abu pasaulinius karus dienu!) po valgio: jaučiamas nuovargis,
nebematė tikslo .Igiau gyventi, eme. senREMONTUOJA KALIGULOS LAIVUS
žuvusieji. Karalius padėjo vainiką ant silpnumas, o kartais galvos svaigimas
st-ąs
Leninas ir numirė.
„Weltwoche.“Romos imperatorius Kaligula, karai air skausmai ir viduriu susilaikymas. Bet
Nežinomo kareivio kapo.
vęs
37
ir
38
metais
prieš
Kristų,
garsus
apie 30% v su apsinuodijus'uju jaučia
* Argentinos policija suėmė 1000 ko
skausmus
viduriuose ir blogumą ir vemia buvo nepaprastai ivair ais pokiliais ar
GER3. SKAITYTOJAMS
munistu, kurie mėgino Rusijos perversmo
bei viduriui j a. Po to pasireiškia regėjimo tuo atsitikimu, kad i senatą pravedė se
Skelbimus
ir pranešimus gal me ideti i
sukaktuves minėti.
sutrikimai k.a. neaiškus matymas, ma natorium mylimą arkli, bet r prabangi~"* JTO politinis komitetas pasmerkė tymas dvigubu daigtu, viršutiniu voku nia's laivais, kurie plaukiodavo ežere. Du sekančios savaites numeri t.k tuos, kuriuos,
Albaniją r Bulgariją už Graikijos suki paralyžius (vokai užkrenta ant akiu ir tokie la vai prieš paskutiniji karą buvo gauname iki pirmad enio. Vėliau atsius
lėliu rėmimą ir taikos Balkanuose ordy- ligonis negali ju pakelti). Dar vėliau li iškelti, bet prasidėjęs karas nutraukė j u tieji gali būti ideti tik ateinančios savai
tes numerin.
mą.
gonis visai nusilpsta, nebegali kalbėti čr remontą. Dabar italu valdžios įstaigos
Tiek skelbimą, pranešimai, tiek ir kitu
* Gen. Bishopas, Britu komisaras Vest nuryti maisto. Sąmone, paprastai, buna nutarė atremontuoti juos
raštai
„Br. Lietuviui“ paskelbti, turi tu
falijoj, pagrąsino uždarys'ąs Gelsenber- aiški v'są laiką.
RŪPESTIS ŽINOMA
rėt siuntėjo vardą, pavardę ir adresą..
go žibalo fabriką, jei nesiliaus grąsiniNe retai tenka išgirsti rimtu moksli Be ■ š' u žinių, t.y. anoniminius raštus,,
Galut'ne mirties priežastimi buna šir
mai prieš tuos darb ninkus, kurie išmon
dies bei kvepav mo aparato paralyžiai ninku „susirūpinimą“ besvarstant klau negalėsime naudoti.
tuoja to fabriko dali.
arba prisijungęs plaučiu uždegimas. Li simą, kas bus su žmonija po 50 metu,
Redakcija ir Adm iteracija.
* Vokiečiu feldmaršalo Monšteino byla
gonis miršta paprastai tarp 4-tos ir 8-tos kai žemejo gyvens trys milijjardai žmo
dar nesiba:gia. Neseniai teismo posėdžiai
d enos po apsinuodijimo. Jei kas sulau nių. Ar tuomet pajėgs žemę visus išmai
kelias dienas ėjo prie uždaru duru, nes
kia devintos dienos, tai yra vilčių, kad tinti? Ne vienas prileidžia, kad tuomet
Manšteinas buvo pakvietęs kelis luudininKl. Aš ir dar du manp draugai i Angliją
gali išgyti. Juo vėliau po valgio pasirodo teks žmonėms „diržus suvežti“ del mai
kus. kurie parodymus davė slaptai.
apsinuodijimo reiškiniai, juo pasveikimo sto stokos, nes trijų milijardu žmonių že atvykome iš Austrijos. Atbuvę čia skirtą ter
* Graikijos sukilėliu radijas iš Bulga galimybes didesnes ir .... atvirkščia'.
me negalėsianti išmaitinti, žmones ba miną norėtume vėl ten grižti. Prieš atvykdami
rijos paskelbė, kad sukilėliai buvo nuga
Mirtingumas labai didelis: ame du mirsią.
i ši kraštą dirbome žemes ūkyje. Jei grįžtume
lėti del T to kaltes. Esą jis, Amerikos įsa rikiečiu duomenimis miršta 60-70% visu
Tie kurie tokią nuomonę teigia, tikrai dabar, tai du vėl galėtume pas buvusi ūkininką
kytas. liovėsi sukilėlius remti. Dabar su
darbo gauti, o trečiajam tektų pasiieškoti kitur.
kilėliai pasitraukė i kalnus, kur ir didin
Ar mes galėtume išvykti ir kur reiktu kreip
sią savo jėgas kovai prieš monarchistus
tis?
M. 8. K.
ir fašistus.
SKELBIMAI
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Grįžimas
i
Vokietiją
ir
Austriją
dar yra
* Amerika ir Britanija atšaukė draudi
. Scotia South“ skyrius lapkr. 12 d. ren pasunkėjęs. Apie grižimo tvarką paskelbta ats
Dėmesio. Pas ulome gerb. šias knygas:
mą pardavinėti Jugoslavijai lėktuvus ir
Pewtress ir Gericas-li etutišk^i angliš gia vakarą. Programoje pasirodys seno kirai. Del to čia teks paliesti tik teisinę grižu
žibalą.
kas
ir Angliškai lietuviškas žodynas — sios ir jaunosios išeiv jos pajėgos. Pro siojo būklę. Jus gi žinot, kad kitais metais
♦Britu parlamentas pratęsė iki 1950
metu galo darbo jėgos kontroles Įstaty 10/6. Starkus-Lietuviu kalbos gramatika gramoje dalyvauja Liverpoolio magikas IRO baigia savo veiklą.7 Del to£likusieji neiše
mą. Be Darbo min'sterijos leidimo darbi — 10/-. Jftnas Km tas —- Eiles — 8/6. su gana idomia s numeriais. Toliau — migravę DiPi busJpervestiTkrašto valdžios ži
ninkai negales darbo vietas keisti, šis White — Practical Modem English, 2 kn. šokiai. Vakaro pradžia: 6 v. 30 m. Vaka nion. Šitokios galimybesjir bijo/dabar Austri
įstatymas mažai taikomas, nes .perė tais — 8/-. Eckersley — Modem English ro vieta: St. Mary's & St. John's C.Y.M.J. joje gyveną DiPi- Šiuo reikalu pravers pacituo
metais tik 29 darbininkai buvę priversti Course — 3/9. Muller — Grammar of Club. 7-11. Patterson Street, Earlcstown. ti neseniai Austrijos DiPi" organizacijų pa
imtis to darbo, kurio jie nenorėjo dirbti. Madero English — 5/-. Palmer— Gram
Ieškau B. Murmos, buv. Wigsely an siustą JTO memorandumą. Jame rašoma: „Jau
mar of English Words — 6/6. Henderson
* Nobelio premija už fizikos darbus
glu
kalbos mokykloj. F šyt;. A. Alinis. dabar, kai Austrijoje dar tebera okupacines jė
— Dictionary of Engl sh Idioms — 7/6.
duota japonu mokslininkui Hideki Yuka
gos, visos austru politines partijos, spauda ir
37,
Church
Rd.. Newport, Mon.
Chr st — Dictionary of Synonims & An
wa! už atomo tyrinėjimus.
net valdžiosgnariai ne kartą reikalavo svetim
tonyms — 4/-. Eckersley — Essential
* Amerikos spaudos žiniomis, Malen- English for Foreign Students: I ir II po Lietuvis, 34 m.,-vedybų tikslu, noriu su šaliu ištrėmimo. Todėl tiems DP, kurie liks
kovo dėka, š Politbiuro esęs išstumtas 3/6. Ill — 4/-, IV — 5/-. Jespersen — sirašinėti su mergaite ar bevaike našle, austru žinioje, nėra jokios garantijos, kad juos
Kaganovičius. Jo portretai iš sovietiniu Essėnt'als of English Grammar — 10/6. ik: to paties amžiaus. Rašyti: Pass No. vieną dieną neišduos komunistiniu šalių satra
A.214719. London Br'ck Co. Hostel Dray
ištaigu jau pašai nti.
pams. Jau dabar žinoma, kad Sovietu Sąjunga
Heitland — How to write good letters — ton Parslcw, Blettchley, Bucks.
* Prieš atominius g:nklus išrasta gyny 3/6. Villiers — Complete Letter Wr ter —
sulaikiusi 10,000 austru karo^ belaisviu, už ku
bos priemone, kuri dabar tobulinama. 4/6. King — Business Letter Writer —
Juozas Pačyla. iš Bart ninkų vis., pra riu paliuosavimą ji reikalauja 250,000 Austri
Tai radio budu valdomos kulkos, kurios 4/6. EXPRESS BOOK SERVICE, 50. Ad
šomas atsiliepti.Yra jums žinių iš Kana joje gyvenančiu DP".
nušaus atomines bombas nešančius lėk dison Road, London W.14.
dos. T. Bild ene. 13 b. Squatters Site,
Savo žygi gerai apgalvokite, kad paskiautuvus. šios priemones d'rbamos Ameri
Carlton Green Near Newmarket.
netektu
gailėtis.
koje ir Britanijoje.
Dar galima užsisakyti Lietuvišką k se
♦.Nigerijos delegacija. Dr. Nnando nini kalendoreli. 72 pusi., 18 pusi, infor
DOVANU SIUNTINIAI
Azikwe vadovaujama, važiuoja i Prahą, macinio teksto, užrašams vieta. Kaina,
kur yra kominformo ruošiama Tarptauti su persiuntimu. 4/2. Užsakantiems 10
siunčiami i visus kraštus. Užsakydami rašykite angliškai arba vokiškai
ne žmonų santykiavimo konferencija. ir . daugiau egzempliorių — 10% nuolai
L. a m p e r* t Supply Co.,
Delegacija prašysianti
už
Geležines dos. Užsakoma šiuo adresu: F. Nevera45, Cromwell Rd., London, S.W.7. Kainaraščiai ir informacija veltui.
uždangos esančiu valstybių paramos Ni- vičius, 40, Fosse Rd., Central, Leicester.
geri j ai nepriklausomybę gauti iš Britu
„BRITANIJOS LIETUVIO” PRENUMERATOS KAINA: D. Britanijoje: metams — 18 šilingu, pusei
imperijos.
Kava tiesiai iš Londono Vokietijon ir
metu — 10 šilingu, trims mėn. — 5/6 šilingai; JAV — 3 doleriai. Visur kitur — kiek JAV.
♦ Buvęs Lenku užs. reik, ministerijos i kitus Europos kraštus- Aukšč ausios rū
SMULKUS SKELBIMAI:
mokama iš anksto už spaudos eilutę arba už 35 raides, po
spaudos skyriaus šefas, vėliau Lenkijos šies deginta pupeLu kava (siunčiama
pasiuntžnys JAV ir Australija' Litaueris. pagal specialius leidimus), 5 Svarai 23/6.
1 šilingą. ADRESO PAKEITIMAS — 6 penai.
šiuo metu esąs Varšuvoje, apkaltintas „Aquarius“ 2, Beaconsfield Terr. Rd.
Pršatsd by: VeriiM Foundation Preu IX, Praod Mews, London, W. Z.
ryšio su vakaris palaikymu.
London. W. 14. SHE 4053.
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