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RUSU KARIUOMENES 
JUDĖJIMAS

Pastaruoju metu pasaulio spaudoje pasirodė 
daug žinių apie Sovietų kariuomenės judėjimą 
ir jos telkimus įvairiuose kraštuose. Ne maža 
naujų kariuomenės dalinių pasirodė Bulgari
joje, Jugoslavijos pasieny; dideli rusų kariuome
nės telkimai pastebėti ryt. Vokietijoj, netoli 
Berlyno ir pietinėj Rusijoj, taip pat ir Persijos 
pasieny.

Graikijoje pasklydo aliarmuojančios žinios, 
kad Bulgarijoje, Makedonijos srity sutelkta 
apie 6.000 graikų partizanų. Neįprasto masto 
rusų kariuomenės judėjimas pastebėtas Vengri
joje ir Lenkijoje.

Ką tokie judėjimai reiškia? Tuo tarpu nėra 
duomenų apie jų tikslą spėti. Galimas dalykas, 
kad tuo būdu norima ir dėl Korėjos karo kilusį 
pasaulio nuomonės įtempimą padidinti.

Ryšium su tokiais rusų žygiais ir Korėjos 
karu, Vokietijoje vakarų sąjungininkų kariuome
nė neoficialiai yra parengties būklėje. Ata
tinkamų žygių yra imtasi ir kituose kraštuose, 
ypač kur gali iškilti panašaus židinio grėsmė, 
kaip Korėjoje.

NAUJOS BERLYNO 
BLOKADOS REIŠKIMAI

Rusai nutraukė trims vakarinėms Berlyno 
dalims elektros srovės tiekimą. Berlyno bur
mistras prof. Reuter’is tokį reiškinį aiškina, 
kaip sovietų komunistinio puolimo Korėjoje 
išplėtimą į vakarinį Berlyną. Burmistras sura
mino gyventojus kad nesirūpintų, nes vakari
nėse dalyse esančios elektros jėgainės dėka, 
elektros srovės tiekimo sustabdymas, nebus 
taip labai jaučiamas.

Šis faktas ir visa eilė kitų reiškinių leidžia 
spėti, kad rusai ruošia Berlynui naują blokadą. 
Tokią prielaidą patvirtina ir į vakarinį Berlyną 
atbėgusio iš rytinės zonos žymaus komunisto 
pareiškimas. Atbėgėlis pareiškė, kad rusai 
netoli Berlyno, Oranienburge ir Eberswaldeje 
sutelkė dideles kariuomenės pajėgas.

Rusų kėslus mėginti dar kartą vakarų są
jungininkus iš Berlyno išstumti rodo ir neseniai 
jų įteikta Amerikai nota, kurioje jie kaltina 
Ameriką, esą iš jos lėktuvų išmėtyta ant rytinės 
Vokietijos laukų bulves naikiną vabalai. Šia 
nota, nežiūrint didžiausios nesąmonės, kuriaji 
pagrindžiama, kaip tik siekiama pasidaryti pasi
teisinimą dėl veiksmų prieš oro kelius, einančius 
tam tikromis vietomis iš vakarų Vokietijos į 
Berlyną. Netrukus turės paaiškėti, kas už šitų 
rusų veiksmų ir prasimanymų slepiasi.

PRALAIMĖJIMAS KORĖJOJ 
REIKŠ PASAULINI KARĄ

Liepos 4 d., Amerikos nepriklausomybės 
šventės proga, Londone surengtame bankete, 
Zhurchill’is pareiškė:

Komunistai neturi triumfuoti Korėjoj. Tai 
:urėtų lemiamos reikšmės pasaulio taikai. Jei 
comunistai laimėtų, trečiasis pasaulinis karas 
ikriausiai neužilgo mus užgriūtų net baisesnė
ms sąlygomis, negu dabar.

Mes, britai ir amerikiečiai, turime pripažinti, 
cad mums nesisekė. Sunaikinę Hitlerį ir Musso- 
inį, mes manėme, kad užbaigėme nacionalizmą 
r fašizmą. Dabar gi mums vėl grąso Stalinas 
r komunizmas. Rusų komunistai sukūrė im
periją, kokios nei caras nesvajojo.

Vieningai atliksime tautinius įsipareigojimus, 
feningai žengsime pirmyn. Išgelbėsime pasaulį 
š trečio karo, o jei jis įvyktų nežiūrint mūsų 
pastangų, mes nebūsime sunaikinti ir pavergti.

GENOCIDO MINĖJIMAS
Birželio 14-toji kaip genocido diena, o taip 

>at birželio 15-toji, rusų į Lietuvą įsibrovimo 
liena, visose pasaulio lietuvių kolonijose 
iemet buvo ypatingai atžymėta. Gedulingos 
•amaldos, gedulo šydais pridengtos Lietuvos 
rispalvės, specialūs susirinkimai, dalyvaujant 
:etos įžymiems žmonėms, specialūs pranešimai 
pie sovietų vykdomą Lietuvių Tautos naikinimą, 

tinkamos rezoliucijos, vietinės spaudos pri
tikimas sudarė sąlygas Lietuvos bylą ir Lie- 

ų Tautos aliarmuojančią padėtį pasaulio 
Jai opinijai priminti ir atitinkamai paska- 
'■ sprendžiančius tarptautinės politikos veiks-

ELTA

Londonas, 1950 m. liepos 7 d.

KORĖJOS KARAS
Korėjoje kilęs karas patraukė pasaulio dė

mesį dviem atvejais: a) teisiniu ir moraliniu 
atžvilgiu dėl pagalbos užpultajam kraštui su
teikimo ir b) Korėjoje vykstančiais karo veiksmais.

Teisinis pagalbos suteikimo klausimas buvo 
Sovietų keliamas. Pradžioje jie įrodinėjo, kad 
Saugumo Taryba, pagalbos suteikimo klausimą 
spręsdama, nusprendė neturėdama reikalingos 
balsų daugumos. Tačiau kuomet ir nuo balsa
vimo susilaikiusiųjų Tarybos narių kraštai pa
žadėjo Korėjai paramą suteikti, tuomet klau
simą bolševikai pradėjo kelti grynai įprastos 
jiems propagandos metodu, primesdami svetimų 
valstybių kišimąsi į korėjiečių vidaus reikalus 
ir Amerikos imperializmo rėmimu. Bet kai 
Amerikos atsakingi asmens pareiškė, kad į 
Korėjos karą jie žiūri kaip į policinę priemonę, 
siekiančią ten taiką ir tvarką atstatyti tuomet 
teisinis klausimas nebeteko diskusijų pagrindo.

* * ♦
Saugumo Tarybos nutarimą suteikti Korėjos 

respublikai tokią pagalbą, kokia reikalinga 
ginkluotam užpuolimui atremti ir taikai tam 
rajone atstatyti, parėmė 46 valstybės iš 59, Jungt. 
Tautų Organizaciją sudarančių.

Korėjai suteikti pagalbą pažadėjusių kraštų 
tarpe yra ir nacionalistinė Kinija. č’angkaišekas 
pasiūlė iš Formozos pasiųsti 33.(XX) kareivių 
Korėjai padėti. Tačiau šis pasiūlymas nerado 
pritarimo, nes Čangkaišeko pagalba galėjo 
sudaryti priežastį ir Maotsetungui panašią pa
galbą pažadėti šiaurės korėjiečiams. O tokia 
būklė galėtų jau išeiti iš Korėjos karo apimties.

Rusija savo notoj pasisakė laikysiantis neu
tralumo Korėjos atžvilgiu, panašiai padarė ir 
jos satelitiniai kraštai, kurie įeina į JTO.

Rusijos užs. reik, vicemin. Gromyko per 
Sovietų radiją ir spaudą puolė Ameriką, kaltin
damas, kad ji, paremdama Saugumo Tarybos 
nutarimą, siekiantį pasigrobti ne tik pietinę, 
bet ir šiaurinę Korėją ir dėl to esanti „taikos 
piešas Nr. 1”. Pakaltino jis ir JTO generalinį 
sekretorių, kuris padėjęs JTO chartą sulaužyti.

* * *
Iš pasiūliusių Korėjai pagalbą suteikti kraštų 

žymesnę pagalbą teikia Amerika, kurios vy
riausias Japonijoje esančios okupacinės kariuo
menės vadas gen. MacArthur’as yra ir karo 
veiksmų Korėjoje vadas. Iš pradžių Amerika 
į Korėją pasiuntė aviacijos dalinį, o vėliau ir 
karo laivus. Vėliau keletą karo laivų gen. Mac 
Arthur’o žinion pasiuntė ir D. Britanija, Austra
lija, N. Zelandija ir pažadėjo pasiųsti Olandija.

Paskutinėmis dienomis buvo MacArthuro’ 
žiniai pavestas ir Australijos karo aviacijos 
dalinys, esąs Japonijoje. Tačiau suteiktoji Ko

PRANCŪZIJA DIDELIU ĮVYKIU ĮKARŠTY
(MŪSŲ PARYŽIAUS KORESPONDENTO)

Nuo pat Schuman’o plano paskelbimo, Pa
ryžius gyvena įtemptai. Tą planą su džiaugsmu 
priėmus vokiečiams ir italams, šiek tiek atsar
giau trims Benelukso valstybėms, neigiamas 
anglų pasisakymas užpykdė prancūzus. Šie, 
pasiekę po karo Europoje, išskyrus Švediją, 
geriausių laimėjimų, nežiūrint netvarkos ir streikų, 
prikaišiojo anglams nesugebėjimą kitaip savo 
ekonomijos kelti, kaip šaline — imperijine poli

Nottingham© lietuvių tautinių šokių grupė.Vidury — grupės vadovė p. O. Lingaitytė ir 
akordeonininkas (su instrumentu) p. A. Garkauskas.

rėjai pagalba iki šiol nepasirodė veiksminga, 
dėl to ir šiandien įsibrovėliai ne tik nėra sulai
kyti, bet savo užgrobikišką žygį tęsia, braujasi 
toliau į pietus ir, kovodami su pietiečių kariuo
mene, užima naujus miestus ir žemės plotus.

» » »
Amerikos aviacija, kaip iš pranešimų matyti, 

gerai veikia. Ji bombarduoja slenkančius šiau
riečių kariuomenės dalinius, jų bazes ir kitus 
strateginius tikslus.

Pačioje karo pradžioje Amerikos aviacijai 
buvo leista veikti tik iki 38 lygiagretės, arba 
tos ribos, kuri pietinę Korėjos dalį skyrė nuo 
šiaurinės dalies, bet kai paaiškėjo, kad Ame
rikos ir kitų valstybių teikiama pietinei Korėjai 
pagalba neatbaidė šiauriečių nuo užkariauja
mojo žygio, tas draudimas buvo atšauktas ir, 
ką ir kur aviacija turi bombarduoti, pavesta 
karinei vadovybei spręsti.

Iki šiol Amerikos aviacija bombardavo daug 
tikslų ir jau turėjo aukų.

MacArthur’o žiniai pavesti karo laivai blo
kuoja Korėjos pakraščius, bombarduoja krante 
esančius įsibrovėlių prietilčius ir kovoja su 
šiauriečių laivais. Jau nuskandino 11 įvairaus 
tipo šiaurės Korėjos laivų.

Karo veiksmams, ypač aviacijai, Korėjoje 
kliudo prasidėjusios liūtys, kurios paprastai 
trunka apie du mėnesius.

Aviacija ir laivynas, nors ir labai reikšmingi 
ginklai, bet negali šiauriečių žygio sustabdyti, 
nes pietiečių kariuomenė yra negausi ir neme- 
chanizuota; nors ir gerai ji ginasi, bet negali 
šiauriečių veržimosi sulaikyti. Gen. MacArthur’o 
nustatytoji gynimosi linija Hano upe nepavy
ko išlaikyti. Šiauriečiai pro ją prasiveržė ir 
Suwono miestą užėmė.

Nieko kito nebeliko, kaip tik į Korėją siųsti 
Amerikos pėstininkus. Pirmieji jų daliniai jau 
atvyko ir užėmė pozicijas.

Šiauriečių pusėje dalyvauja rusiško tipo avia
cija, keletas lėktuvų pastebėta net su Rusijos 
skiriamiasias ženklais ir gausūs tankų daliniai. 
Kai kuriuose sunaikintuose šiauriečių tankuose 
rasta rusų.

Paskutiniuoju metu iš Kalifornijos siunčiama 
gen. MacArthur’o žinion jūros laivyno pėsti
ninkų daliniai ir virštvirtovių tipo lėktuvai.

Ši žinia rodo, kad karas Korėjoje gali ilgai 
užtrukti ir kad gali būti sunkus. Ir iš viso kyla 
dėl jo klausimas: ar jis yra tik vietinio pobūdžio 
karas, ar didelio karo židinys.

Nors jau savaitė kaip karas yra kilęs, bet 
konkretesnių bruožų dėl savo pobūdžio jis dar 
neišryškino. Dėl jo yra įvairių nuomonių. (Žiūr. 
5 pusi. Korėjos žemėlapį).

tika ir diržo veržimu. Neseniai paskelbtas dar- 
biečių manifestas sukėlė Paryžiuje atvirą pyktį. 
Atsakydamas į jį, socialistų partijos veikėjas 
A. Philips’as, spaudoje pareiškė, kad dabar, 
anglams galutinai nusigręžus nuo Europos, 
socialistiniam judėjimui turės vadovauti vieni 
prancūzai, kuriems dar tarptautinės mintys 
prieinamos.

(Tęsinys 5 puslapy)

IV METAI

J. Duvieusart’as, naujasis Belgijos vyriau
sybės minist. pirmininkas, katalikų partijos 
vadas. Jo pirmininkaujama vyriausybė turės 
galutinai įveikti sunkumus sprendžiant kara
liaus Leopoldo grįžimą. Socialistų partija pa
reiškė griežtai priešinsis karaliaus grįžimui, o 
jei sugrįš, tai sabotuos jį.

Liepos 4 d. naujoji vyriausybė gavo pasiti
kėjimą. Šią savaitę ji pateiks abiems rūmams 
įstatymo projektą dėl karaliaus Leopoldo grį
žimo. Kadangi dabartinė vyriausybė turi abie
juose rūmuose daugumą, dėl to tikisi, kad pa
teiktasis įstatymas bus priimtas.

PRANCŪZIJA DAR NETURI 
VYRIAUSYBES

Naują vyriausybę sudarė radikalų partijos 
atstovas, daugiausia iš buvusios vyriausybės 
narių. Tačiau tik 38 valandas ji išsilaikė, nes 
liepos 4 d. parlamentas, balsuodamas naujai 
vyriausybei pasitikėjimą, komunistų, socialistų 
ir degolininkų balsų daugume, ją nuvertė. Vy
riausybės sudarinėjimo procedūra vėl prasidėjo, 
sunku pasakyti, kiek laiko ji užtruks. Tuo 
tarpu Prancūzija neturi vyriausybės ir kaip tik 
tokiu metu, kada pasaulis gyvena didelį įtempi
mą, kilusį dėl Korėjos karo ir kada ryšium su 
juo tiek daug iškilo skubaus sprendimo reika
lingų problemų.

LAISVOSIOS EUROPOS RADIO 
STOTIS

Liepos 4 d. pradėjo veikti laisvosios Europos 
radio stotis, esanti kažkur Europoje. Ji bus 
tribūna iš už Geležinės Uždangos kraštų politi
niams emigrantams. Nors ji skiriama anapus 
Geležinės Uždangos esantiems gyventojams in
formuoti, bet neturi ryšio nei su Amerikos 
Balso, nei BBC panašiomis tarnybomis.

Pilnu tempu ši stotis pradės veikti nuo 
liepos 14 d., o iki to laiko teiks tik pasi
rengiamojo pobūdžio informacijas. Lietuvių, 
nei kitų Baltijo valstybių kalbų šios stoties 
programoje tuo tarpu dar nebus.

VLIKO NARIAI GRIŽO IŠ ROMOS
Ten jie buvo nuvykę Šventųjų metų proga, 

buvo priimti Šv. Tėvo. Ta proga užmezgė san
tykius su italų vadovaujančios partijos atsa
kingais žmonėmis, kurie šiltai priėmė lietuvių 
pageidavimus ir žadėjo duoti jiems eigą savo 
pasitarimuose. Tie pageidavimai buvo išdėstyti 
ir Vliko rašte Italijos min. pirm. De Gasperi’ui.

Vliko delegacija susitarė su atsakingais žmo
nėmis dėl būdų iš Vatikano duodamai lietuviškai 
transliacijai patobulinti.

Po didelių gyvenimo kovų, pačiame am" 
žiaus gražume, iš tremties išvykus į U.S.A., 
š.m. gegužės 10 d. atsiskyrė iš mūsų tarpo 
a.a. Jadvyga Nekrošienė — Sadauskaitė, 
kilusi iš Kauno. Palaidota gegužės 13 d. 
R. K. kapinėse Baltimoorėje.

Tebūnie, Tau Jadvyga, lengva antrosios 
tėvynės žemelė.

Reikšdami užuojautą J. Nekrošiui pra
nešame, kad už Jadvygos vėlę pamaldos 
bus liepos 9 d. 9 vai. Lietuvių bažnyčioje, 
21, The Oval, Hackney Rd., London, E.2.

Liūdį prieteliai:
M. J., London, J. D., Derby 

Anglija, 1950 m.
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' 2V — BRITANIJOS LIETUVIS“ 1950 m. liepos 7 d.

NORIME JAUSTIS VISAI LASVI RUSIJOS PARLAMENTE APIE LIETUVA
D. Britanijos ūkis vis labiau ir labiau atsi

gauna. Viena po kitos nuimamos karo metu 
uždėtos kontrolės, grąžinama žmonėms asme
ninė laisvė bei iniciatyva. Kiekvienam anglui 
atsiveria gražios galimybės: ką nori planuok ir 
dirbk.

Tačiau mums, D.P., panašios perspektyvos 
nesišypso. Mums dar paliktas galiojąs skyrimo 
į darbus potvarkis — tebeesame Darbo Minis
terijos rankose. Ne tik kad kelias į aukštes
nius postus mums užkirstas, bet net ir tą papras
tutę juodadarbio vietelę keičiant, vis dar reika
lingas ministerijos sutikimas.

Prieš kurį laiką kairės pakraipos populiarus 
„Daily Mirror” laiškų skyriuje klausė: kaip tai 
yra, kad čia svetimame krašte: lietuviai, latviai, 
lenkai ir kitokie prasimuša, praturtėja, į už
sienius atostogauti važinėja, o vietiniai anglai 
nesugeba net lygintis prie ju?

Iš tiesų, mūsiškiai pamažu „apsinaminėja” 
ir „motorizėja”, šiemet net grupines ekskursijas 
rengia į Italiją.

Tai gal mus varžo bijodami, kad mes, varg
šai tremtiniai,, anglų visai nenukonkuruotume?

Atrodo, ka‘d čia bus visai kas kita.
Kaip tik šiomis dienomis mano darbovietėje 

buvo Profesinių Sąjungų skyriaus susirinkimas. 
Atsilankė net generalinis sekretorius Mr. Bryan 
Roberts (N.U.P.E. — National Union of Public 
Employees — Viešųjų Tarnautojų Profesinė 
Sąjunga, turinti apie 200.000 narių). Suradau 
progą asmeniškai pasikalbėti su šiuo, sąmojingu

NKVD LETENOS PIRŠTAI
Tremtinių gyvenime kartais pasitaiko negero- 

vinių reiškinių, dėl kurių paskiau ne vienas 
dalyvių graudenosi ir stebėjosi kaip toks daly
kas iš viso galėjo iškilti ir jį įtraukti. Visa tai 
ne atsitiktinai įvyksta, bet tamsioms jėgoms 
iš tokiau veikiant. Tai daro tie, kurie siekia iš 
jų galios pasprukusius žmones „susisemti” arba 
padaryti juos neveiksmingais. Kas tai daro ir 
kaip daro, be tų žinių, kurios jau buvo lietu
vių spaudos paskelbtbs, žemiau dedamos dvi 
instrukcijos dar vaizdingiau parodys ir kaip 
daroma.

Šią instrukciją rado italų policija, sulaikiusi 
vienoje DiPi stovykloje komunistų agentą. Ją 
paskelbė įvairūs laikraščiai, tarp jų ir „Vers 
l’Avenir” 1950.6.2 num., iš kurio ši ištrauka 
paimta.

„Norint palaužti tremtinių atsparumą ir mo
ralę, būtinai reikia sukelti kivirčių tarp Įvairių 
jų tautinių grupių, ypač kiek tai liečia socialinį 
ir ekonominį gyvenimą, ir tarp įvairių tos pa
čios tautos politinių grupių.

„Lygiai taip pat yra reikalinga kliudyti bet 
kokią kultūrinę veiklą pabėgėlių tarpe.

„Tam tikslui visas svarbiausias vietas turi 
užimti asmens, kurie eina iš vien su mumis, 
arba tie, kurie neturi jokios įtakos kitiems.

„Taip pat svarbu išprovokuoti pabėgėlių 
tarpe įvairių skandalų, kad viešoji nuomonė 
žiūrėtų į juos, kaip į niekam vertus žmones.

„Reikia stengtis nuolat didinti esančius prie
šingumus tarp įvairių religinių organizacijų.

„Visokiausiais būdais reikia mažinti tremti
nių vertę tų tautų akyse, kurios žada juos pri
glausti, ypač Kanados, J. A. Valstybių, Argen
tinos ir Brazilijos. ,

„Stovyklose gyvenimo sąlygos turi tapti ne
pakenčiamos.

„Kriminaliniai nusikaltimai turi būti, kiek 
galima, dažni.

„Reikia sudaryti bendrą nepasitikėjimą ir 
vieni kitų įtarinėjimo aplinką tarp stovyklos va
dovybės ir jos gyventojų; geriausias būdas tai 
atsiekti išprovokuojant neteisingą vadovybės ir 
policijos pareigūnų elgesį su tremtiniais. Su 
nuolatiniu nepasitenkinimu ir dažnu policijos 
įsikišimu toji aplinka darysis vis labiau įtempta.

„Tremtiniai, kurie galėtų tapti pavojingi 
komunizmui, turi būti likviduojami. Į jų vietą 
reikia statyti asmenis, kurie galėtų būti mums 
naudingi, arba kurie neturi jokio išsilavinimo 
nei kultūros.

„Reikia įtikinti tremtinius, kad Vakarų vals
tybės yra didžiausi jų priešai”.

Ir dar vienas dokumentas, kurį paskelbė 
Londone išeinąs ukrainiečių biuletenis „Ukra
inian Information Service” šių metų gegužės 
mėn. numery. Skelbiamoji instrukcija paimta 
iš ukrainiečių organizacijos (O.U.N.) žvalgybos 
tarnybos archyvų ir pažymėta 6 num.

Šitos instrukcijos didesnio dėmesio verta ta 
jos dalis, kuri nurodo, kaip NKVD agentai 
turi,veikti tremtinių tarpe. Štai ji:

„Pagrindinė jūsų darbo taktika lieka ta pati:
„1. Palaikyti ir didinti luomų ir tikėjimo 

skirtumus įvairių tautybių tremtinių tarpe.
„2. Provokuoti tarp rytinės ir vakarinės Ru

sijos pabėgėlių, tarp senųjų ir naujųjų emigrantų 
nesutarimus.

„3. Negailėkite pastangų emigrantų kultūrinei 
veiklai paraližuoti. Nekvalifikuoti ir negabūs 
asmenys turi būti skatinami užimti atsakingas 
vietas visose emigrantų kultūrinio gyvenimo 
srityse.

„4. Naudoti vietinę spaudą ir, jei galima, 
radiją, kompromituoti gyventojus vietinių gy- 

bei simpatingu, anglu. Jis rodė nuoširdų susi
domėjimą. Jo nuomone, D P darbo varžymas 
parodas komunistinės įtakos žymes valdžioje. 
Sako, nenori duoti tremtiniams laisvai pasi
reikšti.

— Ir kaip negražu, — pats pridūrė, — kad 
čia, Anglijoje, kuri visokius pabėgėlius, net tą 
patį Karolį Marksą kadaise priglaudė, dabar 
taip elgiamasi tremtinių atžvilgiu!

Skubiai bandė suraminti:
— Tas jūsų varžymas ilgai netruks!
Ką nors tiksliau nepasakė. Pats yra matęs 

Rusiją ir Pabaltijį, Mr. Roberts’as aiškiai pa
žadėjo paremti mus, jeigu kur ir kada iškiltų 
šitas mūsų laisvės klausimas.

Taigi, kova dėl mūsų lygybės Anglijoje yra 
kartu kova ir prieš tą raudonumą, kuris net ir 
čia, kad ir paslapčiomis, stengiasi įgelti mus. 
Kiekvieno mūsų pareiga yra spirtis jam ir per 
savo profesines sąjungas siekti lygaus traktavi
mo su anglais. įvairiems pareigūnams bei 
organizatoriams reiktų įrodinėti, kad mes, trem
tiniai, beveik visi — su labai mažomis išimtimis 
— priklausome Prof. Sąjungoms. Dėl to negali 
būti toleruojama ir tokia neteisybė mūsų atžvil
giu. Tai keldamas nenoriu pasakyti, kad mes 
esame nepatenkinti turimu darbu. Gal jo ne- 
keisime ir lygų traktavimą išsikovoję. Gerai 
kalbos nemokėdamas kažinkur neįšoksi. Klausi
mas yra tas, kad mes prašome nuimti nuo mūsų 
slopinantį jausmą. Norime būti ir jaustis, kaip 
jaučiasi laisvi žmonės. P. Leonas

ILGI IR NAGAI AŠTRŪS
ventojų akyse. Įtikinti pastaruosius, kad emi
grantai kultūriniu atžvilgiu mažavertės mize
rijos. To siekiant skatinti pabėgėlių tarpe gir
tuokliavimą, vagystes, spekuliaciją ir kitus nu
sikaltimus.

„5. Provokuoti neapykantą tarp katalikų ir 
nekatalikų.

„6. Niekinti emigrantus kaip darbo jėgą Ka
nados, Argentinos, Brazilijos ir kitų darbdavių 
akyse. Daryti visa, kad į tas valstybes pirmoj 
eilėj patektų demoralizuoti ir nesveiki asmenys. 
Tuo pačiu metu skleisti informaciją tarp emi
grantų, kad darbdaviai nori pigaus darbininko, 
kad tuose (kraštuose) kultūringiems europiečiams 
nepakenčiamos darbo sąlygos, kad ten nešvara 
ir skurdas didžiausias.

„7. Skatinti įvairius nusikaltimus emigrantų 
tarpe. Kiekviename pabėgėlių susibūrime turi 
būti suorganizuotas mūsų tinklas. Imti savo 
įtakon tuos, kurie dirba atsakingesnėse vietose, 
skatinti juos prie nesąžiningumų, gundyti pa
pirkinėjimais, ruošti girtuokliavimus su ištvir
kavimais ir nutaikius progą sukompromituoti.

„8. Skleisti nepasitikėjimą tarp stovyklos gy
ventojų ir vadovybės. Papirkinėti, jei galima, 
ir į vadovaujančias vietas pastatyti nevykėlius, 
kad dėl jų nesugebėjimo ir apsileidimo mūsų 
darbas lengvai sektųsi.

„9. Sukurti pabėgėlių tarpe nepasitenkinimo, 
nusivylimo, bevdtiškumo ir desperacijos nuo
taiką.

„10. Svarbu išprovokuoti nesusipratimus tarp 
pabėgėlių ir vakariečių įstaigų. Gudriai lavi
ruojant kelti vienų kitais nepasitenkinimą.
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APGAULINGI VARDAI IR DARBAI

Apie paskelbtus Liaudies Seimo rinkimus 
pirmieji sužinojo (1940.7.5.) radijo klausytojai.

Sekančią dieną buvo paskelbtas rinkiminis 
įstatymas.

Laike vienos nakties „gimsta” niekam ne
girdėta Lietuvos Darbo Sąjunga, kuri tuoj 
išleidžia atsišaukimą. Po atsišaukimu pasira
šo žinomi ir nežinomi asmenys: artistai, rašy
tojai, menininkai, žurnalistai, profesoriai, gydy
tojai, darbininkai, valstiečiai, darbo inteligentai, 
Lietuvos Komunistų Partija ir jos padaliniai.

L. Seimo rinkiminė iniciatyva: kandidatų 
sąrašų sudarymas, jų perdavimas „darbo žmonių 
susirinkimams” priimti, rinkiminė propaganda — 
atitenka Komunistų Partijos pagimdytai ir 
griežtai kontroliuojamai Lietuvos Darbo Sąjun
gai. Lietuvos Komunistų Partija užsimaskuoja 
fiktyviu „Lietuvos Darbo S-gos” vardu, o S-gos 
sambūrio pavardės turi pridengti ruošiamo 
vaidinimo užkulisį.

Paskelbus L. Seimo rinkimus bei rinkiminį 
įstatymą, visame krašte užverda mitingų, darbo 
žmonių „pasisakymų”, manifestacijų, susirin
kimų organizavimas, rinkiminės platformos priė
mimas, kandidatų pastatymas.

Nuo birželio 15 d. ligi Seimo rinkimų paskel
bimo, -— 20 dienų kruopščiai derinta bolševi
kinės propagandos mašina, paleista suktis 
pilnu greičiu. Atsiranda negirdėtos agitatorių brigą: 
dos, — „auksaburniai kalbėtojai”, kurie, vos 
apversdami liežuvį, tauškia baisias nesąmones, 
šaukiasi keršto, juodina viską, kalėjimu graso, 
keikiasi, liaudies priešų vardu ženklina.

Birželio 15 d. Maskvoje įvykusiam Sovietų 
Rusijos aukščiausios tarybos (parlamento) po
sėdy, Lietuvos atstovas Matulis pasakytoje kal
boje pranešė, kad 76 nuošimčiai visų Lietuvos 
ūkių yra sukolchozinta.

Jis skundėsi mokyklų, mokomojo personalo 
ir gyvenamų patalpų mokiniams trūkumu. Kraš
tas, esą, kenčia dėl inžinierių ir agronomų trū
kumo. Kauno universitetas nepajėgia reikiamo 
skaičiaus specialistų paruošti. Mokslų Akade
mija negalinti atlikti savo paskirties, nes neturi 
patalpų ir įrengimų.

Sekančios dienos posėdy, kitas Lietuvos at
stovas, žinomasis Kremliaus bernas, Gedvilą 
tęsė draugo Matulio aimanavimus. Lietuva 
neišpildė plano kiek tai liečia žemės ūkio duokles. 
Rusijos sunkiųjų mašinų statybos, automobi
lių ir traktorių pramonės ir statybos medžiagų 
ministerijos neįstengė sutartu laiku patenkinti 
Lietuvos reikalavimų. Rusijos elektros stočių 
ministerija nepristatė Lietuvos pramonės rajo
nų elektrifikacijai reikalingų įrengimų. Rusijos 
lengvosios pramonės ministerija nepastatė ir 
neįrengė didelio verpimo kombinato, nežiūrint 
tai, kad Lietuva užaugina palyginti daug linų 
ir kad to kombinato statyba buvo numatyta 
bendrame visasąjunginiame penkmečio plane. 
Geležinkelių būklė esanti nepatenkinama. Ge
ležinkeliai priklauso bendrai Rusijos transporto 
ministerijai, bet nežiūrint tai, yra daug netvarkos, 
aptarnavimas blogas. Nepakankamai naujų 
namų trūkumas didelis. Atsakingos įstaigos yra

„11. Kompromituoti emigrantų spaudą prieš 
vakariečius, inkriminuoti jai menkavertiškumą 
ir fašizmą. Kelti jos skaitytojų nepasitenkini
mą, kad yra tuščia, bloga, brangi ir kad nieko 
gera neduoda. Pasirinkti pavyzdžius ir suma
niai juos naudoti kaip argumentus. Aiškinti, 
kad spauda leidžiama pasipinigavimo sumeti
mais, kad aktualių reikalų nekelia, kad jos 
leidėjai ir redaktoriai turtus krauna.

„12. Prieš kiekvieną žinomesnį asmenį skleisti 
gandus, kad jis slaptas agentas, kad už pinigus par
davinėja savo brolį. Į prasimanymų skleidimą 
įtraukti didesnį skaičių žmonių. Skatinti juos 
anonyminius laiškus rašyti. Sumaniai naudoti 
grąsinimą, inkriminavimo ir moralinio supu
vimo argumentus”.

Nors šitos instrukcijos liečia tremtinius tais 
laikais, kuomet jie dar DiPi stovyklose gyveno, 
bet tai nereiškia, kad iš jų išemigravę jau yra 
laisvi ir daugiau jų atžvilgiu nedaroma jokių 
kėslų. Taip nėra. Tremtiniai yra bolševikams 
pavojingi žmonės, dėl to jie jų ramiai nepali
ko ir nepaliks. NKVD jų siekia, kaip besiekusi. 
Pasikeitus tremtinių gyvenimo sąlygoms, ga
lėjo pakitėti tik jų siekimo taktika, bet tikslas 
liko tas pats iš esmės. NKVD nenori paleisti 
pasprukusių aukų. Su šituo faktu visada reikia 
skaitytis ir iš savo dėmesio jo neišleisti.

Mielą choristę Br. SAVICKAITĘ 
ir

p. Br. ČERNIAUSKĄ 
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveikina 

ir linki laimingų dienų
Manchester!© Lietuvių Meno Kolektyvas

Kraštas subanguoja negirdėtu erzeliu: keikiasi 
žydas, šaukia rusas, gudas, kumščiu grasina 
lenkas, rėkia subolševikėjęs lietuvis. Kai šių 
gerklės užkimšta ir išsibaigia keiksmažodžių 
žodynas, į pagalbą ateina (1940.7.5.) susiorgani
zavęs „Agitpropas” — Agitacijos — Propagan
dos Komitetas. Prie tauškalių pabertų nesąmo
nių, smarvės krūvos, statomi V. Teatro artistai, 
miestų klounai, kupletininkai, kurie privalo kelti 
masių nuotaikas, linksminti „išsilaisvinusią” 
liaudį, juoktis iš padėties ir kartu iš savęs.

Štai keletas sakinių iš bolševikinių agitatorių 
kalbų, pasakytų 1940 m. liepos 6 d.

Darbo Rūmuose sušauktame Tabako-Papi- 
rosų Branžos darbininkių negausiame susirinki
me, kažkokia drg. Kliukienė pareiškia:

„...ar mes turėjome žmogaus ir moters teises? 
Ne! Dirbome kaip pasiutusios, o uždarbis 
3-5 litai dienai. Ar galėjome už tuos grašius 
padoriai apsirengti? Ne! Fabrikų savininkai 
ir skyrių vedėjai mus išnaudojo visokiais budais. 
Po darbo, gražesnės mergaitės buvo verčiamos 
pasilikti ponų kambariuose, ir čia šokdavo iki 
aušros. Aš pati buvau priversta šokti su Šlapo- 
berskiu, o jis mane policijai atidavė, būk tai jam 
laikrodėlis dingęs. To daugiau nebebus! Dabar 
mes išvaduotos... Esame laisvos... Jei šoksim, 
tai tik ant buvusių fabrikantų kapo. Artinasi 
Seimo rinkimai! Niekada neturėjome laimės 
balsuoti, o dabar tikrai turėsime... Valio mūsų 
tėvui Stalinui ir raudonarmiečiui”.

Aleksote, Linksmakalny, sušauktame dirban
čiųjų mitinge, drg. Juodsnukis sušunka:

„Pagaliau ir mums artinasi laisvės dienos. 
Dirbame Maiste, Stiklo fabrike, Aerodrome ir 
ką už tai turime? — Vagiame dešras, perkamės 
degtinės ir miegame po atviru dangum. Buvo
me prakeikto darbo kataržninkai, apie poilsį 
galėjome tik svajoti. Rusijoje, tikėkite, to 

Rusijos transporto, susisiekimo ir sovehozų 
ministerijos. 

* * ♦

Šitie pranešimai kaip tik patvirtina tas žinias 
kurios rodo, kad Lietuvą okupavę rusai sten
giasi ją tik alinti, visa, ką tik gali paimti. Jie 
plėšte plėšia, iš jos, ką tik gali išplėšti, o krašto 
atstatymas tėra teoretiški projektai, kurie skel
biami tik grobimui paslėpti. Išskyrus kalėji
mus, gausybę enkavedistų bei kitokių budelių 
Lietuvos žmonėms kankinti ir tremti ir šimtus 
tūkstančių utėlėtų driskių iš „toliau pažengu
sių broliškų respublikų”, rusai Lietuvai nieko 
daugiau nedavė. Dėl to visos Kremliaus bernų 
pagiros apie Lietuvos pažangą, laimėjimus, sta
tybas, atstatymus ir panašius dalykus yra to
kios rūšies prasimanymai, kurie padorų žmogų 
gali jūros liga susargdinti.

PRASTI LIETUVIŲ DANTŲ 
GYDYTOJŲ REIKALAI 

D. BRITANIJOJE
Gerai žinom, kad šiame krašte dantų gydy

tojų trūksta. Dėl to lietuviams dantų gydyto
jams atrodė, kad reikalas bus labai paprastas: 
ledimai bus lengvai gaunami ir jie galės nevar
žomi savo profesijos darbą dirbti. Bet taip tik 
atrodė. Šiandien dar nė vienas jų nėra gavęs 
leidimo dirbti. Lietuvių dantų gydytojų turime 
šiame krašte apie šešetą. Leidimus duoda 
G. Medical Council, faktinai tai pačių dantų 
gydytojų profesinė sąjunga. Ir štai po pakarto
tinų bandymų ir prašymų vėl visai eilei mūsiškių 
atsakyta neigiamai. Kokia priežastis? Tai ir 
yra labai neaišku. Argumentuoja, kad jiems 
Lietuvos Universitetas ir jo programos nėra 
žinomos, o diplomai nei kiti liūdymai jiems 
nesąs joks įrodymas.

Tuo tarpu, kaip British Dental Journal š.m. 
11 nr. praneša, 40 latvių dantų gydytojų leidimus 
dirbti jau gavo ir sėkmingai dirba. Mūsų uni
versitetas, atrodo, buvo neblogesnis už Rygos, 
bet šiandien praktiškai išeina kitaip. Mūsų 
dantų gydytojai šluoja fabrikus, ar atidarinėja 
duris pas tuos pačius latvių gydytojus, arba 
ligoninėse plauna grindis. J.M.G.

Generolas G. E. Stratemeyer’is, Amerikos 
aviacijos Korėjoje vadas.

nėra. Ten viską dirba mašinos, o žmonės ilsisi, 
į teatrą eina, gerai valgo, gražiai dainuoja. Mes 
dar norime gyventi ir būti linksmi. Tą galime 
pasiekti įvedę rusišką tvarką, pašalinę ponus ir 
išrinkę Liaudies Seimą. Rinkdami Seimą, rin
kime tokį, kad jis būtų rusiškas. Rusai geri 
žmonės ir mums padės”.

Buvusioje Žaliakalnio turgaus aikštėje, drg. 
Norvaišienė mitinginę kalbą užbaigė tokiais 
žodžiais:

„Nuo vakar vakaro, mūsų protą ir širdis ėda 
didelis džiaugsmas. Pažiūrėkite patys ir įsiti
kinsite, kad karčiamos, barai tuštėja valandomis. 
Džiaugiasi visi, į būrelius metasi, apie Seimo 
rinkimus kalba. Draugai ir draugės, liepos 14 d. 
rinksime Seimą. Rinksime tokį, koks mums 
patiks, kuris geriau mus suvaldyti galės. Laikas 
pagalvoti kokius žmones rinksime. Mes turime 
išrinkti savus žmones, bet ne smetonininkus. 
Mūsų išrinkti žmonės turės daug darbo. Uk
mergės plente ir aplink — turės panaikinti bor- 
dakėlius, restoranus, viešbučius ir išgaudyti 
paleistuves, apvaginėjančias dirbančius vyrus.

„Rytoj prašau susirinkti skaitlingiau ir aš 
papasakosiu daugiau”, — baigė drg. Norvai
šienė.

Tokiomis ir panašiomis kalbomis prasideda 
patys pirmieji rinkiminiai mitingėliai, susirinki
mai. Jie negausūs, labiau privačios iniciatyvos 
sueigos, paskubomis suvarytiems dirbtuvėlių ir 
įmonėlių dirbantiesiems juokinti.

Mitingų, susirinkimų, koncertų bangai slen
kant per Lietuvą, V. Radiofonui prasideda tikra 
rugiapiūtė. Erzelio organizatoriai skuba v' 
są triukšmą perduoti klausytojams, — prašo 
įsako „parengimus” pertransliuoti per radi 
Radijas nebeužtenka technikinių priemonių 
personalo; į žymesnius mitingus siunčiami s 
cialūs korespondentai, kurie po 3-4 vai. išla
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ALKANI ŽMONĖS ILGIAU GYVENA
Atrodo, kad tai skamba kaip — piktžodžia

vimas ir padorus žmogus turėtų gėdytis šitaip 
rašyti laikraščiui. Baisus pokario badas ištisus 
metus kankinęs didžiausią Europos dalį, tebėra 
dar atminty. Jis vis dar nėra galutinai įveiktas. 
Dar negalima kalbėti apie pakankamą žmonių 
maitinimą. Tolimuose Rytuose ir Indijoje, Azi
jos ir Indonezijos dalyse, badas yra nuolatinis 
daugelio tautų svečias. Ir štai atvyksta ponas 
ir nori mus ir visą pasaulį įtikinti, kad badauti 
sveika. Šis ponas Dr. McCay. Ar jis pats 
nors sykį savo gyvenime badavo, ar nors kartą 
aplankė ligoninę, pilną vaikų, susirgusių dėl 
nepakankamo maitinimo? Kaip gali drįsti šis, 
Amerikos universiteto profesorius, siūlyti ki
tiems badauti ?

Susijaudinimas pagrįstas, bent iš pirmo žvilgs
nio. Arčiau prisižiūrėjus paaiškės, kad viskas 
yra kitaip. Ponas daktas McCay nesiūlo ne
pakankamo maitinimosi, arba blogai maitintis, 
ar net badauti, jis siūlo tik tai, kas ne tolygu 
badavimui, vadinasi, mažiau valgyti, saikingai 
valgyti, savo maitinimą apibrėžti iki minimumo. 
Tačiau šis minimumas turi būti sudarytas pagal 
mokslinius metodus, kad jis būtų tikslingas. 
Tai jokiu būdii nėra nauja ir revoliucinė teorija. 
Kaip žinoma, Tibeto aukštumoje gyveną vie
nuoliai ir atsiskyrėliai, ištisus metus maitinasi 
žaliais soros grūdais, kasdien suvalgydami po 
dešimt grūdelių, kuriuos kramto ištisas valandas.

Šitie žmonės sulaukia žilos senatvės, yra 
sveiki ir stiprūs. Jiems per visą amžių nereikia 
gydytojo ar dantų gydytojo.

Modernus mokslas nepripažįsta jokių ste
buklų. Šitie Tibeto vienuoliai išsilaiko gyvi, 
žinoma, ne uoliu maldos malūnėlių sukimu, 
bet soros grūdeliais, kurie turi visas tas medžia
gas, kurios reikalingos žmogaus kūnui. Įvairūs 
mokslininkai, studijuodami šiuos Azijos išmin
čius (ir daugelis Indijos jogų panašiai maitinasi) 
— padarė išvadas. Didysis šveicarų gydytojas 
Bircher-Benner’as pagydė labai daug ligonių 
dieta, sudaryta iš žalių vaisių, žalių daržovių 
ir riešutų. Ir Kanados gydytojas Jackson’as 
panašiai daro. Šiandien jau plačiai žinoma, kad

Vakarų kultūringųjų žmonių vadinamas „nor
malus” maistas turi per daug baltymų ir anglia
vandenių. Per didelis vartojimas mėsos, kiauši
nių, riebalų, cukraus, baltos duonos ir bulvių 
„normaliame maiste” (tai neliečia karo ir po
kario meto bėdos maisto) suteikia daugiau 
žalos, kaip naudos. Šiandien nėra jokia revo
liucinė naujiena, kad reikia daugiau vartoti 
vaisių, daržovių, žuvies ir kai kurių rinktinių 
mėsos rūšių, kaip kepenys ir inkstai. Dabar 
kiekvienam gydytojui, nustatančiam pacientui 
dietą, gerai žinoma citruso vaisių (citrinos, 
apelsinų, greipfrutų ir 1.1.) vitaminų tūris.

Ką nauja davė Dr. McCay’aus bandymai su 
storomis ir laibomis žiurkėmis? Ar jie patvir
tina tai, ką visas pasaulis jau keletas dešimtme
čių tiksliai žino? Net jei ir taip būtų, tai ir 
tat naudinga: nes eilinis amerikietis netiki jokia 
Tibeto vienuolių ar Europos gydytojų išmintim. 
Jis netiki tol, kol tas dalykas jo krašto universi
tetuose nepatikrintas ir nepateikta statistinių 
duomenų. Statistika amerikiečiai pasitiki ne
mažiau, kaip šv. Raštui ir „Encyclopaedia Bri
tannica”.

Dr. McCay’us Cornell’io universiteto biolo
gijos institute jau 19 metų laiko mažus narvelius, 
pilnus žiurkus. Jis laiko nemažiau, kaip 500 
žiurkių. Joms nustatytas tikslus šėrimo būdas. 
Ir rezultatas: turtingu vitaminais ir mineralais, 
bet neturtingu kalorijomis (morkos, vaisiai, 
kopūstai, salotos) maistu šeriamos žiurkės auga 
lėtai, bet gyvena ilgiau, iki senatvės būna sveikos, 
stiprios ir judrios ir dar gilioje senatvėje gali 
veistis. Kaip žinoma, normalus žiurkės am
žius yra dveji metai, lyginant žmogaus amžiui 
maždaug atitiktų 80 metų. Lieknos, laibos, 
vikrios žiurkės linksmai šokinėja narve ir su
laukia trijų metų amžiaus — kas atitiktų žmo
gaus amžiaus 120 metų. Rekordą sutriuškino 
viena žiurkė, sulaukusi beveik ketverių metų 
amžiaus. Ji nugaišo staiga, visai nesirgusi.

Kitame narve žiurkės šeriamos paprastu, 
kalorijomis turtingu maistu, tais dalykais, ku
riuos jos laisvos būdamos pačios susiranda. 
Jos yra riebos, lėtos, nejudrios, akys matinės 
spalvos, neblizga, Nei viena nesulaukė, neiš
gyveno daugiau, kaip dvejus metus. Paprastai 
jos stimpa plaučių uždegimu ir inkstų ligomis. 
Jų vislumas baigiasi po metų.

Tyrimo duomenys savaime aiškūs. Prieš dve
jus metus Dr. McCay’us ir jo asistentai pradėjo 
tokius bandymus su jūros kiaulytėmis, žiurkė
mis ir net šunimis. Tačiau patirtieji duomenys 
tik patvirtindavo jau paminėtuosius.

KAS DAUG VALGO, TURI ANKSTI 
MIRTI

Tai yra rimtas dalykas. Persimaitinimas, pa- 
sircdo yra ankstybos mirties priežastis. Ši 
teorija jau naujas dalykas. Nei Birchen-Ben- 
ner’is, nei Jackson’as nei anglų gydytojas Chad
wick'as, (kuris jau prieš šimtą metų patyrė, 
kad anglų kalėjimų kaliniai, kur buvo paprastas 
maistas, buvo sveikesni, kaip laisvėje buvę 
žmonės) nepadarė tokių toli einančių išvadų. 
Bet dabar, kada Cornell’io universitetas iškėlė 
aikštėn savo tyrimų duomenis, iš karto pasigirdo 
kiti balsai: vienos gyvybės draudimo bendrovės 

Admirolas T. C. Kinkaid’as, Amerikos karo 
laivyno Ramiajame vandenyne vadas.

statitistikai apskaičiavo, kad per didelis žmogaus 
svoris trumpina amžių. Žmogus, sveriąs 10%

daugiau, kaip „turėtų sverti”, pagal tikimybės 
formulę, gyvens 20% trumpiau, kaip normaliai 
sveriąs. Jeigu jis sveria 20 ar daugiau procen
tų, kaip turi sverti, tai ankstybai mirčiai gali
mybės padidėja nuo 35 iki 40 %.

Kitas amerikiečių mokslininkas Dr. E. Stie- 
glite’as tvirtina, kad daugiau kaip pusė visų 
senesnio amžiaus žmonių serga širdies ligomis 
dėl per didelio svorio. Nors retkarčiais pasi
taiko, kad per didelis svoris yra dėl nenormalios 
kūno konstitucijos, ypač dėl liaukų ligų, tačiau 
99 procentų visų, per didelių svorių, yra visai 
kitos priežastys ir paprastos: alkoholis, saldu
mynai, sviestas ir kiti gyvuliniai riebalai, grie
tinė, cukrus ir nesaikingas krakmolinio maisto, 
kaip bulvės, duona, ryžiai arba pyragaičiai 
vartojimas.

Visi šie tyrinėjimai nėra joks nurodymas gy
dytojui nustatyti pacientui dietą. Tik pagal
vokime: jeigu pasisektų nudelsti ir sumažinti 
senatvę ir senatvės naštą, tada visuose kraštuose 
būtų sutaupyta milijoninės lėšos, skiriamos 
senelių prieglaudoms išlaikyti ir panašiems tiks
lams, nes daugumas žmonių dar žilos senatvės 
sulaukusių, būtų sveiki ir stiprūs. Antra vertus, 
jeigu daug žmonių savo maitinimo būdą per
tvarkytų panašiai liesųjų žiurkių maitinimui, 
tai tat žemės ūkiui ir maisto pramonei reišktų 
revoliuciją, nes šios sritys savo gamybą turėtų 
visai naujais pagrindais pertvarkyti. Ar pa- 
lengvėjusi kova su daugybe ligų, ankstyba mir
timi verta tokių pastangų, gali kiekvienas spręsti.

H. St.

KALBOS SKILTELĖ
IŠLAISVINTI AR IŠVADUOTI

Veiksmažodį išlaisvinti reikia jungti ne su 
tokiais veiksmažodžiais kaip išdulkinti, išlašinti 
arba išnarinti, kurie yra sudaryti iš daiktavar
džių arba veiksmažodžių, bet su tokiais, kurie 
yra sudaryti iš būdvardžių, pvz.: dailinti reiškia 
„daryti dailų”, teisinti — „daryti teisų”, lais
vinti (iš laisvas) — „daryti laisvą” šalia išdailinti 
„visai dailų padaryti, vok. verschoenern, aus- 
schmuecken”, išteisinti „visaj teisų padaryti, 
vok. rechtfertigen, freisprechen” taigi ir iš
laisvinti „visai laisvą padaryti, išvaduoti, vok. 
befreien, freilassen”.

DBLS Manchesterio skyriaus narius 
p. Bronių ČERNIAUSKĄ 

ir
p-lę Bronę SAVICKAITĘ 

sukūrusius šeimos židinį, sveikina ir linki 
laimingo gyvenimo.

DBLS Manchesterio skyr. valdyba ir 
nariai

p. O. BAČINSKAITĘ
. ir

p. V. TASIACKĄ
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, svei- 

name ir linkime saulėtos ateities.
Halifaxo lietuvių choras

„LIETUVIŲ DIENOS” — puikus, gausia* 
iliustruotas žurnalas, metams — D. Britanijoj, 
Vokietijoj, Prancūzijoj ir kitur tik 22 šil., pusm. — 
12 šil., ketvirčiui — 7 šil. Tautiečiai, skaitykime 
ir kitiems užsakykime. Pinigus ir aiškius adresus 
siųsti: „L.D.” ats. Lithuanian Days, Trafalgar 
E. Temple Guiting, Cheltenham, Glos.

GAILA MAN MINIOS
Viešpaties žodžiai, pasakyti Apaštalams, kai 

minios, sekančios Viešpatį, alko ne Dievo žo
džio, bet duonos ir žuvies. Gaila Jam buvo 
alkanos minios, nes Jis mylėjo juos visus. Kiekvie
ną paskirai. Mylėjo juos sočius. Mylėjo juos 
alkanus.

Kur minia, ten pro juodus neapykantos ir 
nevilties debesis prasiveržia Jo saulėti žodžiai: 
Man gaila minios. Mūsų akis užgauna žmonių 
masė, bet Jo širdį paliečia, apsupa, užplūsta 
širdžių mase. Alkanų širdžių minia.

Ir mes šiandien trinamės alkanų širdžių mi
nioje. Ir mūsų alkanos širdys. O ko jos alksta? 
Ko? Ar Tėvynės? Ar šeimos? Gal Dievo 
žodžio? Juk jis skaitomas bažnyčiose kiekvie
ną sekmadienį. Gal duonos? Bet jos, rodos, 
pakanka. Ar pinigų? Ne. Vienas kitas svaras 
vis atlieka.

Gaila man minios. Kodėl? Todėl, kad mi
nia neturi veido. Ji — avių kaimenė. Be pie
mens. Minia bevalė. Minia bespalvė. Minia 
betikslė. Ji buvo ir liks, kaip laivas be irklų. 
Ji, kaip balto pūko debesėliai vėjuotame danguje. 
Minia greita griauti, bet lėta statyti. Ji vikri 
sužeist, tingi pagydyti. Ji smarki pasmerkt, 
neveikli pagirt. Gaila man minios.

Gaila man minios, nes ji akla. Ji akla gėriui, 
teisybei, nuoširdumui, pasiaukojimui. Ji pra
šosi vedama, bet būdama akla nesugeba įžvelgt 
vedėjo piktų akių ir kelio krypties. Ji skuba į 
krintančių ant grindinio pinigų žvangėjimą, 
tikėdama lengviems, neįvykdomiems pažadams.

Pirmą kartą gyvenime mes atsidūrėme minioje. 
Neįmanoma prasiveržt pro žmonių užkimštas 
duris. Kur nežvelgsi, praviros, bet aklos akys 
nemato tavo vargo ir kraujuojančios širdies. 
Tūkstančiai alkanų širdžių prašosi pasotinamos? 
Bet ir tavo tuščios rankos, nes ir tu priklausai 
miniai.

Stumdomas betikslėje minioje netekai savęs, 
norą pamėtai būt kitokiu, kaip akla minia. 
Sakai, nėra tau vilties prasiveržt pro aklomis 
širdimis užkimštas duris. Bijai, kad nesutrintų 
tavęs. Bijai, kad ant žemės nepartrenktų. Dre
bi, kad purvini aklų praeivių batai nesutraiš
kytų tavo kraujuojančios širdies.

Sukaupk išsekusias jėgas. Lauk budėdamas. 
Gal prasilaisvins užsikimšusios durys. Juk 
tu ne aklas: minia akla.

Stumkis užsigrūdusiu keliu. Juk tu ne aklas: 
minia akla. Veržkis į Viešpatį. Atverk jam 
savo paslaptį. Jei alkanas kūnas, Jis duona 
žuvimi tave pasotins. Jei širdis alkana, Jis sa
vuoju kūnu ir krauju tave sustiprins. Žinai, 
kad Jam gaila minios. Juk tu — dar taip ne
seniai — miniai priklausei. Juk tu — dar va
karykščios dienos saulėleidyje — klaidžiojai 
širdžių minioje. Visos pasaulio širdys priklau
so Viešpačiui. Visas Jis myli visomis rūpinasi. 
Pasitikėk savo alkana širdimi: ji žino, ko jai 
reikia. Ji ir tau nedelsdama pasakys.

T.Bruno Markaitis, S.J.
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PAMALDOS
Scriveno stovykloje liepos 16 d. 9,30 vai.
Bradforde — liepos 16 d. 12,15 vai.
Halifaxe — St. Columba bažn., Pelion, liepos 

23 d. 11,30 vai.

užimtas telefono linijas ir Radiofonas sumoka 
tūkstančius litų. Kauno ir Vilniaus radijas 
virsta „viešosiomis spiaudyklėmis”, kuriomis 
gali naudotis visi, kurie tik sugeba ir išgali šlyk
ščiai iškoneveikti praeitį, asmenis, buvusią sant
varką; paberti pažadų krūvas, priartinti laimę 
liaudžiai...

Į agitacijos ir propagandos stakles aktyviai 
įsijungia raudonarmiečių ansambliai, deklamato
riai, šokėjai, peilių ir kardų rijikai.

Viso šito triukšmo fone, pradeda atsirasti kan
didatai į Liaudies Seimą, geriausieji iš geriausių, 
„tikrieji liaudies sūnūs”, kurie „spręs liaudies 
reikalus”, kraštą tvarkys pagal liaudies valią, 
prikels liaudį „laimingan gyveniman”...

Apie kandidatų išstatymą pranešama visai 
trumpai: ,,x vietovėje įvyko darbo žmonių 
gausingas susirinkimas. Drg. Kališiui pasakius 
ugningą kalbą, drg. Putašius į L. Seimo kandi
datus pasiūlė tikrą liaudies vaiką — dr. Garmų. 
Susirinkimas drg. dr. Garmaus kandidatūrą 
palaikė triukšmingu plojimu”.

Kandidatų išstatymo formalumai visiškai trum
pi: „drg. x pasiūlė, — susirinkimas triukšmingai 
pritarė”. Sekančią dieną seka „išstatyto” kan
didato liaupsinimas, žygdarbių kėlimas, girdėtų ir 
negirdėtų nuopelnų, vargų-vargelių išskaičiavimas.

Kad išstatytieji kandidatai nenubluktų dienos 
įvykių makalynėje, V. Radiofonas pasamdo 
rašytojus Joną Marcinkevičių, Daną Pumputį; 
laikraštininkus J. Belecką, Macijauską ir keletą 
žydelių, kurie, laikydami glaudų ryšį su Lietuvos 
Darbo S-ga, privalo skubiausiu keliu radijo 
klausytojams pateikti kandidatų biografines apy
braižas. Už šimto eilučių apybraižą išmokamas 
100 litų honoraras.
...Vienas žymėtinas faktas, kad V. Radiofonas 
turėjo žymiai anksčiau paruoštas L. Seimo kan
didatų biografines apybraižas, nė kad jie buvo 

„pasiūlyti ir priimti” visuotinuose darbo liaudies 
susirinkimuose. Pav. Alytaus Komunistų Par
tijos sekretoriaus Tomo Tamulevičiaus biogra
finiai metmenys Radiofonui buvo įteikti liepos 
6 d., t.y. žymiai anksčiau, negu jis buvo „išsta
tytas” kandidatu į L. Seimą.

L. Seimo kandidato L. Dovydėno trumpą 
apybraižą paruošė (nurašė iš „Jaunosios Kartos” 
komplekto) Jonas Marcinkevičius ir Radiofonui 
įteikė liepos 6 d„ gaudamas 60 litų honorarą.

Komunistų Partijos skyrimu būti L. Seimo 
kandidatu, — Jankelio Vinickio sujauktą, juokin
gai nuotykingą biografiją „parašė” žydas Šausas 
Leiba ir Radiofonui įteikė liepos 7 d.

Vilniaus lietuv. spaudos bendradarbis Maci
jauskas, liepos 7 d. iš Vilniaus prisiuntė Irenos 
Štachelskos-Dzievickos ir Jan Paškevicz biogra
fijas, parašytas lenkų kalba. Pretenzijas į hono
rarą pareiškė net 3 autoriai. Autorių fantazijos 
lakumas buvo tiek toli nužengęs, kad iš anksto 
paruošė „didingų ir gausingų” liaudies susirin
kimų aprašymus, kuriuose kandidatai buvę pa
siūlyti ir vienbalsiai priimti.

Tiesa, radijo tarnyboje tokie bendradarbiai, 
kurie iš anksto atspėja, įspėja ir pamato įvykius, 
verti didelio aukso gabalo; bet L. Seimui kan
didatų parinkime bendradarbiams neteko galvos 
kvaršinti: Komunistų Partija davė jos „išrink
tų” deputatų pavardes, o rašeivai paliko visiš
ką laisvę,pririnkti „nuopelnus” ir paskelbti 
visuomenei. Pakakdavo telefoninio pranešimo, 
kad vienoje ar kitoje vietoje „nusipelnęs kovoto
jas” yra pasiūlytas kandidatu, V. Radiofonas 
traukdavo iš spintos paruoštų biografiją ir klausy
tojai tuoj sužinodavo liaudies teisių gynėjo 
„kryžiaus" kelius.

Taip bėgo pirmosios valandos, paskelbus rin
kimus į L. Seimą. Melas, apgaulė, kurtinąs 
triukšmas slinko per visą Lietuvą. (Bus daugiau) |

AUDRONĖS DALIA
4 ;...... .. - JONAS GAILIUS 

— Gerai, užeikime! — pasakė Ruškiui.
Tada staigiu judesiu atsitraukiau nuo sekre

toriaus ir pasakiau:
— Dėkoju, p. Rušky, už pamoką alinėje: 

tikrai, moterys kaip vaikai, ir sveikas jas vadžio
kite kur tinkamas. Tačiau aš ne moteris, ir 
šitokioje draugėje į karčiamą nebeisiu!

Ir nuėjau. Beveik bėgte nubėgau. Nė karto 
net neatsisukau.

Tą vakarą praleidau kino filmoje ir maginausi 
kovbojų triukais. Ruškys man atrodė kaip 
kovbojų vadas, tik dar žiauresnis.

Man rodos, nereikia pasakoti, kad Audronės 
daugiau nejieškojau nė gatvėse.

Beveik niekur nėjau.
Aline pasibjaurėjau: Ruškio vadinama filoso

fija apie moteris man paliko bjauriausių įspū
džių. Nenorėjau nė jo matyti.

Tačiau man nebuvo lengva, nes Audronę 
mylėjau visu staiga sukilusiu jausmu. Dabar 
gi protas liepė palikti ją ir nieko nieko neprisi
minti. Nei mažiausių smulkmenų, nei atsitik
tinų susitikimų gatvėje.

Juo labiau kračiausi minčių apie šią mergaitę, 
juo labiau, tačiau, ji viešpatavo mano mintyse. 
Ypačiai sunku būdavo vakarui atėjus. Jeigu 
išeidavau kur ar išvažiuodavau, — dar pusė 
bėdos. Tačiau vargas būdavo, jei likdavau 
kambaryje ir įkaitusia galva guldavau į lovą.

Tada matydavau ją nepaprastai viliojančią ir 
truputį nelaimingą. Man jos akys švietė kaip 
dvi žvaigždutės, o išblyškęs veidas bylojo ir 
meilę, ir kančią, ir kažin kokią neatmenamą 
mįslę.

Šokdavau tada iš lovos, užsidegdavau žiburį 
ir imdavau skaityti nebaigtą knygą. Skaityda
vau ilgai, kelias valandas, kol visai pavarg
davau.

Vėliau pasidarė lengviau. Tiesa, atsiminda
vau ją, tačiau žymiai lengviau pavykdavo ją 
išstumti iš savo minčių. Vietoje galvojęs apie 
ją, — svarstydavau įvairius savo darbo planus, 
prisimindavau pažįstamus ir draugus.

Tokiu būdu mano širdies žaizda pradėjo gyti. 
Pasitaikydavo dienų, kada visai jos neprisimin
davau.

Tą vakarą buvau gerai nusiteikęs.
Baigiau penktus savo tarnybos metus, ir 

ministerija mane pakėlė visa kategorija. Iš 
paprasto tarnautojo pasidariau net skyriaus vir
šininko padėjėju.

Žinia, tuojau su savo bendradarbiais atžymėjau 
tą šventę; išgėrėme kelias bonkas šampano ir 
kavos su benediktinu. Moterų mūsų draugėje 
nebuvo.

Pavakare grįžau į savo kambarį.
Keista, kad tokios smulkmenos, kaip paaukš

tinimas tarnyboje, gyvenimą bent tuo tarpu 
pakeičia: pasidaro erdviau, ir kasdienybė įgau
na naują prasmės atspalvį.

Užsitaisiau radiją, susiradau svajingą muziką, 
švilpavau ir sėdėjau kojas ant stalo užsikėlęs, 

Bet neilgai.
Nedrąsūs, lengvi žingsniai subildėjo korido

riuje ir kažkas negarsiai pabarbeno į duris. 
Paprašiau įeiti, ir tuojau šokau nuo sofos: į 
kambarį įslinko Audronė.

— Turbūt, nelaukėte manęs! — pasisveikinusi 
pasakė.

Sumišęs kažin ką atsakiau ir paprašiau at
sisėsti.

— Padėkite man apsiaustuką nusiimti, — 
paprašė. — Man "truputį silpna.

3



4 BRITANIJOS LIETUVIS 1950 m. liepos 7 d.

MES-ŽMOGIŠKOSIOS CHEMIJOS ELEMENTAI LIETUVIAI
ŽMOGIŠKOJI VADOVAVIMO CHEMIJA

Garsieji politikos, biznio ar profesijų kūrybin
gieji genijai buvo kartu ir dideli žmogiškosios 
chemijos žinovai. Jie imdavo atitinkamas žmo
giškosios chemijos sudėtines dalis ir, tobulai jas 
jungdami, pasiekdavo nuostabių išdavų.

Charles F. Kettering'as, General Motors 
Research (Motorų tyrinėjimo įstaiga) vedėjas, 
sumaniai įjungęs į kūrybinę organizaciją didelę 
įvairių žmogiškosios chemijos charakterių moks
lininkų grupę, kuri padarė daug svarbių pato
bulinimų patogumo ir saugumo pasaulinio 
automobilizmo srityje.

Charles W. Eliot'as iš Harvard'o suspietė 
skirtingų žmogiškosios chemijos atžvilgiu peda
gogų būrį ir, taktingai vienus su kitais jungda
mas, sukūrė universitetą.

Lincoln’as, vienas įžvalgiausių visais laikais 
žmogiškųjų chemikų, pasiekė pergalės, kombi
nuodamas priešiškus, bet galimumų kupinus 
Charakterius, priversdamas juos tarnauti JAV.

Šio vyro, kaip žmogiškojo chemiko, veikla 
neapsiribojo vien meistrišku elementų jungimu, 
bet jis veikė kitus taip, kaip ,,katalizatorius”, 
vykdydamas pakeitimus kituose, lygiai indivi
dualiai, kaip ir grupiniai, pats nė kiek nesikeis- 
damas.

Tų vadų sėkmės paslaptis glūdėjo ten. kad 
jie nesitikėdavo rasti žmonėse tobulumo, nerei
kalavo, kad kiti vyrai ar moterys galvotų, jaus
tų ir kalbėtų, kaip jie, arba kad butų tos pačios 
pasaulėžiūros socialiniais, ekonominiais ar po
litiniais klausimais.

Jie vertino ir naudojo ne tik suspiestų vyrų 
ir moterų išsilavinimą, patyrimą bei sumanumą, 
bet taipgi asmeninius jų charakterius, kuriuose 
slypėjo juos judinamoji jėga -— žodžiu, naudojo 
žmogiškosios chemijos elementus.

Čia, mano manymu, ir glūdi bent pusė to, 
kas sudaro vadovavimo meną.

Žmonės jaučia patraukimą į tokius vyrus bei 
moteris, kurie nebando keisti jų prigimčių, bet 
kurie panaudoja jas įmanomai plačiausia prasme, 
kurie instiktyviai įvertinami, kaip suprantą, 
gerbtą juos ir, antraip vertus, — priverčią kitus 
gerbti juos pačius.

LAIMINGOS SANTUOKOS CHEMIJA
Kodėl vienuose namuose vyras su žmona 

sugyvena darniai, o kituose jų santykiai — kaip 
katės su šunim? Tai žymia dalimi žmogiško
sios chemijos klausimas.

Jaunas vyras, patyręs nemaža jaudinančių 
meilės išgyvenimų su daugeliu merginų, vieną 
vakarą buvo pristatytas vienmetei moteriai, 
apiekurią prieš tai nieko nežinojo. Po trijų 
savaičių ją vedė. Kas per magiškoji priežastis ?

„Tai įvyko ne todėl, kad ji būtų buvus gra
žesnė už kitas, kurias pažinau”, pasakė jis. 
„Su kitomis pasikeldavai į jausmų aukštybes ir 
nugrimzdavau į jausmų prarajas. Kai kurias 
jų mylėjau meile, kuri visuomet buvo skausmin
ga. Šiai merginai įžengus į mano gyvenimą, 
nepatyriau vidinio nerimo. Buvau panašus į 
jūreivį, kuris, praplaukęs audringas jūras, laimin
gai pasiekė uostą. Joje buvo kažkas keliančio 
įspūdį, jog ji verta pasitikėjimo, jog ja galima 
pasikliauti, jog ji yra tiesi”.

Ta moteris, palyginti, yra lėtų judesių. Ji 
rami, kukli, ji nėra ypatingai gera žmogiškosios

(Tęsinys iš pereitojo numerio)

Į GERESNĮ ŽMONIŲ SANTYKIAVIMĄ
Pripažinę faktą, kad visos žmogiškosios 

būtybės yra cheminiai junginiai ir kad yra 
nesuskaičiuojama daugybė įvairių besijun
giančių cheminių elementų, mes išdirbsime 
savyje daugiau tolerancijos. Mes sumažin- 
sim savo palinkimą leisti sau malonumą 
smerkti, atskirą įvykį apibendrinant, ir vis 
rečiau ir rečiau kritikuosime net ir atskirais 
atvejais. Būdami tolerantingi pamatysime, 
kad geriau sugyvenant su visokio būdo 
žmonėmis bet kurioj žmonių santykiavimo i 
plotmėj.

chemijos elementų jungėja. Ji paprastai reika
linga nemažai laiko draugystėms sudaryti.

Jos vyras, atviras, lengvai peržvelgiamas, 
greito galvojimo ir veiksmo, mėgsta žmones, 
yra žymiai daugiau už ją linkęs į patyrimus, 
nesibaido rizikos, tačiau ir jis yra apdovanotas 
pusiausviros kupinu sveiku protu.

Per bemaž trisdešimt penkeris metus juodu 
dirbo ir pramogavo deauge kaip neabejotinai 
sėkmingos santuokos partneriai. Jų atveju prieš- 
vedybinis laikotarpis nebuvo svarbus. Jeigu jie 
būtų susituokę tučtuojau, tik susipažinę, rezul
tatas būtų buvęs tas pats. Jie paprasčiausiai 
vienas kitą chemiškai atatiko.

Tekėti tikslu perdirbti vyrą, kaip tūkstančiai 
moterų patyrė, yra nenaudingas siekis. Tas 
pat taikytina vyrams, kurie veda moteris, tikė
damiesi jas perauklėti.

Santuoka, geriausiu atveju, yra gana sunkus 
dalykas. Stebimasi kaip įmanoma dviem, dau
geliu atžvilgių skirtingom žmogiškom būtybėm, 
intymiai gyventi drauge per dienų dienas, naktų 
naktis, metų metais, nesusikertant per dažnai.

Apsvarstykime atvejį moters, kuri labai do
misi muzika, poezija ir buities romanais, tenisu, 
plaukiojimu ir iškylom su stovyklavimu. Ji 
mėgsta patirtis. Ji gauna iš to naujų idėjų. 
Ji nesibijo pasirodyti esanti neįprastinė.

Jos vyras, profesijos žmogus, yra visiškai 
atsidėjęs savo darbui. Jam ką neįprasta pada
ryti — nė pagalvoti neįmanomas dalykas. Jis 
eina gulti, kai gundomas eiti į koncertą. Poezi
jos knyga jam yra per saldus dalykas. Jis 
didžiuojasi savo gražiąja žmona ir, tur būt, 
kovotų visais turimais ginklais jai sulaikyti, 
jeigu ji bandytų jį palikti. Tačiau kvailas fak
tas lieka faktu — gyvendami drauge, vienuose 
namuose ir džiaugdamiesi savo vaikais, juodu 
gyvena artimą vienas kitam gyvenimą tikrąją 
to žodžio prasme.

Yra daug tokių nesveikais pagrindais suli
pintų porų. Dažnai jų draugai stebisi, kai po 
ilgo bendro gyvenimo, jie staiga imasi žygių 
išsiskirti. Greičiausia jie iš pradžios jau buvo 
netvirtos cheminės sudėties, bet vaikai jų namuose 
veikė kaip „katalizatoriai”. Jiems išvykus į 
mokyklą, ar susikūrus savas šeimas, namų che
mija pasikeitė ir bendras tėvų gyvenimas pasi
darė nebepakeliamas.

Išsiskyrimai dažnai kyla iš situacijų, kurios 
būna tik laikinos cheminės reakcijos, sukeltos 
žmonių arba aplinkybių. Pasitaiko tokių atve
jų, kai įvykiai, iš tikrųjų patys būdami nereikš-

KAIP IR KAS KOLUMBIJOJE ĮSITAISĖ
Belgijos lietuvių laikraštis „Gimtoji Šalis” 

(š.m. 6.15) įdėjo Kolumbijoje gyvenančio ats. 
gen. Grigaliūno laišką, kuriame jis pateikia 
žinių kaip ir kas lietuvių tame krašte įsitaisė.

Geriausiai įsitaisė du veterinoriai, visai gerai 
trys inžinierai-mechanikai-technologai, vienas 
agronomas, vienas veterinarijos feldšeris ir geras 
ūkininkas; gerai įsitaisė mano sūnus, ūkio da
lykų chemikas, vienas, tiesiog atsitiktinai per 
laimę, inžinierius statybininkas, nes čia staty
bininkai nemadoj. jiems paklausų nėra. Majo
ras Andriūnas įsitaisė žirgyne, nes ir Lietuvoje 
jis buvo jojimo mokymo geriausias specas. 
Pusėtinai įsitaisė (ūkiuose) p. Biknaitis, p. Pauk
štis, p. Jonaitis ir dantų klinikoje p. Totoraitis 
(dantų technikas) su žmona dantų gydytoja. 
Vienas statybininkas po kelerių mėnesių ir di
delio vargo gavo vietą už porą šimtų pezų prie 
Universiteto; kiti visi k.p. p. Venslauskis, p. Pe
trauskaitė, p. Goštautas nors ir turi darbą, bet 
tik tokį, kurs vos duoda galimybę pragyventi, 
tačiau, kad galima būtų gyventi kiek plačiau, 
ar prašmatniau ar bent kiek sutaupyti, tai kaip 
tik to ir nėra, tam neužteks gaunamų pajamų. 
Mano marti, nors gera muzikos mokytoja sėdi 
be darbo, o fabrikan už 60 pezų (30 dol.) į mėn. 
eiti nenori. Med. gyd. D-ras Prasčevičius, 
turįs 30 metų praktiką, gerai kalbąs ispaniškai, 
jau devintas mėnuo be darbo ir dabar aiškiai 
jam pasakė, kad joks užsienietis medikas darbo 
čia negaus. Dar bedarbiais čia esame: p. inž. 
Narutavičius (kol kas nesveikas), aš ir p. Jan
kauskienė su dukra. Neseniai atvykęs p. Ar
minas, vargonininkas iš profesijos, Vokietijoj 
buvęs gimnazijos mokytojas (muzikos) dar irgi 
vargsta ir skursta, kol pramoks kalbos bei įgaus 
pažintį: čia be pažinties bei rekomendacijų gali 
būti geriausias specas — neįlysi.

Dr. V. Maciūnas, lituanistas, profesoriavęs 
Lietuvos ir Pabaltijo universitetuose, pradėjo 
dirbti Philadelphijos universiteto bibliotekoje.

Dr. Antanas Kučas, dėsto prancūzų, vokiečių 
ir rusų kalbas Scrantono (JAV) universitete.

Vienas lietuvių laikraštis praneša, kad St. 
Paulyje rimtai ruošiamasi pagaminti kronikinę 
filmą iš lietuvių gyvenimo Brazilijoj. Bus fil
muojami lietuvių fabrikai, dirbtuvėlės, įvairios 

mingi, gali atvesti prie dviejų vienas kitą ati
tinkančių žmonių išsiskyrimo.

Jaunai, ištekėjusiai moteriai pasitaikė per 
pobūvį įeiti į bufeto kambarį, kuriame jos vyras 
su kito asmens žmona šiek tiek girkšnojo. Ji 
pamatė juos besibučiuojant. Beregint pavydu
mas ir pažeistos nuosavybės jausmas ją užvaldė 
ir ji išraudo — akimirkos cheminė reakcija. 
Jos įtūžimas buvo toks, kad kitą dieną ji aplan
kė advokatą ir iškėlė skirybų bylą.

Praslinkus mėnesiui po skirybų, jos buvęs 
vyras žūvo automobilio katastrofoj. Moteris 
raudojo ištisas dienas.

„Kokia buvau beprotė”, sakė ji, eilei metų 
praėjus. „Dabar matau kad turėjau būti pa
mišusi, kai su juo skyriausi. Kas čia tokio, 
kad jis pabučiavo tą moterį? Jau tūkstančiai 
metų, kai vyrai bučiuoja kitas moteris ir dėl 
to nėra ardomi šeimos židiniai ir gyvenimas”.

SVETUR
prekybos įmonės ir net mažos krautuvėlės^ taip 
pat bažnyčios, mokyklos ir įvairios kultūrinės 
įstaigos.

Kolumbijon nuolat atvažiuoja naujų lietuvių. 
Kas mėnuo atvyksta veik po tuziną. Į Kolum
biją prašosi ir lietuviai, emigravę į Australiją 
ir Moroko. u

Urugvajaus Liet. Kultūros Draugija pradėjo 
ruošti kultūrines pramogas, norėdama surinkti 
pinigų muzikos instrumentams įsigyti.

Australijos lietuviai pasiryžo įsigyti Lietuvių 
Namus Sidnėjuje. Tuose namuose būtų lietu
viško visuomeninio veikimo centras.

Hamiltone, Kanadoje, Dauguvietytės Pana
vienės vadovaujamas teatro ratelis rengia antrą 
spektaklį: vaidins K. Inčiūros „Dr. V.' Kudir
ka”. Pirmajam pasirodyme vaidino „Pirmą 
skambutį”, komediją. Hamiltone dabar esama 
apie 1000 lietuvių.

Vokietijos Lietuvių Bendruomenes pirminin
kas Jurgis Balčiūnas jau atvyksta į Amerikj. 
Jo pareigas perėmė J. Šlepetys.

Picle Crow, Kanadoje, Ontario, aukso kasyk
lose pagal emigracinę darbo sutartį dirbo 
apie 100 lietuvių. Dabar jau belikę tiktai apie 
20. Atidirbę paskirtą laiką išvažinėjo į didesnius 
lietuvių centrus.

Jonas V. Margis 1946 metais baigęs farma
cijos mokslus ir kurį laiką dirbęs kitose vaisti
nėse, birželio mėn. pradžioje atidarė nuosavą 
vaistinę Toronte (19 St. John St.). Tai yra pir
moji lietuvio vaistinė Toronte, o gal ir visoje 
Kanadoje.

A. Gilevičius vienoj Brazilijos vietoj turi gra
žų kavos ūkį, kuriame iš užaugintų 9.8000 krū
mų 1949 metais pirmojo derliaus gavo 420 
maišų kavos.

LAIC’as PRAŠO LAIKRAŠTINIŲ 
IŠKARPŲ

Stambiausieji laikraščių iškarpų rinkimo biu
rai nepajėgia pilnai surinkti vienos didelės vals
tybės spaudos atsiliepimų vienu ar kitu klau
simu. Antra vertus, toksai aptarnavimas bran
giai kainuoja.

Todėl LAIC’as prašo visus politine veikla 
besidominčius lietuvius siuntinėti vietos spau
doje ir žurnaluose pastebėtus straipsnius apie 
Lietuvą ir lietuvius, lietuvių ir baltiečių pastan
gas ir kovas, apie įvykius, susietus su Lietuvos 
išlaisvinimu. Siunčiant prašoma nurodyti laikraš
čio vardą, vietovę, datą ir puslapį. Iškarpas 
siųsti: Lithuanian American Information Center, 
233 Broadway, New York 7.

„LIETUVIO” SKAITYTOJAMS ANGLI
JOJE „Lietuvio” 25 nr. yra paskutinis. Jo 
vietoje, nuo liepos 1 d. Vokietijoje pradeda 
eiti „Tremtis”, kuri savo atstovybės Anglijoje 
neturės, nes nėra galimybių tiesiai atsiskaityti. 
Įmokėtų už „Lietuvį” avansų „Tremčiai” per-j 
vesti nebus galima. Malonūs prenumeratoriai 
prašomi nedelsiant pranešti „Lietuvio” atsto
vybei: grąžinti avansus ar juos pervesti tautinės 
minties savaitraščiui (8 psl.) „Dirvai”, išeinan
čiam JAV, skaitant po 4 šil. už mėnesį. .'

Nepilnai atsilyginę už „Lietuvį”, maloniai 
prašomi neuždelsti atsiskaitymo.

Rašyti atstovybės adresu: J. Palšis, 10, Warrels 
Terrace, Bramley, Leeds.

Kai ėmiau nuo pečių apsiaustą, Audronė 
kelis kartus krūptelėjo. Man atrodė, iš skausmo.

— Noriu su jumis pasikalbėti, p. Vincai!
— priėjusi prie lango pasakė, 
nesisėdo.

bet ir prašoma kirviu 
reikia!

— Ar neturėsite kokių nemalonumų su p. 
Ruškiu, panele? — iš karto įgėliau. — Juk jis 
draudžia su manimi matytis.

Audronė nieko neatsakė ir nė neraustelėjo.
Kai ji pasirėmė visa krūtine į aukštą kėdės 

atlošą, pradėjau atidžiau ją stebėti.
Jos auksiniai plaukai buvo buiniomis ban

gomis išsidraikę ant pečių, o kelios permatomos 
sruogos pakibo ant kaktos. Mėlynos akys 
skausmingu svajingumu žiūrėjo pro langą į toli 
mėlynuojantį pušynėlį. Veidas, rausvas nuo 
vidinės įtampos, bylojo apie neramią jaunystę, 
apie triumfą ir nusivylimą, apie drąsų kilimą ir 
svaigų kritimą.

Krūtinės laužtinė, išryškinta kėdės atlošo ir 
kažinkada taip svaiginusi mane, dainavo apie 
audrą, apie uraganą viduje.

Baltos rankos, atremtos alkūnėmis į kėdę, 
muistėsi auksinėse garbanose.

— Kodėl jūs pas mane užėjote? ■—■ pertrau
kiau nejaukią tylą. — Ar tik nepasiklydote? 
Juk čia gyvena Vincas Rimonis.

Audronė ir dabar nereagavo kokiu staigiu 
judesiu ar paraudimu. Jį matyt, nesvajojo, tik 
ką nors įtemptai galvojo, nes labai lėtu judesiu 
pasuko į mane galvą ir ramiu, kiek prislopintu 
balsu tarė:

— Kad ir kažin ką jūs man sakytumėte, aš 
neįsižeisiu. Gerai žinau, kad jus pati įžeidžiau, 
piktai įžeidžiau, gal net pažeminau...

— Jūs save pažeminote, panele Vilkaite, ne 
mąne! — piktai atšoviau.

— Apie tai aš taipgi norėjau pasakyti, p. Vin
cai, — tokiu pačiu prislopintu balsu tęsė Au

dronė. — Aš visai nesislepiu, tik pirma norė
jau jus atsiprašyti.

— Dėkui, nereikia! Per kelerius mėnesius ir 
įkirstas medis atgyja. Jokių vaistų ne-

Audronė šį kartą nieko neatsakė, tik rankomis 
užsidengė akis. Ji, be abejo, verkė.

— Jūs man neleidžiate nė žodžio ištarti...
— dar tylesniu baisu pasiskundė, bet tame 
balse nejaučiau jokio priekaišto.

— Kaip kadaise jūs man!
—- Tačiau aš mergaitė, man galima bent 

atleisti...
— Apie bet kokius atsiprašinėjimus ar atlei

dimus mes nekalbėkime! Čia ne klausykla!

PROGA APMASTYMAMS

Šitą mielą sporto šaką Bet žuvytės mitinguoja, Tuščias grįžta Adomėnas, Taip ir mus, kai negalėjom
Jis labai pamėgęs: Ypač tos raudžiukės. Grįžta piktas, rimtas. Žmoniškai pramisti.
Čia jam saulė, grynas oras, Sako, kad ir jos jau turi Ir atrodo, dėl marksizmo Meškeriojo komisarai
O ir laikas bėga. Savo politruką. Painiojasi mintys... Ir kapitalistai.

— Dievas man jau atleido. Jam viską išpa- 
žinau, viską, p. Vincai.

— Jei taip, — geras tas jūsų Dievas, panele! 
Jis leidžia nusidėti, o paskum viską atleidžia, — 
nusijuokiau.

— Jūs neužmuškite nors to, kas dar liko ma
nyje — gyvo tikėjimo, p. Vincai. Aš prašau 
jūsų! — jos akys spindėjo nematyta šviesa, ir 
buvo ašarotos.

— Jūs... — pakartojau. —Aš manau, Die
vui negalėjote manimi pasiskųsti. Aš nieko 
jumyse neužmušiau: turiu teisę tik į save.

— Ir užmušėte savo meilę Audronei, — pa
baigė mergaitė.

— Tai yra mano individualus dalykas, p. 
Vilkaite. Apie save neturiu nieko jums pasakyti.

— Aš seniai tai žinojau. Nuo paskutinio susi
tikimo. Kitaip ir negalėjo būti. Tačiau leis
kite man ką nors pasakyti ir nebūkite vienas 
iš tų vyrų, kurie su akmenimis apstojo Myriam...

— Jūs žiūrėkite savo sąžinės, panele, ir nelįs- 
kite į manąją. Jeigu neturite jau kam pasi
skųsti, ką gi: turėsiu kantrybės paklausyti.

— Aš to tik ir tenorėjau, p. Vincai. Gerai 
žinau, — ir šitai yra perdaug, tikrai perdaug, 
nes nesu verta nė vieno gero žodžio. Tačiau 
man gali būti leista pasakyti kai ką, ką daugelis 
moterų į kapus nusineša. Buvau pasiryžusi ir 
pati taip padaryti, bet vidinis balsas liepė ateiti 
pas jus ir pasakyti, kad yra jėgų, kurios mus, 
besiilginčius nesibaigiančios vasaros, nugrams- 
dina į baisią prarają...

4



1950 nu liepos 7 d.

KNYGOS, SPAUDINIAI
LIETUVA GYVENO ANT VULKANO

„Beyond the Baltic” by A. MacCallum Scott 
knygos autorius, buvęs anglų parlamento narys, 
1925 m. aplankė Sov. Rusiją, Lenkiją, Lietuvą, 
Latviją ir Estija, savo kelionės įspūdžius aprašo 
minėtoj knygoj. Joje pavaizduotas savanoris 
kūrėjas, kaip kuriasi gautam žemės sklype, kaip 
glosto sugrubusia nuo sunkaus darbo ranka 
javų varpas, aprašyti nuo vaisių gausumo lūžta 
ir bičių dūzgime paskendę lietuviški sodai, pa
minėtas Vilnius, kaip lietuvio širdyje degąs 
ugniakuras, Lietuvos sostinė, su jo visom gro
žybėm; Klaipėda, jos priklausomybė ir reikšmė 
Lietuvai.

Autorius trumpai, bet vaizdžiai nupasakoja 
Lietuvos istoriją ir nurodo, kad Vytautas D. 
išgelbėjo Europą nuo mongolų antplūdžio.

Knygoje įdėta dailininko J. Mateikos „Žal
girio mūšis” paveikslo reprodukcija.

Kalbėdamas apie atsikūrusias tris Baltijo 
valstybes, autorius rašo, kad daugelis manė, 
jog bolševikinė Rusija anksčiau ar vėliau be 
karo bandysianti prisijungti tas tris Baltijo 
valstybes. Lankydamasis Leningrade, Maskvoj, 
jis tuo klausimu kalbėjęs su žymiais bolševikų 
vadais, kurie jam užtikrinę, jog Sov. Rusija 
neturinti jokių agresyvinių tikslų Baltijo vals
tybių atžvilgiu, bet pačios Baltijo valstybės 
komunistinės santvarkos neišvengsiančios.

Paskutinėje knygos dalyje, pavadintoje „Bal
tijo Sąjunga”, autorius nagrinėja sąjungos gali
mumą bei naudą. Jo manymu, Baltijo valsty
bės galėtų apsaugoti savo ekonominę bei politinę 
nepriklausomybę tik sudarę glaudžią Baltijo 
valstybių Federaciją. Dėl to jos neprarastų 
savo savitus tautinius individualumus.

Skaitant šią knygos dalį Baltijo kraštų gyven
tojui kyla klausimas: dėl ko gi nepriklausomybės 
laikais mūsų spauda, visuomenė bei valstybės 
vyrai nenumatė, nejautė, kad mes gyvenam ant 
vulkano; dėl ko taip maža rūpinosi bolševizmo 
grėsme, dėl ko tauta buvo neįspėta, neparuošta 
toms baisioms nelaimėms? Sunkiai tautai va
landai atėjus, pasijutom pakrikę: vieni kaip 
zuikiai išbėgiojom, kiti nugarmėjom į bolševikų 
bučių.

Maža buvo dėta pastangų sukurti, kad ir tą, 
anot knygos autoriaus, glaudžią Baltijo valstybių 
sąjungą — federaciją, kuri turėdama apie 6 
milijonus gyventojų, būtų gal galėjus bent pa
bandyti su ginklu rankoje ginti savo nepriklauso
mybę ir įrodyti pasauliui, kad mes laisvę bran
ginant daugiau kaip gyvybę. Nelygią kovą mes 
būtumėm pralaimėję, bet mūsų padėtis tarptauti
nėj arenoj šiandien būtų visai kitą.

Z. Silsdenaitis

Runcė Dandierinas ŠILKAI IR VILKAI. Dai
nos vietinės ir sovietinės. Išleido Balys Pava- 
balys Brooklyne, 1950 m. P. Osmolskio iliustra
cijos. 64 psl.

R. Dandierinas — slapyvardis vieno lietuvių 
poeto, mėgstančio eiliuoti ir taiklius satyrinius 
dalykus. Dandierinas puikus eiliuotojas, o ei
liuotai satyrai, kad ji patrauktų skaitytoją, 
eiliavimo meistriškumas yra didelis pliusas.

Didžioji šių satyrų dalis apdainuoja sovietinius 
dalykus, taigi yra sovietinės dainos, kaip auto
rius vadina jas. Poetas ne nuo šiandien žinomas

Audronė valandėlę nutilo. Dabar ji beveik 
visu kūnu gulėjo ant kėdės atlošo, o įkaitusį 
veidą slėpė balšose rankose.

. — Aš turiu jums viską pasakyti ir jūs leiskite 
man paskutinį kartą išsiverkti. Daugiau nie
kuomet jūsų netrugdysiu... Jūs turite žinoti, 
kad mylėjau jus skaisčia, jokio šešėlio nesutepta 
meile. Apie dabartį nieko nesakau: jos jau 
nėra... Ar mylėjau Ruškį? Nė pati nežinau. 
Galbūt, kiek vėliau. Pradžioje kankino mane 
jo elgesys: jis buvo didelis džentelmenas, bet ir 
šiurkštus, staigus, audringas. Jūs — gerai 
pamenu — tik nekantriai priekaištavote man, 
bet buvote visą laiką švelnus; jis — reikalavo 
susitikti, reikalavo eiti į šokius, reikalavo su 
jumis nesimatyti, reikalavo mano širdies...

Audronė nutilo ir giliai atsikvėpė. Kai pa
kėlė galvą, mažute tausva nosinaite nusišluostė 
kaktą ir lūpas.

— Moteris, turite žinoti, net prieš savo valią 
eina ten, kur patrauklus ir užsipuoląs vyras 
liepia. Eina nemąstydama, nieko negalvodama, 
skrenda kaip peteliškė į ugnį. Ir dega, ir liepa- 
noja, ir vėl nieko nemąsto...

Audronė vėl nusišluostė kaktą.
— Kartą pradėjusi degti, ji nuolat ugnies 

reikalauja. Gyvena kaip apkvaišusi, kaip be 
sąmonės...

Staiga suskambo telefonas.
Audronė krūptelėjo ir išsitiesė. Išsigandu

siomis akimis pažvelgė į mane.
— Jis manęs j ieško, — pasakė.
Tikrai, skambino Ruškys.

Y —Pone Rimoni, sveikinu su paaukštinimu! 
apvaldytu, beveik dainuojančiu balsu kal- 

' >ėjo. — Visas miestelis apie tai kalba. Kaip 
feoks toks jūsų bičiulis, noriu prisidėti prie jūsų 
BĮžiaugsmo. Užeikite pas mane krupnikui!

® — Dėkui už sveikinimus, p. Rušky, — atsa
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savo taikliomis eiliuotomis satyromis. Pirmųjų 
okupacijų metais jis buvo pogrindžio laikraščių 
bendradarbis, ir jo satyrinės, kandžios dainos 
iš tos spaudos sklido tarp lietuvių, nors skaity
tojas visiškai nežinojo autoriaus. Dar ne vienas 
tremties lietuvis prisimena jo

Dvi švilpynės — vienas tonas:
Čia Berlynas, ten Maskva.
Kas nešvilpia, kaip jo ponas, 
Tam nusirita galva.

.......— Chmnampo

Changyan

Toks ten draugas, toks čia ponas,
Toks ir būdas, kaip spalva:
Viens raudonas, kaip šėtonas, 
Kitas rudas, kaip šuva.

Tokiu pat taiklumu parašyta ir daugelis šio 
rinkinio dainų, vaizduojančių sovietinį gyvenimą 
ir amerikinius bolševikų padlaižius.

Tai bent turim valdžią:
Baranausko žodžiais — saldžią.
Anei rašto, ąnei druko —
Vien švilpynė politruko.

Turim valdžią, turim valdžią, 
Kremliaus budeliams pamaldžią.
Jai nebus to pamaldumo,
Ir valdžios neliks nė dūmo.

Štai kitoj dainos poetas sovietinės dainos 
„Jau pražydo obelys” stilium dainuoja, kaip 
devyni dalijosi vieną bulvę, ir pasidaro išvadas:

Už tą bulvę, už lupynų gramą
Reiks pasiųsti valdžiai telegramą.
Reiks dėkoti Josifui karaliui,
Kad privalgėm kaip didžiausiam baliuj.

Nepalieka poetas nuošaliai ir Amerikos lietu
viškų pakvaišėlių. Pats šiuo metu jau gyvenda
mas Amerikoje ir lietuviškąjį gyvenimą pažin
damas ne tik iš laikraščių, poetas šitaip apdai
nuoja Bimbą su kompanija —

Bimba myli Džiugašvilį
Ir sapnuoja Kremliaus pilį.
Ten jis geria gulbės pieną — 
Neatsigeria vis viena —

ir juokiasi iš visos jų veiklos, duodamas lietu
viams toną.

Dalis dainų paskirta kasdieninės buities nei
giamybėms pajuokti.
Štai:

Viską pinigas tau kuria.
Kelk prieš dolerį kepurę.

Arba:
Mes turim praeitį auksinę.
Kas jos didybę išmatuos.
Tik atvaduokit mums tėvynę — 
Sėdėsim sostuose aukštuos.

Verčiau negrįžti į tėvynę, 
Jei aukso maišo mums neduos.

Šitame skyriuje nemaža taiklių adatų ne tik 
Amerikos lietuviams, bet ir mums, visiškai 
panašiems į juos. K. Abr.

NAMU VAJUS
Namų Fondo akcijų pirko: už 2 sv. J. Kriš

čiūnas, už 1 sv. K. Garnelis, V. Silnickas.
Namų Fondui aukojo: V. Garbonkus 1 sv., 

M. Pisavockis lOšil.

kiau. — Tačiau jūs, leiskite priminti, užmir
šote pagrindinį mandagumo dėsnį: paprastai pri
imta, kad bičiuliai patys ateina pasveikinti.

— A, labai atsiprašau! — skubiai pasitaisė 
Ruškys ir atsikosėjo. — Aš kaip tik ir noriu 
pas jus ateiti, bet nebuvo patogu pačiam pasi
siūlyti.

Žvilgterėjau į Audronę.
Ji, matyt, išgirdo Ruškio propoziciją, nes 

staiga pabalo, susiėmė rankomis galvą ir griuvo 
ant sofos.

— Šiandien esu užimtas, p. Rušky, — sku
besniu tempu kalbėjau į ragelį. — Rytoj va
kare... aštuntą valandą...

— O kodėl ne šiandien?
— Rytoj... o geriau niekad! Sudiev! —- 

beveik rėkte išrėkiau ir padėjau ragelį.
Audronė gulėjo ant kairiojo šono ir — mano 

Dieve — ji nekvėpavo.
Paguldžiau ją ant nugaros ir skubiai ėmiau 

narplioti dirželį. Paskum prasegiau bliuskutę 
ir iš nuostabos suakmenėjau: jos krūtinė buvo 
pamėlynavusi ir pilna smulkių žaizdelių.

Staiga man toptelėjo mintis: juk ji visą laiką 
stačia stovėjo, nesėdėjo; turbūt, taipgi dėl žaizdų.

Nežinojau, ką daryti. Tačiau stovėti ir tik 
mąstyti nebuvo galima.

„Čia būtinai reikalinga Audronės šeimininkė!” 
— kniestelėjo staigi mintis: „Geriausia bus ją 
pasikviesti...”

Mano paprašytas namų sargas, įsidėjęs į 
kišenę sidabrinę monetą, stambiais žingsniais 
nukaukšėjo šaligatviu. Jis nieko ypatingo nenu
jautė: ėjo švilpaudamas, smalsiai dairydamasis 
į krautuvių vitrinas.

Aš pats tuo tarpu šaltu vandeniu pavilgiau 
Audronės lūpas ir krūtinę ir atsargiai ėmiau 
trinti jos smilkinius.

(Bus daugiau)
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Korėja. Liepos 4 d. mūšiai ėjo į pietus nuo Su- 
vvono miesto. Britų lėktuvai iš „Triumph” lėktuv
nešio, kartu su Amerikos lėktuvais bombardavo 
Pyongyangą, šiaurės korėjiečių sostinę ir ten esantį 
svarbiausią jų aerodromą. Fronto linija ėjo nuo 
Inchono, į pietus nuo Suwono ir į rytus iki kalnų 
papėdės, paskiau į šiaurę.

Dešinėje, Korėja ir Tolimųjų Rytų kraštai.

NE TIK RAŠYTI, 
PASAKYTI 
perskaitęs straipsnį

šiandiena, bet 
kaip juos rea- 
tik ir trūksta, 

į 1944 m. po-

SKAITYTOJU LAIŠKAI
Į LAIKRAŠTĮ REIKIA 

BET IR ŠĮ TĄ
Su dideliu malonumu 

„Kelias atgal” negaliu nepasidžiaugti išdėsty
tomis labai gyvenimiškomis ir naudingomis 
mintimis, kuriomis kiekvienas rimtai galvojąs 
žmogus turėtų vadovautis tvarkydamas savo ateitį.

Kiekvieno žmogaus, o ypač vadovaujančiųjų 
šventa pareiga rūpintis ne vien 
kurti ateities planus ir aiškinti 
lizuoti. Šių dalykų mums kaip 
Kaip pavyzdį galėčiau nurodyti 
grindžio spaudą, kurią beskaitant susidarydavo 
įspūdis, kad vokiečiai jau greit bus nugalėti ir 
tuomet atsidarys demokratinių kraštų paruošto 
rojaus vartai. Be abejonės dalis mūsų tautiečių 
tokio įspūdžio įtakoj nepabėgo iš Lietuvos ir 
susilaukė ne rojaus, bet pragaro. Taigi labai 
išmintingai daro gerb. J. M. Gojus, neklodamas 
rožėmis kelio atgal, nes jis tikrai bus erškėčiuotas 
ir tam turime rimtai ruoštis.

Ruošdamiesi ateičiai ir svarstydami materia
lius dalykus, neturėtume užmiršti ir dvasinių. 
Reiktų dėmesį kreipti ūkinėms, kultūrinėms, 

■ socialėms ir kitoms temoms. Turėtumėm apsvars
tyti mūsų žydėjimo laikotarpio buvusias nege
roves, neliesdami politinės pusės ir surasti būdų 
kaip jų išvengti ateityje; aptarti principus kaip 
tie dalykai turėtų būti tvarkomi. Žinoma, dau
gelis pasakys, kad tokios temos dabar neaktu
alios. Su tuo reikia pilnai sutikti, bet: a) ne be 
laikas lakinti šunis, kai reikia eiti medžioti; 
b) tokios temos dvasiniai jungtų mus su tėvyne, 
su praeitimi, iš kurios semtumeis sau dvasines 
jėgas kurti ateities valstybinį gyvenimą; jos 
gaivintų mūsų patriotizmą, žadintų mūsų snūs- 
tančią dvasią; c) tais klausimais diskusijos 
suteiktų mums peno, kurio mes dabar esame 
taip reikalingi.

Todėl šios temos, nors dabar ir neaktualios, 
manyčiau jos būtų naudingos kultūrine ir tau
tine prasme. A. Garbauskas

— Gabenu į miestą malkas parduoti. Ta proga — Naujausias išradimas, ponia. Nereikia nei 
žmona užeis pas gydytoją. Sako nugara skauda, siurblio, nei jį valyti, nei motoro.
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KLAUSIMAI, ATSAKYMAI
KI. Teko „B. Lietuvy” staityti straipsnį, kad 

užsieniečiai bus priimami į Amerikos kariuome
nę. Kur tuo reikalu reikia kreiptis? JJM.

Ats...Tokio straipsnio nebuvo. Tamsta ga
lėjai perskaityti tik 5 eilučių žinią, kad Amerikos 
parlamentas priėmė įstatymą, leidžiantį priimti 
2.500 užsieniečių į Amerikos kariuomenę. Kol 
prezidentas jo nepasirašė, niekur nereikia kreiptis, 
bet ramiausia laikytis vietoje.

Kl. Labai mėgstu keliauti, bet kadan i ke
lionė brangiai kainuoja, o aš neturiu pinigų,’ 
dėl to klausiugal žinote kokį būdą, kad be 
pinigų galėčiau atlikti ilgesnę kelionę? M.R-s

Ats. Pigiausias keliauti būdas būtų tik aplink 
stalą. Pasistatęs kambario vidury stalą, tamsta 
galėtum aplink jį eidamas (ar bėgdamas) su
karti ir gana ilgą kelionę.

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas Black
ley Instituto salėje, 
įdomia programa

liepos S d. rengia linksmą,

šokių vakarą
Pradžia 6,30 vai. [ėjimas 2/6. Salė pasie

kiama autobusais Nr. 17, 17x ir 63 iš Canon st. 
Manchester.
Maloniai kviečiame atsilankyti. Klubo Valdyba

PASIBAIGĖ PIRMASIS PUSMETIS 
Šis numeris pusmetiniams skaitytojams yra 
paskutinis. Prašytume panaujinti prenume
ratą sekančiam pusmečiui. Nepanaujinusiems 

prenumeratos, kito numerio nesiųsime.

DĖMESIO i
DBLS nariai ir visi lietuviai, negalį priklau

syti artimesniam skyriui, kviečiami registruotis 
į Centrinį Skyrių. Ryšis palaikomas paštu. 
Rašyti adresu: 2, London Mews, London St., 
London, W.2.
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* Saugumo sumetinais, įvesta leidimai į Ame
rikos parlamento rūmus Vašingtone, įeiti. Da
bartinė kontrolės tvarka yra tokia pat, kokia 
buvo pereitojo karo metu.

* Korėjos karas vak. Vokietijoje sukėlė su
sirūpinimą. Vokiečiai mato tarp tų kraštų 
didelį būklės panašumą, iš kurios gali susidaryti 
ir panašus pavojus. Vak. Vokietijos kancleris 
Adenauer'is kelis kartus yra kreipęsis į vak. 
sąjungininkus, prašydamas saugumo garantijų 
vak. Vokietijai. Šiomis dienomis amerikiečių 
ir britų pareigūnai, į jo prašymą atsakydami 
pareiškė, kad esamose sąlygose vak. Vokietijai 
nereikalingos specialios saugumo garantijos, nes 
vak. Vokietijos užpuolimas būtų tolygus va
karų valstybių užpuolimui.

* Gen. Derevenko, Rusijos atstovas Japoniją 
okupuojančių kraštų taryboje, prieš prasidedant 
Korėjos karui, staiga dingo iš Japonijos. Jo 
dindimas aiškinamas nišų atsargumo sumeti
mais, kad kokiu nors pretekstu jų aukšti parei
gūnai nebūtų sulaikyti.

* Sicijos Blinda, išgarsėjęs to krašto banditų 
vadas Guliano, kurį Italijos policija gaudė nuo 
pokarinių laikų, liepos 4 d. susirėmime su po
licija buvo nušautas.

* D. Britanijos karaliaus motinos Marijos 
išaustą kilimą nupirko Kanados Moterų organi
zacija už 100.000 dolerių. Pinigus už šį kilimą 
karalienė Marija yra paskyrusi D. Britanijos 
iždui. 4

* Rumunijoj vėl prasidėjo serija teisminių 
spektaklių, per kuriuos kaltinamieji „imperia
listinių valstybių naudai šnipinėjimu”, kaip 
įprasta, kaltais prisipažino.

* Homse, 120 km. atstu nuo Damasko, sprogo 
Irako naftos bendrovės sprogstamosios medžia
gos sandėlys. Žuvo 230 žmonių ir apie 1000 
sužeista.

* Ryšium su Korėjoje kilusiu karu, Meksikos 
žemės ūkio darbininkų sąjunga, viena didžiau
sių darbininkų organizacijų, kreipėsi į vyriausybę 
prašydama nutraukti diplomatinius santykius 
su Rusija ir uždaryti komunistų partiją.

* Šią vasarą į Europą buvo atvykę daug 
amerikiečių vasaroti. Tačiau kilęs Korėjoje 
karas ir plačiai nuaidėjęs Europoje paveikė 
juos gąsdinančiai. Dėl to ne maža jų nutraukė 
atsotogas ir grįžta atgal. Neramus laikas Ame
rikos turistus sulaikys nuo tolimesnių kelionių.

* Rumunijos pasiuntinys Romoje Gragomi- 
rescu’s, buvo atsisakęs grįžti į Rumuniją, bet 
po keleto savaičių išvyko. Spėjama, kad grįžo 
komunisH* grasinimų paveiktas.

* Britų parlamento narys, konservatorius P. 
Roberts’as kartotinai siūlo Saugumo Tarybai 
pareikalauti šiaurinę: Korėją, kad bėgy 10 dienų 
nutrauktų karo veiksmus prieš pietinę dalį, o 
nepaklausymo atveju, panaudoti atominę bombą.

* Kanada sušvelnino imigraciją tvarkančius 
nuostatus, norėdama daugiau ateivių patraukti. 
Kai kuriems darbdaviams bus leista įsigabenti 
imigrantus grupėmis iki 25 žmonių dydžio, be 
to palengvins įvažiavimą, namų ruošos darbi
ninkams ir gailestingoms seserims.

* Rytinėje Vokietijoje suvalstybintos Stral-
zundo laivų statyklos stato karinius laivus. 
Serijiniu būdu statomi greitlaiviai ir torpėd- 
laiviai. Šiuo laiku ten statoma 100 torpėdlaivių, 
po 400 tonų talpos, kurie bus apie 40 mazgų 
greičio. /

Karo laivynui įgulos renkamos iš vokiečių 
ir mokomos Wustowo jūrų mokykloje, esančioje 
Baltijos pakrašty.

* Venecuela savo karo laivynui D. Britanijoj 
Vickers-Armstrong'o laivų statykloje užsakė pa
statyti du naikintuvus, kurie kainuos 5 milij.
svarų.

* Trygve Lie, JTO generalinis sekretorius, 
ryšium su kilusiu Korėjoje karu, atšaukė savo 
kelionę į Europą, kurios metu jis norėjo ap
lankyti Londoną, Paryžių ir Ženevą.

* Amerikos lėktuvnešis „Midway” 45.000 
tonų talpos ir 4 naikintuvai iš Norfolko uosto. 
Virginijoj, kitų laivų lydimi, išplaukia į Vidur
žemio jūrą, kur prisijungs prie Amerikos karo 
laivyno šeštosios eskadros.

* Aliaskoje, ties Fairbanks'u pastebėtas le
kiąs daiktas, kuris iš mačiusiųjų pranešimo, 
atrodo buvo iš tolo vairuojamasis raketinis 
viedinys.

* Londono sekmadieninis laikraštis „Sun
day Dispach” įdėjo vieno Amerikos 
ūkininko, iš Oregono dvi skrendančios lėkštės 
nuotraukas. Iš išvaizdos tas daiktas tikrai pa
našus į lėkštę ir atatinka italų mokslininko 
aiškinimus, kurie buvo „B. Lietuvy” įdėti. 
Tai pirma šitos lėkštės nuotrauka, pasirodžiusi 
pasaulio spaudoje. Pažymėtina, kad šį kartą 
niekas šio fakto neginčijo.

* D. Britanijos karo ministeris Strachey's, 
kuris neseniai grįžo iš kelionės į Malajus ir 
tolim. Rytus, kalbėdamas Colchestery pareiškė, 
kad Korėjoj kilęs karas, jo nuomone, nereiškia 
pasaulinio karo pradžią.

* Prancūzai ištrėmė buv. Lenkijos vicekonsulą 
Lily J. Szcherbinski, kurį laikė nuo pereito 
rudenio suimtą dėl nusižengimų prieš Prancū
zijos saugumą, nekeldami teisme bylos.

* D. Britanijoj pabrango geresnės rūšies, 
pažymėti raidėmis A, B ir C kiaušiniai, 6 penais 
tuzinas.

„BRITANIJOS LIETUVIS“
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PRANCŪZIJA DIDELIU ĮVYKIU ĮKARŠTY
s (Tesv’rtįys iš 1 puslapio) paveiksianti ir amerikiečių politiką Europoje.

Be anglų prasidėjusi Paryžiuje to plano kon- Paskutinėmis dienomis sovietams atsakius į 
fcrencija dabar buvo atidėta iki liepos 3 d., amerikiečių notą, kad Korėjos klausimu jie 
visoms delegacijoms įteikus vyriausybės paruoštą laikysis visai nuošaliai, nes nesą pratę kištis į 
projektą, pagal kurį anglies — geležies pramonė kitų valstybių vidaus reikalus, šis jų užtikrini- 
turės būti tvarkoma tarptautinės viršvyrausy- mas buvo priimtas be nuoširdumo, būdingo 
binds Aukštosios Tarybos. Pagal konferencijai prancūzams dar prieš 3—4 metus, bet visų 

j^dovavygigfc prancūzų delegacijos pirmininko įsitikinimu šį kartą blogis bus išėjęs į gerą. 
Monneto tvirtinimą, visų sutarimas buvęs di- _____________ K ūgy s
delis, pilnas. Bet dabar iš belgų pusės reiškia- -w- v
mas abejingumas dėl tarybos. Jie nėra linkę KAS UZ ŠMEIŽTU SLYPI
jai suteikti daug teisių. Visos prancūzų poli- 
rinės grupės, išskyrus, žinoma, komunistus, 
planu yra susižavėjusios, nežiūrint socialistų 
dvejojimo ir de Gaulle’o pasisakymo, kad tą 
užsimojimą galėtų įgyvendinti tiktai* stipri vy
riausybė, bet ne dabartinė chlorofOTmu dvel
kianti. 

* * *
Šiai konferencijai daug pakenkė užpereitą 

šeštadienį įvykusi Prancūzų vyriausybės krizė. 
Niekam kitam neapsiimant sudaryti naują ka
binetą ir įvykiams verčiant skubėti, šį darbą 
pasiėmė Henri Queuille, nuverstas prieš Georges 
Bidault, pasižymįs dideliu atsargumu ir lėtumu. 
Socialistai, pareigos jausmo verčiami, pasižadėjo 
jį palaikysią, neįeidami į vyriausybę, sudarytą 
iš katalikų, radikalų. Katalikai ir socialistai 
jam iš anksto patiekė smarkias ekonomines 
programas, nors manoma, kad naujasis vy
riausybės pirmininkas pasitenkins priimdinęs 
biudžetą ir rinkimų įstatymo pakeitimo projektą, 
protingai laukdamas naujų rinkimų ateinan
čiais metais. 

* * *
Šie įvykiai nustelbė Pau pilyje pereitą ketvir- 

’tadienį prasidėjusią, po įžanginių pasitarimų 
Paryžiuje, nepaprastai svarbią Indokinijos vals
tybių konferenciją, nekeliančią visuomenėje be
veik jokio susidomėjimo. Indokinijos karas 
Prancūzijoje nemėgiamas, nežiūrint jau komu
nistų, kurie jį vadina šlykščių imperialistiniu 
karu. Ir didžiosios visuomenės dalies įsitikini
mu iš jo nėra nieko gera lauktina. Jis kainuoja, 
kovojant su komunistais, perdaug miliardų ir 
kraujo, — nors ir svetimšalių legijono, — o 
:uos nuveikus, nelengviau bus susitarti su nacio
nalistais, tai yra su .visais kitais indokinais. 
Nuo pat karo pabaigos prancūzai su. jais nuolat 
daro sutartis, vis piešdami jų teisę, o dabar 
suteikė visoms trims \ Indokinijos valstybėms 
beveik pilną nepriklausomybę, joms pasiliekant 
teoretinėje Prancūzų Unijoje. Bet . karui pa
sibaigus, Prancūzijai >hu^ «iinku-..išk,ikyti ir tv* ' 
paskutines teises. Daug kur reiškiamos nuo- 
monės, kad būtų buvę geriau Indokiniją „pirštų 
galais” palikti.

Koks didelis yra susidomėjimas Indokinija, 
galima spręsti iš parlamento elgesio. Šių metų 
sausio pabaigoje priimant biudžetą, vyriausybės
pirmininkas turėjo dėl menkos 20 milijardų 
sumos penkis kartus kelti pasitikėjimo klau
simą. Po poros dienų buvo priimtas įstatymas 
suteikiąs Indokinijai autonomiją, be jokių ginčų, 
atstovams balsuojant šaltai ir ratiniai.

Dabartinė konferencija turi nustatyti Indo
kinijos valstybių ekonominius santykius. Iš 
anksto buvo galima laukti kieto kirtimosi. Bet 
Korėjos karas bus padaręs Prancūzijai bent 
šiuo tarpu gerą patarnavimą: indokinų nacio
nalistai tapo atlaidesni. Pradėdamas pokalbius, 
Užjūrių ministras atvirai pareiškė, kad Pran
cūzija turi reikalų Indokinijoje ir iš jos pasi
traukti nemano. Be vadovavimo kariniu atžvil
giu, jis numato naujojoje santvarkoje plačias 
teises Prancūzijai ir ekonominėje srityje.

Korėjos karas Paryžiuje sukėlė iš tikrųjų 
gerą nuotaiką. Visos politinės grupės, išskyrus 
komunistus, žavisi amerikiečių sparčia veikla. 
Pirmųjų dienų įtaka buvo drumsta: smarkiai 
pakilo aukso kaina ir nukrito popieriai biržoje. 
Bet paaiškėjus, kad rusai laikosi santūriai, pas 
dėtis pakito. Dabar karu džiaugiamasi. Ji- 
apramino Indokinijos nacionalistus, pagreitino 
Amerikos pagalbą tam kraštui tiekti karo me
džiagą. Tikimasi, kad ši pamoka teigiamai
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Jau kuris laikas, kaip ryt. Vokietijos spauda 
skleidžia prasimanymus, nukreiptus prieš ame
rikiečius, kad jie iš savo lėktuvų išmetę ryt. 
Vokietijoje bulves naikinančius vabalus. Vėliau 
tokias nesąmones pradėjo kartoti Lenkijos 
spauda, o prieš kiek laiko ir Čekoslovakijos. 
Tačiau ši melo kampanija, ne mažiau vaka
riečius nustebinusi, padidėjo dar vienu popie
rium, kuris naudojamas krašto vyriausybių 
rimtiems nuomonių pareiškimo reikalams ir 
vadinamas nota. Tokį popietį, pavadintą nota, 
šią savaitę Sovietų vyriausybė pasiuntė Ameri
kos vyriausybei bulvinių vabalų klausimu. Ru
sijos nota skelbia, kad ryt. Vokietijos vyriau
sybės pranešimu,laikotarpy tarp geg. 22 d. 
ir birželio 27 d. amerikiečių lėktuvai, pa 
žeisdami oro susisiekimo nuostatus, skraidy
dami ryt. Vokietijoj išmetę didelius kiekius 
bulvių krnkėjų. Esą tokius faktus surinkusi 
speciali komisija

Išvardinusi šias nesąmones, Sovietų vyriausybė 
reikalauja kaltininkus patraukti atsakomybėn 
ir laukia iš Amerikos vyriausybės informacijų 
apie jos žygius, kokių ji dėl to imsis.

Amerika šios notos dar negavo, nes nota 
yra tik per radiją paskelbta. O kada gaus, tai 
neabejotina, arba ją atmes, kaip visišką prasi
manymą, arba mandagiai nurodys, kad tie 
bulves mėgstą vabalai seniai Europoje siaučia. 
Jų buvo ne tik ryt. Vokietijoje, ar Lenkijoje, 
bet ir Sovietų Rusijoje, nes 1939 m. Rusijos 
žemės ūkio ministerija, kviesdama kolchozi- 
ninkus kovoti su bulviniais vabalais, yra išlei
dusi plakatų ir kitų spaudinių.

Ši nota yra būdingiausias bolševikinio melo 
ir šmeižto rinkinys, dėl to apie jos teisinę ir 
moralinę pusę netenka kalbėti. Įdomu tik tai, 
ko Sovietai nori pasiekti? Atrodo, kad jie turi 
kelis tikslus. Apie vieną, ūkinį, kuris gali kilti 
dėl numatomo nederliaus jau teko pasisakyti 
tuo metu, kai prasidėjo šitos nesąmonės karto
jimas. (Žiūr. Skolina kenkėjus iš Goebelso 
archyvų „B.L.” 24 num.). Kitas tikslas gali 
būti tas, kad rusai nori imtis žygių iš vak. Vo
kietijos į Berlyną einantį oro keliu susisiekimą 
nukirsti ir dabar sudarinėja pretekstus tokiems 
savo žygiams teisinti. Tik oro kelią uždarę, 
jie gali tikėtis Berlyno blokados pasisekimo.
O kad Berlyno blokadai rusai ruošiasi, daug 
kas jų kėslus rodo.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Stovykla baigsis ne liepos 16-tą, kaip buvau 

skelbęs, bet liepos 15-tą, kadangi daugeliui 
mūsųp irmadienį jau reikia būti savo darbovietėse.

Didysis laužas liepos 14 d. (penktadienį) 7 vai. 
vakaro. Tarptautinio Skautų Biuro atstovai 
aplankys mus stovykloje.

Stovykla pasiekiama iš Ashbourne nuo Sta
tion Hotel autobusu, einančiu Uttoxeter. Va
žiuoti iki Darley Moor Agriculture Hostelio.

Ei pirmyn į Tautinę stovyklą
Ten paspausim broliškai rankas
Tai geriausia skautiška mokykla
Ten supinsim darbą ir dainas.

Psktn. K. Vaitkevičius

ATOSTOGAS PRALEISTI PATARTINA 
BLACKPOOLYJE

Maistas ir nakvynė dienai dvylika ir pusė
šilingo. Būtina iš anksto užsisakyti.

Kreiptis adresu:
L. Živatkauskas, 62, Holmfield Road, 

Blackpool, N.S.

1950 m. liepos 7 d.

GALVOSŪKIAI
GALVOSŪKIS Nr. 8 (1 t.) 

ŠARADA
Esu upė Lietuvoje
Gal maudeisi mano vagoje?
Taip ar ne — nesvarbu
Brauk dvi raides iš pradžių
Ir prikabink vienai raidei netrumpą brūkšnelį
Tik atsargiai, kad atbulas beeidamas neįpul

tum į griovelį.
Dar vieną raidę brauk iš pradžių,
Bet pamažu, kai įsidursi — bus skaudu.

A. Sinkevičiūte

GALVOSŪKIS Nr. 9 (1 t.)
1) . .------- — — . . Lietuvos valdovas.
2) ................ ............Žilos senovės gyvenimo

liudininkai.
3) . . —........... Piliakalnis Dzūkijoje.
4) .. — .... Lietuvos upė.
5) . — . . Medis.
6) .............— . .' Pasilaiko upėse.
7) ..................................Lietuvos rašytojos pa

vardė.
V. Janušauskas

GALVOSŪKIO Nr. 4 SPRENDIMAS 
Trys žąsys.

Teisingai išsprendė ir po tašką gauna: V. 
Janušauskas, J. Milašauskas, A. Sinkevičiūtė, 
Vikt. Zdanavičius, A. Jablonskis.

GALVOSŪKIO Nr. 5 SPRENDIMAS 
Ašara, ašaka, šaka.

Teisingai išsprendė ir taškų gauna: 2 t. K. 
Valteris, 1 t.: V. Janušauskas, J. Milašauskas, 
V. Taseckas, E. Hermanas, V. Stundys, A. 
Sinkevičiūtė, Vikt. Zdanavičius, A. Jablonskis.

GALVOSŪKIŲ AUTORIAMS
1. Galvosūkių autoriai, kartu su galvosūkių 

projektais prašomi siųsti ir sprendimus.
2. Prašomi nevartoti galvosūkiuose barba

rizmų, pav. „gaspadinė”, „uksusas”. Toki 
galvosūkiai, nežiūrint jų įdomumo, negali būti 
panaudoti.

3. Galvosūkių sprendėjai prašomi pridėti po 
3 d. prie kiekvieno galvosūkio sprendimo. Taš
kai nebus užskaitomi nors galvosūkiai ir būtų 
teisingai išspręsti, jei nebus pridėtas minėtas 
pašto ženklas (žiūr. konkurso taisykles „B. 
Liet.” Nr. 21 (146) 5 p.). Nepridėję pašto ženklų 
už 3, 4, 5 užd. prašomi atsiųsti.

ŠACHMATAI
UŽDAVINYS Nr. 3

MATAS PER TRIS ĖJIMUS

UŽDAVINIO Nr. 2 SPRENDIMAS
L V e 8. Juodųjų pėst. C 7 lieka keturios gali

mybės, po kurių seka keturi skirtingi matai. 
(Taip vad. Pickaninny tema).

I VAIRENYBĖS
IR ATOMINIAI SPINDULIAI ŽINO PINIGO 

VERTĘ
Patirta, kad sidabras sugeria atominę energiją, 

kuri po to iš jo gali spinduliuoti taip stipriai, 
kad praeinant pro atominių spindulių detekto
rių su taip „atomuotu” sidabriniu pinigu ki
šenėj — detektorius ima tarškėti.

Garsiosios H a r v e 1 1 i o atomo tyrinėjimo 
įstaigos (laboratorijos) mokslininkai darė tokį 
bandymą su sidabriniu šilingu ir jiems šis „špo
sas” nepavyko. Mokslininkas Dr. J. V. Dun- 
worth’as išaiškino, kad britiškos monetos dabar 
taip mažai turi sidabro, kad net nepajėgia ato
minių spindulių „prisivilioti”.

SOVIETAI PARDAVINĖJA DEIMANTUS
Belgijoj Sovietų pasiuntinybė paleido į rinką 

maždaug milijono dolerių vertės deimantų. 
Deimantai dar priešrevoliucinės mados. 

---------------------------------------- ----------—- --------------
MODERNUS PRIVATUS VIEŠBUTIS

18, Talbot Square, London, W.2.
Telef.: PADdington 2855

puikiai mebliuotas, daug kambarių su 
privačiomis voniomis (2 min. kelio nuo 
Paddington stoties ir S-gos įstaigos). 
Susikalbama prancūziškai, vokiškai, itališ

kai, rusiškai.
Kaina 12/6 nakvyne ir pusryčiai.

Sav. A. Tiškevičius
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