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EMIGRACIJA
Emigiuoti, ar likti Anglijoj? 

Taip klausia savęs dabar ne vie
nas lietuvis, gyvenąs šitame krašte 
ir sunkiai randa pilnai patenkina, 
mą atsakymą.

„Britanijos Lietuvis“ tuo klausi, 
mu laikosi neutraliai, nes mano, 
kad emigracija yra kiekvieno as
meniškas reikalas.

Tuo klausimu laikraštis turi pa
reigą duoti tikslias informacijas 
skaitytojams rūpimais klausimais 
ir leisti skaitytojams pasidalinti 
per laikraštį nuomonėmis. Dėl to 
ir buvo leista panagrinėti emigra
cijos problemą „Laisvojoj Tribū
noj" iš teigiamos ir neigiamos pu
sės. Ten buvo išreikštos autorių 
asmeninės nuomonės, duoti įvai
rūs argumentai prieš ir už emigra
ciją. Redakcija tiki, kad „BL“ 
skaitytojai tokia plotme iškeltas 
nuomones, kritiškai Įvertina ir pa
daro savas išvadas.

Esame tiek kultūringi, ir su. 
brende. kad mokame atskirti juodą 
nuo balto ir patys apsispręsti, ar 
mes sutinkame su pareikštomis 
nuomonėmis ir argumentais ar ne.

Iš kitos pusės, toks visapusiškas 
klausimo išnagrinėiimas' gali ne 
vienam palengvinti susidaryti tik. 
resne nuomonę apie emigraciia ir 
padaryti sau tinkamą sprendimą 
dėl išvažiavimo ar pasilikimo Ang
lijo!.

Vieniems ši nroblema gali atro. 
dvti lengva. Jauni, viengungiai 
amenvs gali sulaukti geresnių per
spektyvų užiūry dėl uždarbio ir 
įsikūrimo, bet vyresnio amžiaus 
žmonėms (virš 35 metui) ir šei
moms, perspektyvos gali būti blo
gesnės, negu Anglijoj.

Tokį vaizdą galima susidaryti iš 
gaunamų laiškų bei kitų informa
ciją.

Sprendžiant iš gaunamų laiškų, 
atrodo, kad vieni Kanadoj ir Ame
rikoj jau spėjo puikiai įsikurti, 
kada kiti turi vargti ir gailėtis 
Angliją palikę.

Vertinant vispusiškai, turime 
priimti dėmesin visas emigracijos 
teigiamas ir neigiamas puses ir 
tik tada apsispręsti važiuoti ar ne, 
kad nepadaryti apgailėtinos klai
dos. Kas turi užjūry giminių ar 
surastą darbą, kas yra jauno am
žiaus ir viengungis, tam sprendi
mas yra lengvesnis. Jis gali tikėtis 
užiūry pagerinti savo būklę, ma
žiau rizikuojąs, palikdamas šias 
salas.

Kitiems, vertėtu gerai apsigal. 
voti. Nors užjūry ir turim daugiau 
asmenų geriau įsikūrusių, tuo pa
čiu neturime užmiršti, kad ten ap
sigyveno žymiai dienesnis lietuvių 
skaičius, ir dėl to gerai gyvenan
čių ir vargstančių procentas yra 
didesnis. Ten taip pat išvažiavo 
jaunesni, pažangesnis elementas, iš 
kurio galima ir daugiau tikėtis.

Taipgi reikia priimti dėmesin 
darbo ir nedarbo galimumus, so
cialinį saugumą, lietuviškos veik
los ir kelionės išlaidų aspektus.

Kiek galima ,,BL“ stengiasi in
formuoti savo skaitytojus apie gy
venimą ir sąlygas užjūry, duodanti 
kiek galima tikresnes informacijas.

Nežiūrint kaip vertinsime emi
gracija iš Anglijos-tautišku ar ma
teriališku atžvilgiu turime sutikti, 
kad tai yra kiekvieno asmeniškas 
reikalas ir negalime dėlto nieko 
kaltinti. Jeigu kas mano galėsiąs 
pagerinti savo gyvenimo sąlygas 
užiūry, to besulaikys ir tarpt, egzilų. 
žurnalitų federacijos nutarimas lik
ti Anglijoj, nes negalime kovoti už 
Europą bėgant iš Europos.

„BL“ gali tik apgailestauti, kad 
jo skaitytojai išvažiuoja kitur. Pa
linkėti jiems geriausios sėkmės 
naujoj vietoj ir išreikšti viltį, kad' 
jie ir toliau liks jo skaitytojais ir 
bendradarbiais.

Lietuviškai veiklai Anglijoj, 
svarbiausiame Europos Centre, 
emigraciia yra didelis nuostolis 
Bet tikėkime, kad emigrantai už 
tai kompensuosis kitose valstybėse. 
Taip gi tikėkime, kad kuo dides
nis lietuvių skaičius, ypač tų, ku
rie neturi ypatingų priežaščių emi
gruoti ir tai daro vien tik masino 
psichozo pagauti, liks čia su mu
mis ir toliau tęs pradėtą kovą už 
greitesnį Lietuvos ir Europos iš
laisvinimą.____________________

Saugumo taryboje Rusija apkal
tino vakarus bakteriologinio karo 
vedimu Korėjoj. Saugumo Tarybos 
pirm, šį mėnesį yra sovietų atsto-

„IŠLAISVINIMO ARMIJA“
JAV Reprezentantų Rūmuose 

kongresmanas Armstrongas petei- 
kė Išlaisvinimo Armijai sudaryti 
projektą, kurion turėtų įeiti vi. 
dūrintosios ir rytų Europos ka
riai — savanoriai. Išlaisvinimo 
Armiją, pagal Armstrongo pro
jektą, sudarytų 120.000 žmonių. 
Savanorių daliniai būtų vadovau
jami savų karininkų, dėvėtų sa
vas uniformas ir kovotų po savo 
tautinėmis vėliavomis.

Ši armija, kalbėjo Armstron
gas,, būtų pirmasis ženklas, kad 
ateityje JAV vėstančios su So
vietu Rusija ne sulaikymo, bet 
išlaisvinimo politiką.

SOVIETAI NUMUSE ŠVEDU 
LĖKTUVUS

Pereitos savaitės penktadienį 
švedų mokomasis lėktuvas Dakota 
išskrido pratimams į šaurę nuo sa
los Dagoe, Latvijos kryptimi. Iš
skrido ir nebegrįžo. Dingusio lėk
tuvo ieškoti buvo išiųstas neap
ginkluotas hidroplanas su 7 įgu
los nariais. Po kurio laiko hidropla- 
no radio operatorius pranešė, kad 
jie yra užpulti sovietų karo lėktu
vų ir apšaudomi. Netrukus tas pats 
radio telegrafistas pranešė, kad 
hidroplanas keliais šūviais kliudy
tas. Radio veikimas nutilo.

Ryšium su šiuo incidentu švedų 
ministeris pirmininkas sušaukė 
nepaprastą kabineto posėdį. Švedi
jos vyriausybė įteikė Radionovui, 
Sovietų ambasadoriui štockholme, 
aštrią protesto notą reikalaudama 
nubausti nusikaltėlius ir atlyginti 
padarytus nuostolius.

Štockholmo gyventojai, sužinoję 
apie sovietinių lėktuvų barbarišką 
užpuolimą, suruošė demonstraci
jas prie kremliaus pasiuntinio rū
mų. Radionovui išeinant iš amba
sados, įtūžusi minia šaukė: — ,,Su 
tavim, šetone, atsiskaitysime vė
liau!“

Švedų spaudos nuomone ir din
gęs mokomasis Dakota lėktuvas 
buvęs sovietinių naikintuvų auka. 
Ši nuomonė dar daugiau pasitvirti
no, kai buvo surasta Baltijos jūro
je vieta, kurioje yra nukritęs moko
masis lėktuvas su 8 įgulos nartais.

GROMYKO
Paskutiniu laiku Kremlius pada- 

rė svarbių pakeitimų diplomatinėj 
tarnyboj. Svarbiausios yra Gromy
ko paskyrimas ambasadoriumi prie 
Anglijos karalienės. Sovietų užsie
nio ministerijoj, Gromyko užima 
pirmą vietą po Višinskio ir pasku
tiniu laiku jis buvo pirmuoju užs. 
rėk. ministerio padėjėju. Kad Mas
kva paskyrė tokį svarbų asmenį 
ambasadorium Londone, tas rodo, 
kad sovietai vėl pradėjo laikyti 
Londoną svarbiausiu centru.

Į Vašingtoną siunčiamas Zarubi
nas, buvęs Rusijos ambasadorius 
Londone, kuris yra laikomas ma
žesnės vertės diplomatu, negu 
Gromyko.

Buvęs ambasadorius Vašingtone 
Paniuškinas siunčiamas į Pekin- 
gą. Paniuškinas yra tolimųjų rytų 
žinovas, gi Maskva yra labai susi
rūpinusi būkle Kinijoj, kur kyla 
nepasitenkinimas Korėjos karu ir 
didelėmis išlaidomis, kurias Kinija 
turi mokėti Rusijai už apginklavi
mą. Be to, dar šiais metais pagal 
sutartį Rusija turi grąžinti Kinijai 
Port Arthurą ir Mandzūrijos gele
žinkelį, ko Rusija nenori daryti.

Turint galvoje Kremliaus am
basadorių užsieniuose uždavi 
nius, yra manoma, kad Gromy
ko paskyrimu Londonan, Maskva 
sieksianti išvaryti tarp Londono 
ir Vašingtono kylį. Vienas di
džiausiu Kremliaus politikos 
tikslų — kaip nors tarp anglų 
ir amerikiečių sudaryti pleištą. 
Nėra abejonės, kad Maskva ir 
buvusio sovietinio ambasadoriaus 
Zarubino buvo informuojama 
apie dabartines visuomenines nuo 
taikas D. Britanijoje. Maskva sa
vo užsienio politikos praktikoje 
žino ir ji moka išnaudoti kitų 
kraštų nuotaikas, šiuo metu bri
tų darbininkų tarpe daug yra

Savo kalboje kongresmanas 
Armstrongas pareiškęs, kad jis 
yra gavęs viduriniosios ir rytų 
Europos aštuonių atstovų memo
randumo tekstą, kuris buvo įteik
tas Atlanto valstybių karinių je- 
gų vyr. vadovybei. Šis memoran
dumas yra išdava Paryžiuje 
įvykusių kovo mėn. 12 — 15 d.d. 
pasitarimų, kuriuose dalyvavę 
šių kraštų atstovai: Lenkijos — 
gen. Anders, Bulgarijos — gen. 
Welcev, Čekoslovakijos — gen. 
Kudlacek, Vengrijos — gen. Za 
ko, Rumunijos — gen. Perescu. 
Lietuvos — pulk. Lanskoronskis, 
Latvijos — pulk. Silgailis, Esti
jos — pulk. Rebane.

Visi mokomojo lėktuvo įgulos na
riai yra žuvę. Švedijos vyriausybė 
deda pastangas kaip galint grei
čiau iškeldinti iš jūros dugno nu
kritusio lėktuvo likučius ir nusta
tyti įvykio kaltininkus.

Birželio 17 d. Švedijos ministeris 
pirmininkas Erlanderis priėmė so
vietų ambasadorių Radionovą. Po 
Radionovo vizito švedų ministeris 
pirmininkas sušaukė Valstybės Ta
rybą nepaprastam posėdžiui, kuria
me dalyvavo ir Švedijos ginkluotu 
jėgų viršininkas. Buvo išleistas 
įsakymas visus Švedijos lėktuvus, 
skraidančius virš Baltijos jūros, 
atšaukti į bazes. Spaudos atstb- 
vams aukštasis Švedijos aviacijos 
pareigūnas pareiškė, kad šiuo me
tu nėra reikalo švedų' lėktuvams 
sklaidyti virš Baltijos, kai yra ži
nomas Catalinos ir Dakotas lėktų, 
vų likimas.

Švedų liberalų dienraštis „Stock- 
holins Tidningen“ rašo, kad So
vietų Rusija liautųsi žaisti Balti
jos jūros viešpačiais. Dienraštis 
pastebi, kad Švedija negalinti su
tikti, kad su ja būtų elgiamasi 
kaip su mazgote.

Štockholmo visuomenė, sužino
jusi antrojo lėktuvo likimą, suren
gė pakartotinas demonstracijas 
prieš sovietus. Minios stockholmie- 
čių nakties metu apmėtė akmeni
mis komunistinio laikraščio redak
ciją ir ambasadoraus rūmus.

LONDONE
simpatikų Bevano vedamąjai po
litikai. Sovietiniai politikos va
dovai kaip tik ir numato, kad šią 
progą neišnaudojus būtų nepro
tingas žingsnis. Juk visiškai ne
seniai Bevanas yra viešai paklau
sęs britų visuomenės ar Amerika 
šaltąjį karą vedanti prieš Sovie
tų Rusiją, ar prieš D. Britaniją? 
Šitokie pasisakymai britų politi
nių veikėjų yra Kremliui masi
nantis kąsnelis, todėl jam suvirš
kinti reikia ir tinkamo smako. 
Reikia manyti, kad Maskva ge
resnio šitam reikalui ir su žvake 
nebūtų radusi ambasadoriaus, 
kaip Gromyko. Ir pačių britų 
spauda susigaudo į kurią gyslelę 
Maskva taikanti, išsiusama Lon
donan vieną žymiausių užsienio 
politikos šulų. Taip, pvz., „Daily 
Express", atspėdamas šio pasky
rimo tikslus, perspėjančiai pas
tebi, kad vargu ar apsimokės 
Gromykos „apaštalavimas“, nes 
jei ir pasitaiko tar D. Britanijos 
ir Amerikos kai kuriuose klausi
muose nuomonių skirtumų, tai 
dar nereiškią, kad šie abu kraš
tai nesuprastų pavojaus, kuris 
juos ištiktų, jei jie pasuktų skir
tingais keliais. Pagrindiniuose 
klausimuose abiejų kraštų nuo
monės visada sutampančios.

MAURAS ATLIKO...
Rumunijos Profesinių Sąjungų 

Federacija paskelbė rezoliuciją, ku
rioje garsiąją komunistę O.. Pau- 
ker pasmerkė, kaip „kontrrevoliu- 
cininkę ir darbininkijos klasės 
priešu“. Pasirodo, kad ir ši raudo
noji Rumunijos veikėja neišvengė 
Kremliaus taktikos: Mauras atliko, 
Mauras gali eiti...

Kalbos įžangoje Armstrongas 
pasakęs, kad Vakarų valstybės, 
organizuodamos gynybą, neat
kreipia dėmesio į vieną stambiau 
sį lobį, kokį jie turį, kovai vesti. 
Tą lobį sudarą pabėgėliai iš ana
pus geležinės uždangos. 1951 m. 
Kongresas paskyrė 100 milijonų 
dblerių kredito pabėgėlių pagal 
bai ir jųjų paruošimui vakarų 
Europos gynybai, tačiau iki šio
lei iš tų sumų tam reikalui ne
buvo panaudota nė vieno cento.

Baigdamas įžangos žodį, kon
gresmanas Aimstrongas pasakė 
„Manau, kad atėjo laikas panau
doti tą didelį lobį, kurį turime ir 
grąžinti jų tėvynėms laisvę".EISEN HOVER I O KANDIDATŪRA KYBO ORE

Jeigu Eisenhoveriui, būnant 
Europoje, vyravo nuomonė, kad 
jis bus sekančiu JAV prezidentu, 
tai šiandien jau pradedama abe
joti, ar jis galės būti išrinktas 
respublikonų kandidatu į prezi 
dentus. ,

To priežastis yra jo oponento 
Tafto vedama politika. Tafto ša
lininkai ėmėsi ir ne visai švarių 
žygių, kad užtikrinus Tafto išrin
kimą kandidatu per partijų kon
ferenciją sekantį mėnesį.

Tokia taktika gali pakenkti res
publikonų partijai ir padidinti de
mokratų partijos kandidato išrin
kimą į prezidentus.

Tafto šalininkai pravedė savo 
asmenis į konvencijos vadovybę. 
Konvencijos pirmininku ir taip 
vadinamu ,,keynoter“ (oratoriu
mi) buvo paskirti Hallanan ir 
Gen. MacArthur, abu Tafto šali
ninkai. Tos vietos yra paprastai 
užimamos neutralių asmenų.

Jau dabar Taftas turi 464 dele
gatus, kurie yra pažadėję už jį 
balsuoti. Būti išrinktam reikia 
604 delegatų, taigi nedaug be
trūksta.

Taip atrodo būklė dabar, bet 
Amerikos prezidentiniai rinkimai 
turi netikėtumų ir dar daug gali 
pasikeisti. Gen. Eisenhoveris irgi 
pametė savo santūrumą ir pradė
jo kovingą propagandą.KORĖJOJNE VISKAS TVARKOJ

Anglijoj vis daugiau nepasiten
kinimo kyla Korėjos įvykiais ir 
Amerikos vadovybe. Dėl to ten 
nuvažiavo krašto apsaugos minis
teris lordas Alexandris. Norima, 
kad Britanijos balsas būtų ten 
garsesnis ir kad būtų atstovas tai
kos derybų sudėtyje.

Kada Jungt. Tautų organizacija 
pasipriešino agresijai Korėjoj, ji 
nustatė tikslą — suvienytą demo 
kratinę Korėją- Dabar jau yra 
aišku, kad Korėja ir toliau liks pa. 
dalinta į dvi dalis, gi demokrati
jos net ir pietų Korėjoj mažai li
ko. Prezidentas Rhee ėmėsi dik
tatoriškų priemonių tikslu pati
kinti savo išrinkimą prezidentu 
per ateinančius rimkimus. Kelis 
parlamento narius areštavo ir 
įvedė karo stovį. Jungt. Tautos 
tais prezidento žygiais yra labai 
nepatenkintos.

Taikos derybos alijantams nie
ko gero nedavė, tuo tarpu įgalino 
komunistus sustiprinti savo kari
nes pajėgas, kurios šiandien jau 
gali pereiti į ofenzyvą.

Taikos derybos užkliuvo už be
laisvių pasikeitimo ir nė viena ša
lis nesutinka nusileisti. Alijantai 
griežtai atsisakė išduoti belaisvių, 
kurie nenori grįžti į komunistų 
„rojų“.

Tvarka baigiama atstatyti Koje 
belaisvių stovykloj. Didieji lageriai 
buvo jėga išardyti ir belaisviai pa
talpinti naujuose lageriuose po 
mažesnį skaičių. Senuose lage
riuose rasta apie 170 lavonų, pa
čių belaisvių nužudytų. Tas rodo, 
kokia bloga būklė iki šiol buvo 
Koje saloje.

Visus šituos dalykus tiria lor-

BIRŽELIO 
TRAGEDIJOS 

MINĖJIMAS LONDONE
Rimtai nusiteikę, susikaupu

siais veidais rinkosi estai, latviai 
ir lietuviai pereitą šeštadienį į 
Westminsterio Katedros salę, 
Londone, paminėti tragiškų bir
želio įvykių, pagerbti žuvusius ir 
tebekovojančius, pasiryžti nenu
leisti rankų kovoje už Baltijos 
tautų išlaisvinimą.

Oficialiai minėjimo daliai pir
mininkavo Estijos ministeris con
done p. Torma,-kurie apibūdino 
minėjimo reikšmę, ir prasme. Mi
nėjimui atitinkamą kalbą paskai
tė D. Britanijos PLB pirmininkas 
P. Varkala, plačiau paliesdamas 
birželio įvykius ir mūsų šių die
nų problemas.

Koncertinėje dalyje puikiai j.a-.

NUŽUDĖ „MRS. GRANVILLE“
Šios savaitės anglų spauda sen- 

sacinėmis antraštėmis paskelbė 
apie lenkės Kristinos Skarbek, 
dirbusios pereito karo metu britų 
žvalgyboje „Mrs. Granville“ var
du, nužudymą, Londone, Shellbour- 
no viešbučio laukiamajame.

Pereitos savaitės penktadienį, 
Mrs. Granville grįžo iš ilgesnės 
kelionės į Londoną ir apsistojo 
Shellbourne viešbutyje. Sekmadie
nio vėlų vakarą, grįžtančią i vieš
butį mrs. Granvillę pasitikęs vieš
bučio laukiamajame vyriškis. Tuoj 
pat viešbučio gyventojai išgirdę 
moters balsą, šaukiantį pagaliais. 
Pirmieji, atbėgę į viešbučio laukia
mąjį, rado ten stovintį vyrą ir su
kniubusią ant grindų Granvillę.

Teisme policijos inspektorius 
Jennings pareiškė, kad viešbučio 
laukiamajame sulaikytas vyras — 
Muldowney jam pasakęs: „Aš už
mušiau ją. Eikime iš čia ir visa 
kuoskubiausiai sutvarkykime“. Su
laikytasis yra vieno Londono vieš
bučio tarnautojas, 41 m. amžiaus 
— Dennis George Muldowney. By
los svarstymas atidėtas iki liepos 
1 d.

Pereito karo metu Kristina Skar
bek dirbo britų karo žvalgyboje. Už 
nuopelnus ji buvo apdovnota Geor

das Alexanderis ir smulkiai apie 
tai painformuos britų vyriausybę 
ii parlamentą. ,

PRANCŪZIJA NESUTARIA 
SU AMERIKA

Besvarstant atsakymą Rusijai dėl 
keturių didžiųjų konferencijos, ki
lo principinis nesutarimas tarp 
Prancūzijos ir JAV-bių. Prancūzi
jos užs. reik. min. Schumanas vie
šai pareiškė, kad reikėtų priimti 
Rusijos pasiūlimą dėl konferenci
jos Vokietijos taikos sutarčiai su
daryti. Tas labai supykino Vašing. 
toną ir Londoną, kur manoma, kad 
tokia konferencija tik sutrukdytų 
neseniai su Vokietija pasirašytų 
sutarčių ratifikavimą.

Vašingtonas yra nuomonės, su 
kurią ir Londonas sutinka, kad kol 
Rusija nesutiks pravesti Vokietijos 
rytų zonoje laisvų rinkimų, tol 
negalima kalbėti ir apie Vokietijos 
sutartį ar jos suvienijimą.

Nuomonių skirtumas tarp Pran
cūzijos ir JAV-bių jau yra baigia
mas išlyginti ir atsakymas Rusi, 
jai greičiausiai bus pasiųstas dar 
šią savaitę. Patiriama, kad ir Pran
cūzija norėjo priimti Rusijos pasiū
lymą vien dėl to, kad atidengus 
Rusijos dviveidiškumą ir tuo nutil
dyti opoziciją, kuri tokios konfe
rencijos reikalauja.

AREŠTUOTAS RUSIJOS 
AGENTAS

Pereitą penktadienį policija 
viename parke areštavo W. M. 
Marschall užsienio reikalų minis
terijos radio telegrafistą. Jis kai. 
tinamas perdavęs žinias Rusijos 
ambasados sekretoriui Kuzne- 
covui. 

sirodė londoniškiams pažįstamas 
p. Povilavičius ir latviu solistas 
Krumins, padainavę po dvi dai
nas. Po jų Londono latvių choras, 
komp. Jarums vadovaujant, pa
dainavo tris latvių liaudies 
dainas.

Pabaigoje minėjimo komisijos 
pirmininkas Jarums, padėkojęs 
dalyviams už gausų susirinkimą, 
pareiškė, kad birželio įvykių mi
nėjimas ir ateityje liktų visų tri
jų Baltijos valstybių gedulo 
diena.

Birželio tragiškiems įvykiams 
paminėti Baltų Taryba išleido 
anglų kalba skrajukes, kurios 
paskleistos po visą kraštą.

ge. Medai ir Order of the British 
Empire ženklais. Taip pat ji yra 
gavusi ir prancūzų karinės vyriau
sybės atžymėjimą „Croix de Guer. 
re“. Kelis kartus ši moteris buvo 
nuleista parašiutu į Vengriją, Len
ki ią ir Prancūziją britų karo žval
gybos uždaviniams atlikti. Britui 
pulk. Cammaerts pasakoja, kaip 
mrs. Granville, 1044 m. rugpiūčio 
mėn. išgelbėjusi jam ir kitiems 
dviems britų karininkams, Gestapo 
nuteistiems sušaudyti, gyvybes. 
Paskutiniąją valandą prieš mirties ' 
bausmės įvykdymą, suimtųjų sto
vykloje ūmai atsirado mrs. Gran
ville, ir pareiškė vokiečių sargybos 
viršininkui, kad jis savo žinioje tu
rįs „žymius“ britų karininkus. Už 
jų sušaudymą jis taip pat neišveng
siąs mirties, juo labiau, kad arneri- , 
kiečių armija, vadovaujama gen. 
Patcho, esanti vos už kelių kilo
metrų. įbauginimas pavyko. Ji, 
pulk. Cammaerts ir kiti du britų 
karininkai buvo paleisti.

Britų War Office, kuriai tragiš
kai žuvusi Grahville karo melu dir
busi, nutarė neskelbti viešumai jo
sios atliktų žygių istorijos. Tai 
pasiliksią slaptuose MI-J archy
vuose.

PERSIJA PARDAVĖ BRITŲ 
ALYVĄ

Pereitą savaitę Persija pardavė 
1000 tonų alyvos iš Abadane esa
mų atsargų vienai Italijos bendro
vei. kuri sako persiusianti tą aly
vą į Šveicariją. Alyva yra veža
ma laivu Rose Mary.

Del tos tranzakcijos brigai.įtei
kė protesto notą Italijos yyriau- 
sybei, nes Britanija skaito Aba
dane esančią alyvą ir įrengimus 
jų nuosavybe. Reiškia, Persija 
alyvą pavogė, gi Italija nupirko 
pavogtą dalyką.

„Rose Mary“ laivas, vežąs alyvą 
Italijon, užuot aplenkęs Adeno 
kanalą, buvo nukreiptas į minėtą 
uostą, kur teismas sekvestravo aly
vą. Tuo būdu britai yra laimėję 
pirmąją fazę šitų runtynių..

Laivas „Rose Mary“ priklauso 
„Teresita Co“ bendiovei, kuri, kaip 
vėliau paaiškėjo, įsakė kapitonui 
įplaukti į Adeno uostą.
K t

ATOMINIS POVANDENINIS 
LAIVAS

Prezidentas Trumanas iškilmin
gai pradėjo pirmojo atominio po
vandeninio laivo Nautilus staty
bą. Jis bus baigtas 1954 m. o gal 
ir ankščiau. Ta proga prezidentas 
pareiškė, kad Nautilus galėsiąs 
plaukti po vandeniu 20 mazgų ir 
kelių svarų uranijaus užteks 
tūkstančiams mylių. Jis galės.lik
ti po vendeniu neribotą laiką ir 
kvėpavimo vamzdis bus nereika
lingas.

Britanijos krašto apsaugos mi
nisteris lordas Alexanderis, bai
gęs vizitą Korėjoje, išvyko į Va
šingtoną ir Kanadą.

1
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BRONIUS KAZYS BALUTIS
JO GYVENIMAS IR DARBAI
Kiekvienoje tautoje asmenybės 

išugdymo ir išlaikymo problema 
yra aktuali visais laikais. Per 
tūkstančius metų žmonijoje įsirė
žė tik nedaugelis vardų, kuriais 
puošiasi politikos, kultūros, moks
lo, ūkio ir meno istorija.

Ir mūsų tautos ilga ir gražių 
pavyzdžių kupina istorija, taip, 
pat nepasižymi didelių asmenybių 
ilgu sąrašu. Naujieji tautinio at
gijimo laikai kiek daugiau išryš
kino lietuviškųjų asmenybių, ku
rių gyvenimo kelias ir nuveikti 
darbai yra, tarsi, mums vedamo
sios žvaigždės, ypač mūsų tam
sesnėse dienose. Bet tie vyrai vie
nas po kito jau yra iškeliavę iš 
šios žemės. „Senosios gvardijos“ 
veikėjų tik vienas-kitas tebėra 
mūsų tarpe. Mes juos natūraliai 
gerbiame, jų žodžio klausome ir 
jais gėrimės. Jie sudaro aktyvią 
jungtį tarp mūsų tautos anų 
laisvės kovų dienų ir šiandieni
nių neatlaidžių siekimų.

Didžiosios Britanijos lietuviai 
džiaugiasi, jog savo tarpe turi vie
ną iš žymiųjų anos senosios kar
tos veikėjų — Lietuvos Nepa
prastą Pasiuntinį ir Įgaliotą Mi
nister} Bronių Kazį Balutį. Jis 
mums yra didelis netrumpame 
amžiuje nuveiktų didelių tautinių 
darbų kapitalu. B. K. Balutis, 
kaip sako prof. M. Biržiška, 
„mums labai brangus ir artimas, 
nes ne kartą ypatingu, jam bū
dingu svoriu reiškėsi mūsų dienų 
svarbiuose istorijos įvykiuose“.

O tų įvykių B. K. Balučiui teko 
išgyventi *visą virtinę. Apie tai 
mums vaizdžiai byloje neseniai J. 
A. Valstybėse išleista knyga „Ba
lutis“. Šią knygą spaudai paruošė 
J. A. Valstybių lietuvių visuome
nės veikėjas Vyt. širvydas, ta
čiau jos svarbiausia reikšmė šian
dien yra ta, kad žymi jos teksto 
dalis remiasi paties B. K. Balučio 
atsiminimais, taigi knyga yra ne 
tik ' monografinė, bet ir istorinė. 
Joje yra apstokai istorinės me- 
džigos apie Amerikos lietuvių 
veiklą 1914-1918 m. pasaulinio 
karo laikais, apie Paryžiaus tai
kos konferenciją po to karo, apie 
Lietuvos pastangas tarptautinėje 
plotmėje iškariauti valstybinį pri
pažinimą ir suverenumo statusą, 
apie daugelį Lietuvos politinių 
derybų su kaimynais, ypač gar
siąsias Suvalkų derybas, kurių 
metu B. K. Balutis, prof. M. Bir
žiškos žodžiais tariant, „taip rei
kalus pravedė, kad nustebino Va
karų Europos stebėtojus, o ta
riamai „Europą nuo puslaukinės 
Maskvos išgelbėjusios“ Lenkijos 
diplomatams amžiams užkrovė 
ant kaklų tokį sunkų girnų ak
menį, kad jis visados slėgs". Kny
goje, be to, paliečiami ir kai ku
rie ryškieji Lietuvos vidaus gyve
nimo faktai, kaip 1926 m. gruo
džio 17 d, perversmas, apie kurį 
pats B. K. Balutis, be kitko, rašo:

„Asmeniniai aš šio perversmo 
šalininku, pritarėju ir teisintoju 
niekad nebuvau. Man jis išrodė 
nelaimingu, apgailėtinu ir liūdnu 
mūsų istorijoj įvykiu. Perversmą 
galima palyginti su sunkia chirur

go operacija. Ji gali ligoniui svei
katą sugrąžinti, bet gali ir į kapus 
nulydėti. Tokią operaciją pateisi
na tik mirties pavojaus grasa. La
bai ginčytina, ar Lietuvai kada 
grėsė mirties pavojus. Negalavi
mų — ir tai sunkių — be abejo 
jimo buvo galima rasti. Bet, ro 
oosi, juos buvo galima pagydyti 
ir be tokios pavojingos operacijos. 
Štai kodėl pas lietuvius buvo ir 
tebėra visokiausių nuomonių apie 
šitą perversmą. Aš linkęs manyti, 
jei mūsų valstybės vyrai kada bū
tų buvę labiau patyrę ir augštes 
nio išsilavinimo gydytojai, tai 
būtų galėję ligą ir be tos operaci
jos pagydyti. Man tuomet rodėsi, 
kad asmenų ambicijos, ir parti
jų noras kitus valdyti, suvaidino 
juodą rolę šiame perversme. Net 
šiandien, tautos liūdnoje valan
doje, nuo tų neigiamų motyvų 
dar neatsikratėme. Dar nepramo
kome darniai dirbti valstybinę 
politinę akciją. Mokame mylėti. 
Mokame neapkęsti. Bet — nemo
kame kooperuoti!“

Knygoje dar nušviesta B. K. 
Balučio veikla, kaip Lietuvos Pa
siuntinio ir Įgalioto Ministerio 
Vašingtone ir Londone. B. K. 
Balučio, kaip asmens ir tautos 
darbininko, įdomią charakteristi
ką pateikia: knygos įžangoje — 
prof, M. Biržiška ir knygos gale- 
— Dr. K. Grinius, vysk. P. P. 
Būčys, prel. M. Krupavičius, mi
nisterial — P. Žadeikis ir J.Savic- 
kis ir nemažas būrys buvusių B. 
K. Balučio bendrojo darbo talki
ninkų. Iš šių charakteristikų dar 
labiau išryškėja B. K. Balučio as
mens taurumas, gilus pareigos ir 
atsakingumo jausmas bei suprati
mas ir nesvyruojąs patriotizmas. 
O tai savybės žmogaus, kurių tu
rėdama mūsų tauta tikrai nepra
žus.

Reikia nuoširdžiai pasidžiaugti, 
kad ši knyga iš viso išvydo pa
saulį. Pastarojo karo eigoje mūsų 
tėvynę ištiko nelaimės, kurių sū
kuriuose šiandien nežinia kur at
sidūrė Lietuvos tautinio atgimi
mo ir valstybės atkūrimo doku
mentacija. Ar daug šiandien, ypač 
jaunesnioji karta, žino apie Didį
jį Vilniaus Seimą, 1917 m. Vil
niaus Lietuvių Konferenciją, Lie
tuvos Tarybos darbus? O kur 
Lietuvos vyriausybės darbų pro
tokolai, kur svarbūs Lietuvos 
valstybės dokumentai ? Savo laiku 
mūsų vyriausybė nesiėmė inicia
tyvos visą tą istorinę medžiagą- 
išspausdinti. Senieji mūsų veikė
jai, kaip Dr. J. Basanavičius, A. 
Smetona, arkiv. Pr. Karevičius, 
gen. Žukauskas ir daugelis kitų 
mirė, nepalikę jokių atsiminimų. 
Toji spraga — didžiulė žala mūsų 
tautos ir valstybės istorijai.

Šiandien, nors dalinai, šą spra
gą užtaiso tie veikėjai, kurie pa
rašo ir, jei įmanoma, išspausdina 
savo atsiminimus. Tuo jie atlieka 
labai naudingą ir labai reikalingą 
darbą.Dėl to knygos „Balutis" pa 
sirodymą reikia tik sveikinti, ši 
knyga mus išsamiau ne tik supa
žindina su garbingo mūsų tautos 
sūnaus gyvenimu ir darbais, bet 
taip pat duoda gražios istorinės 

medžiagos apie kelių dešimčių me
tų Lietuvos ir Amerikos lietuvių 
išgyvenimus. Todėl jos reikšmė 
yra keleriopa.

Kiekvienam mūsų, ypač D. Bri
tanijos lietuviui, reikia leidinį 
„Balutis“ įsigyti ir jį įsiskaityti, 
kad išmoktume dar giliau, nuo
širdžiau ir tyru patriotizmu per- 
siėmus varyti Lietuvos valstybės 
atstatymo vagą.

Knyga techniškai labai skonin
gai, kreidiniame popieriuje, iš
leista. Tekstas papuoštas ministe
rio B. K. Balučio nuotraukomis 
— vinjetėmis arba grupinėmis. 
Visais požiūriais — vertingas re
prezentatyvus leidinys. Už tai 
tenka padėka Amerikos lietuvių 
veikėjui, senam ir ištikimam mi
nisterio B. K. Balučio draugui 
Juozui J. Bačiūnui, kurio lėšonfls 
knyga išleista.

Balutis. Jo gyvenimas ir dar
bai. Spaudai paruošė Vytautas 
Širvydas. Išleido J. J. Bachunas. 
Atspausdinta 2.500 egz. J.S.

Red. prierašas: „Bronius Ka
zys BALUTIS — Jo gyvenimas ir 
darbai". Gaunama DBLS centre. 
Kaina 8 šil.

KULTŪRINES 
ŽINIOS

Š.m. birželio. 18 d. sukako 50 m. 
žurnalistui ir rašytojui Vytautai 
Alantai — Jakševičiui. Jis yra ak
tyvus mūsų literatūroje ir spaudo
je daugiau 20 m. Jis yra novelistas, 
dramaturgas, romanistas ir publi
cistas. Jo žinomi novelių rinkiniai: 
„Artisto širdis“, „Tarp siūbuojan
čios Žemės“. Dramos veikalai: 
„Užtvanka“, „Gaisras Lietuvoje“, 
„Vienatvė“, „Aukštadvaris“. Ko
medijos: „Buhalterijos Klaida“ ir 
kt. Romanas: „Pragaro Prošvais
tės“. Straipsnių rinkinys: „Žygiuo
janti tauta“. Pažymėtina, kad ra
šytojas, nežiūrint sunkių tremties 
sąlygų, buuvo produktyvus ir da
bar aktyviai reiškiasi savo naujais 
veikalais.

s * v

Mokytoja Vanda Frankienė, gyv. 
JAV, parašė 4 veiksmų pasaką 
„Karalaitė Teisutė“, kuri sėkmin
gai vaikų teatro yra vaidinama 
Chicagoje. Autorė yra parašiusi 
naują pjesę vaikams „Karalaitės 
Gintarės Ilgesys“.

Chicagos lietuvių menininkų pa
rodoje dalyvavo šie dailininkai: 
prof. A. Varnas, prof. I. Šlapelis, 
J. Pautienius, M. Šileikis ir V. 
Ignatavičius.

Liet. Knygos Klubas Chicagoje 
išleido J. Aisčio ir A. Vaičiulaičio 
redaguotą poezijos antologiją, kur 
telpa daugiausia eilėraščių. Knyga 
turi 832 puslapius. Tai didžiausia 
antologija mūsų knygos istorijoje. 
Ta pati leidykla išleido Jurgio 
Gliaudos romaną „Namai ant smė
lio“. šis romanas yra laimėjęs 
„Draugo“ premiją.

Toronte Meno mėgėjų grupė 
suvaidino St. Žemaičio 4 veiksmų 
drama — „žmogžudžio dukterį“. 
Veikalą režisavo J. Greičiūnas, 
dekoracijos dail. T. Valiaus.

Toronte. Kanadoje, yra atidary
tas naujųjų kanadiečių dailininkų 
klubas. Klubui priklauso Įvairių 
tautų naujai atvykę dailininkai. 
Pažymėtina, kad klubo pirmininku 
yra išrinktas lietuvis grafikas Te
lesforas Valius.

Anglų PEN klubo pirmininkas 
Desmond Mac Karthy mirė, su
laukęs 75 metu amžiaus. Jis buvo 
žinomas rašytojas, teatro kritikas, 
Bernard Shaw analitikas.

• * *

Garsusis žodynų leidėjas Carl 
F.G- Langenscheidt, mirė Berlyne, 
sulaukęs 82 m. Jo tėvo įsteigtoji 
leidykla leido daugiau, kaip 30 
kalbomis Reikalus.

* * *
William Faulkner, iš Nobelio 

premijos gautos sumos, įsteigė 
privatų fondą jaunuomenei remti.

• * *

Latvių mokslininkas K. Stalšans 
„Drauge“ paskelbė straipsnį „Vil
nius — lietuviškas miestas“. Atpa
sakojęs visą lietuvišką Vilniaus 
istoriją, prof. K. Stalšans rašo: 
„Yra įrodymų, kad XIX amž. vi
duryje ir antroje pusėje dauguma 
Vilniaus miesto gyventojų yra bu
vę lietuviai“. Savo tezę mokslinin
kas paremia ir rusų mokslo akade
mijos statistika.

K. Stalšans savo straipsnį para
šė lietuviškai.

„Kaip Jie mus sušaudė“. Į pran
cūzų kalba verčiama ats. pulk. J. 
Petruičio „Kaip jie mus sušaudė“. 
Taip pat į prancūzų kalabą verčia
ma „Žemaičių kankiniai“, kur kal
bama apie bolševikų sušaudy
tuosius Rainių miškelyje.

Maironio 20 m., mirties sukaktu
vių proga Romoje leidžiami B. 
Brazdžionio redaguoti jo raštai. 
Drauge leidžiamas snec. leidinys 
su surinktomis paskiausiomis ži
niomis apie jo asmenį ir veiklą.

— Jonas Rinkevičius, žymus 
knygų leidėjas, buvęs Švyturio 
b-vės direktorius ir išleidęs 123d 
leidinių, kas sudarė 10 milionų 
egzempliorių, gegužės 20 d. mini 
keturguba garbingą sukakti: 65 
metų amžiaus, 50 metų, kai įsijun
gė į kovotojų eiles dėl lietuvių 
tautinės egzistencijos (pradėies 
slaptosios spaudos platinimo dar
bą). 45 metu, kai pradėjo bendra, 
darbiauti spaudoje ir 40 metų, kai 
pradėio leisti pirmąjį platesnės 
apimties dailiosios literatūros žur
nalą „Vaivorykštė“, kurio išleisti 
apie 1500 puslapių išvarė gilią 
kultūrine vagą.

Jono Rinkevičius visų darbų bei 
veiklos paminėiimui, bei garbingų 
sukakčių spaudos darbuotoiai ruo
šiasi surengti specialią akademiją. 
Gerbdami senuosius savo krašto 
veikėius mes semsimės jėgos ir 
savo darbams.

ATSIUSTA PAMINĖTI
ŠVEICARIJOS LIETUVIŲ ŽI

NIOS — Neperiodinis leidinys Nr. 
5 Leidžiamas Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos, Bem, 
Spittelerstr. 22.

* * *
P.L.B. Vokietijos Krašto Valdy

bos INFORMACIJOS Nr. 4 (u) 
1052 m. birželio mėnuo.

KOVA SU BOLŠEVIZMU
MAJ.-GEN. J. F. C. FULLER BENDROJE KOVOJE PRIEŠ 

BOLŠEVIZMĄ
Rašo: J. Gytis, ABN Centrino Komiteto narys;

Šią vasąitę Baltijos tautos šven
čia gadulo šventę — bolševikinio 
teroro aukų prisiminimą — išve
žimus. Tai 11 metų nuo tos tragiš
kos savaitės lietuviams, latviams 
ir estams. Birželio 15 d. sukanka 
12 m., kai sovietinę Rusija okupa
vo Baltijos valstybes, šios istori
nės liūdesio dienos mus pažadina 
dar atkaklesnei kovai dėl Lietu
vos Nepriklausomybės prieš bol
ševizmą ir prieš betkokį valsty
binės laisvės priešą.

Neatsitiktinai sutampa, kad 
ABN kongresai vyksta birželio vi
duryje, Apglijoje tomis gedulin
gomis kovos ryžto dienomis — 
prieš porą metų Edinburge, šie
met Londone.

Kas yra ABN? Tai yra Antibol- 
shevik Bloc of Nations — Anti- 
bolševikinis Tautų Blokas. Jis 
yra sukurtas 1943 m. Jame iš pra
džių dalyvavo dalis bolševikų pa
vergtų tautų, bet šiandien šioje 
tarptautinėje antitolševikinėje ko
vos organizacijoje dalyvauja 24 
bolševikų pavergtų tautų rezisten
cinės kovos organizacijos. ABN 
yra pasidaręs reikšmingas tarp
tautinis politinis veiksnys. Jei 
kas seka tarptautinę spaudą, tas 
nuolat pastebi teigiamų ar neigia
mų apie ABN straipsnių, brošiū
rų, knygų. Šiame reikšmingame 
antibolševikiniame bloke, ar tiks
liau pasakius, internacionale ak
tyviai dalyvauja ir lietuviai.

ABN pagrindinės politinės tezės 
yra šios: 1) kiekviena tauta turi 
teisę į valstybinę Nepriklausomy 
b?, 2) bolševizmas yra rusiškojo 
imperializmo tąsa ir tautinių bei 
valstybinių laisvių priešas, 3) bol
ševizmo negalima sunaikinti tik 
ginklais, bet geresne politine 
struktūra Rytų Europoje, 4) bol
ševizmą sunaikinus, dar nebus 
sunaikintas rusiškasis imperializ
mas. Todėl tenka iš pagrindų su 
griauti betkokią imperialistinę 
doktriną ir praktiką Rytuose, 5> 
Visos bolševikų pavergtos tautos, 
sugriovus bolševikinį ir betkokį 

MARIJAI MONTESSORI MIRUS
Šių metų gegužės 6 d. mūsų lai

kų suvargusi ir nerami žmonija 
vėl neteko vienos tų šviesiųjų) as
menybių, kuri visą savo gyveni
mą buvo pašventusi darbui, kad 
paskiras asmuo gyenime būtų) lai- 
mingesn's ir visos žmonijos ateitis 
skaidresnė. Ta akis amžinatvei 
užmerkusi šviesioji asmenybė tai 
Marija Montessori — garsioji 
auklėtoja.

Marija Montessori pagarsėjo sa
vo nauja priešmokyklinio amžiaus 
vaikų auklėjimo sistema. Jiems 
pirmoj eilėj buvo skirta jos karš
tos ir jautrios .širdies meilė bei 
pasiaukojantis darbas, nes ji matė, 
jog dažnai su jais elgiamasi netin
kamai, o ne kartą ir neteisingai. 
„Kalbama tiek daug apie demokra
tiją, laisvę ir žmogaus teises, — 
kalbėjo ji, — tačiau vaikai padaro
mi vergais įvairių mokyklinių nuo. 
statų ir prasmanytų diktatų, kurie 
įsakinėja tik, ką ir kaip jie turi 
mokytis. Vaikų tauta yra vienintelė

imperializmą, turės teisę atsista
tyti kaip nepriklausomos valsty
bės etnografinėse ribose.

Šiai politinei ideologijai atsira
do nuoširdžių draugų ne tik pa
vergtųjų, bet ir laisvųjų tau
tų žmonėse. Vienas iš pirmųjų, 
kuris suprato ABN — buvo Ško
tų Lygos pirmininkas,, nuoširdus 
ir didelis lietuvių bičiulis John 
F. Stewart. Jis jau keliolika metų 
aukoja kovai dėl Baltijos valsty
bių ir kitų pavergtų tautų lais
vės. Šit atėjo į šį frontą ir antras 
anglų žymus karinis publicistas, 
kovotojas maj.-generolas J. F. 
C. Fuller, C.B., C.B.E., D.S.O., 
kurio nedidelė knygutė „Russia 
is not invincible" yra 
labai didelės politinės ir strategi
nės reikšmės.

Maj.-gen. J. F. C. Fuller pui
kiai supranta, kokią milžinišką 
reikšmę turęs būsimame kare 
daugiau kaip 50 proc. nerusiškų 
tautų, kurios siekia nuo Rusijos 
atsiskirti. Jų ekonominis — dar
bo jėga — ir karinis patencialas 
nulems karo eigą. Maj.-gen. Fuller 
prisimena Hitlerio padarytą klai
dą, užgniaužus Baltijos tautų, 
Ukrainos valstybinio savaranku
mo troškimus, kuri yra didi pa
moka būsimiems kariautojams. 
Ir todėl maj.gen. Fuller mano, 
kad jau šiandien reikia ruošti an
trąjį frontą iš pavergtų tautų ana
pus, ir šiapus Geležinės Uždangos. 
Šiam frontui, jo nuomone, geriau, 
šiai tinka ABN, kaip centralizuo
ta ir turinti plačius užnugarius 
kovos organizacija- Mums gaila, 
kad trumpame straipsnyje negali
me išeituoti maj.-gen. Fuller gra
žių įdėjų ir realių planų. Reko
menduotina ši knygelė kiek vie- 
nam antibolševikiniam kovotojui 
ištisai perskatyCi ir gerai Įsisą
moninti.

Šia proga, linkime ABN kon
gresui Londone ir Didžiosios,Bri
tanijos ABN kovotojams didžiau
sios sėkmės.

beteisė tauta. Vaikas yra užmirš
tasis pilietis.“

Pagrindinė josios auklėjimo sis. 
temos mintis buvo ta, kad žmo
gaus gyvenimas prasideda ne dvi
dešimt, dešimt ar šešetai metų 
sukakus, bet nuo pat gimimo, ir 
jog kūdikis jau turi savas teises, 
kurių pažeidimas jį gali iškreipti 
visam gyvenimui pasukti jį smur
to, naikinimo bei fizinio dvasinio 
liguistumo keliu.

Nors Montessori pirmoj eilėj rū-F 
pinosi vaikais ' ir stengėsi jiems 
padėti, apginti jų 'tieses, tačiau tai 
nebuvo dar galutinis jos tikslas. 
Žiūrėdama į mūsų laikų žmoni
jos gyvenimą, ji matė, jog reikia 
ieškoti kelio, kuris žmoniją išves
tų iš dabartinių liūdnų sąlygų į 
šviesesnę ateitį. Ir ji buvo įsitiki
nusi, jog tasai kelias tai tinkamas 
naujųjų kartų auklėjimas. Tuo bū
du savo darbu ji siekė prisidėti i? 
apskritai prie žmonijos geresnės 
ateities kūrimo.

GEORGE ORWELL Išvertė F. NEVERAVIČIUS

QYVULIU ŪKIS
FANTASTINĖ APYSAKA

Tai buvo sunki žiema. Vėtras sekė šlapdribos ir sniego pū
gos, paskui užėjo smarkūs šalčiai, užtrukę net ligi vasario mėnesio 
vidurio. Gyvuliai darė visa, kas įmanoma, atstatinėdami vėjo ma- 
gražiam orui esant ar lyjant — nesvarbu. Mes pamokysim tą niekšą 
išdaviką, kad jis negali taip sau lengvai sunaikinti mūsų darbą. 
Nepamirškit, draugai, negali būti pakeitimų mūsų planuose: jie bus 
įvykdyti vienos dienos tikslumu. Pirmyn, draugai! Tegyvuoja 
vėjo malūnas ! Tegevuoja Gyvulių Ūkis!

VII. SKYRIUS
Tai buvo sunku žiema. Vėtras sekė šlapdribos ir sniego pū

gos, paskui užėjo smarkės šalčiai, užtrukę net ligi.vasario mėnesio 
vidurio. Gyvuliai darė visa, kas įmanoma, atstatynėdami vėjo ma
lūną, nes žinojo, kad išorės pasaulis juos stebi ir kad pavyduoliai 
žmonės dž;augtųsi ir triumfuotų, jeigu vėjo malūnas nebūtų laiku 
užbaigtas statyti.

Kaip tyčia, žmonės nenorėjo tikėti, kad vėjo malūną sugriovė 
Sniego Kamuolys; jie kalbėjo, jog jis griuvęs todėl, kad jo sienos 
buvo perplonos. Gyvuliai betgi žinojo, kad ne tai buvo to prie
žastis. Tačiau jie nusprendė dabar statyti sienas trijų pėdų sto 
rio, vietoje buvusių aštuoniolikos inčų, o tai reiškė, kad reikėjo 
sugabenti žymiai didesnį kiekį akmenų. Akmenų laužykla ilgą 
laiką buvo užversta sniego, ir negalima buvo nieko daryti. Šiokia 
tokia pažanga buvo padaryta per užėjusius' šalčius, atsiradus sau
sam orui, tačiau tai buvo žiaurus darbas, ir gyvuliai neįstengė 
jaustis tiek kupini vilties, kiek anksčiau. Jie nuolat kentė šaltį, o 
taipgi dažnai būdavo alkani. Tik Boksininkas ir Dobile nebuvo 
nusiminę. Skundikas sakė puikias prakalbas apie visuomeninės 
tarnybos džiaugsmus ir darbo garbingumą, bet įkvėpimo gyvuliai 
daugiau sėmėsi iš Boksininko stiprybės ir jo nuolat kartojamo šū
kio: „Aš dirbsiu daugiau!“

Sausio mėnesį pristigo maisto. Grūdų normos buvo smarkiai 
sumažintos ir buvo pranešta, kad to vieton bus duodamas didesnis 
•bulvių kiekis. Pasirodė, betgi, kad didioji bulvių derliaus dalis 

buvo suš dusi duobėse, nes jos nebuvo reikiamai uždangstytos. 
Bulvės pasidarę minkštos, pakeitė spalvą ir tik maža jų dalis be
tiko maistui. Ištisom’s dienomis gyvuliai neturėdavo ko ėsti, iš
skyrus pelus ir runkelius. Atrodė, kad tikras badas ima jiems 
žvelgti į akis.

-Nuslėpti tai nuo išorės pasaulio buvo gyvybinis reikalas. Vėjo 
malūno griuvimo padrąsinti, žmonės prasimanę naujų melų apie 
Gyvulių Ūkį. Buvo ir vėl plepama, esą gyvuliai stimpa badu ir 
nuo užkrečiamų ligų, esą jie nuolat kovoja tarpusavy ir griebiasi 
kanibalizmo bei vaikžudysčių. Napoleonas gerai suprato blogu
mas, kurie galėtų kilti, je'gu tikrojo maitinimosi būklė būtų vi
suotiniai sužinota, ir priešingiems įspūdžiams paskleisti jis nus
prendę pasinaudoti Mr. Whymper'iu. L'gi šiol gyvuliai teturėjo 
labai menką arba, teisingiau, neturėjo jokio kontakto su Whym
per'iu per jo kiekvienos savaitės apsilankymus, bet dabar keletas 
parinktų gyvulių, daugiausia avinų, buvo pamokyti, lyg atsitik
tinai, jam girdint, kalbėti, kad maisto normos esančios padidintos. 
Be to, Napoleonas įsakė bemaž tuščias dėžes svirne pripilti kuone 
l'gi kraštų smėlio, o ant viršaus užpilti likusius grūdus ir rupių 
miltų. Patogiai progai pas taikius, Whymper‘is buvo nulydėtas į 
svirną ir jam buvo leista žvilgtelti į dėžes. Tuo budu apmulk'n- 
tas, jis skelbė išorės pasauliui, kad Gyvulių Ūkyje nesą jokio 
maisto trūkumo. x

Šiaip ar taip, apie sausio mėnesio pabaigą pasidarė aišku, kad 
būtina kur nors gauti grūdų. Tomis dienomis Napoleonas retai be- 
pasirodydavo viešai, bet visą laiką leido gyvenamajame, kurio vi
sos durys buvo saugomos piktos išvaizdos šunų. Jo pasirodymai 
įvykdavo su tam tikru ceremonialu; j’’s išeidavo lydimas šešių 
šunų, kurie jį glaudžiai apsupdavo ir urgzdavo, jei kas prieidavo 
perarti. Dažnai jis net ir sekmad'enių rytais nesirodydavo, o tik 
pranešdavo savo įsakymus per kitą kurią kiaulę, dažniausiai per 
Skundiką.

Vieną sekmadien'o rytą Skundikas pranešė, kad vištos, ku
rios jau buvo pradėjusios dėti, turi atiduoti kiaušinius. Whym- 
per'iui tarp'ninkaujant, Napoleonas sudarė sutarį tiekti keturis 
šimtus kiaušinių kiekvieną savaitę. Gausimi už tai pin'gai bus pa
kankami užpirkti reikalingą kiekį grūdų bei rupių miltų, kuriais 
ūkis galės išsimaitinti ligi vasaros, ir tuo būdu gyvenimo sąlygos 
palengvės.

Tai išgirdūsios, vištos pakėlė baisiausią triukšmą. Jos senokai 
jau buvo įspėtos, kad toks pasiaukojimas galės būti reikalingas, 
tačiau jos nemanę, kad tai įvyks iš tikrųjų. Jos buvo jau beren
gtą savo gūžtas pavasario perėjirtiui ir protestavo, tvirtindamos, 
kad k'aušinių atėmimas dabar būtų lygus žudymui. Pirmą kartą 
nuo Jones'o ištrėmimo įvyko kažkas panašaus į sukilimą. Trijų 
jaunų Juodūjų Minorkų veislės vištų vadovaujamos, visos vištos ry
žosi pasipriešinti Napoleono užuogaidai. Jos pasirinko šitokį bu
cą: užskridusios ant sijų, jos dėjo ten kiaušinius, kurie, nusiritę 
žemėn, sutykšdavo į gabaliukus. Napoleonas veikė greitai ir ne
gailestingai. Jis įsake nutraukti lesalo išdavimą vištoms ir išleido 
dekretą, pagal kurį kekvienas gyvulys, davęs vištoms nors grūdelį, 
bus nubaustas mirties bausme. Šunes prižiūrėjo tų įsakymų vyk
dymą. Viątos išlaikė penkias dienas, bet vėliau kapituliavo ir 
nusileido į savo gūžtas. Per tą laiką pastipo devynios vištos. Jų 
kūnai buvo palaidoti darže, ir buvo paskelbta, kad jos pastipusios 
nuo paukščių maro. Whymper'is nieko apie tai nesužinojo, ir kiau
šiniai buvo tiekiami, kaip reikiant, krautuvininko dengtam vežimui 
kartą per savaitę juos išvežant iš ūkio.

Sniego Kamuolys visą tą laiką niekur nebuvo matytas. Apie 
jį sklido gandai, esą jis slapstosi viename iš kaimyninių ūkių: La
pių Giraitėje ar Menklaukyje. Napoleonas tuo metu buvo truputį 
goresniuose negu anksčiau santykiuose su kitų ūkių savininkais. 
Pasitaikė, kad kiemų buvo sukrauta krūva rąstų, suvežtų ten 
prieš dešimtį metų, iškirtus pakrančio giraitę. Rąstai buvo gerai 
išdžiovinti, ir Whymper'is patarė Napoleonui juos parduoti. Ir Mr. 
Pilkington'as ir Mr. Frederick'as norėjo juos nupirkti. Napoleonas 
dvejojo, kuriam iš jųdviejų parduoti ir negalėjo nusistatyti. Buvo 
pastebėta, jog,kai jis palinkdavo sudaryti sandėrį su Mr.Frederick'u, 
būdavo kalbama, kad Sniego Kamuolys slapstosi Lapių Giraitėje, 
gi kai. jis atrodydavo linkęs rąstus parduoti Pilkington'ui būdavo 
kalbama, kad Sniego Kamuolys slapstosi Menklaukyje.

Staiga ankstyvą pavasarį buvo atidengtas pasibaisėtinas daly
kas. Pasirodė, kad Sniego Kamuolys dažnai slapčiomis lankyda
vosi naktimis ūkyje ’ Guvuliai tiek sunerimo, kad negalėjo miegoti 
savo tvartuose. Buvo pasakojama, esą kiekvieną naktį, prisidengęs 
tamsa, jis ateidavo ir įvykdydavo įvairius piktus darbus. Jis vogė 
grūdus, vartė milžtuves su pienu, daužė kiaušinius, mindžiojo 
lysves, graužė žievę nuo vaismedžių. Jei tik kur atsitikdavo kas 
blogo, paprastai būdavo ta> suverčiama ant Sniego Kamuolio, (b.d.)
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SPAUSTUVES FONDUI 
ĮMOKĖJO

S. Alesius 1 sv.i S. Alesius 5/-, 
V. Puodžiūnas 10/-, D. Stepona
vičius 5/-, P. Čeponis 10/-, K. 
16/-, A. Misiūnienė 1 sv., A. Bra
žinskas 18/-, J. Tamuiaitis 1 sv., 
A. Švitra 1 sv.

Viso surinkta £7.4.0.

NOTTINGHAMAS
Birželio 14 d. Nottinghame bend

rom lietuvių, laivių ir estų pajė
gom buvo paminėta pirmųjų trė
mimų sukaktis.

Ta proga garbės prezidiumui 
sudaryti buvo, pakviesti baltų tau. 
tų apylinkės bendruomenių atsto
vai ir anglai svečiai.

Iškilmingojoj programos , dalyj 
kalbėtojai bandė pakartotinai pri
minti visus skudaus įvykio žiau
rumus ir pareikšti tikėjimą į smur
to galą. Sąryšyj su prieš kurį laiką 
„The Ensign“ tilpusiu parlamento 
nario Chr. Hollis straipsniu, kuria
me jis lengvabūdiškai sutinkąs 
palikti baltų kraštus po Rusijos 
„globa", minėjimo prezidiumas re- 
zoliutyviai priėmė protesto laišką 
minėtam parlamento nariui, pa
reikšdamas pasigailėjimą, kad vie
nas iš tos garbingos institucijos 
ntrrių pamiršo patį pagrindinį de
mokratijos principą, kurį jis, kaipo 
parlamento narys, turėtų propa
guoti, būtent: kiekvieno lygiavertę 
teisę į laisvę.

Kiek išgalės leido visų trijų tau
tų atstovai prisidėjo prie meninės 
programos dalies išpildymo. Lietu
viai pasirodė su kvartetu ir dekla
macijom. V.K.

PAPILDO MANCHESTERIO 
BIBLIOTEKĖLĘ

Manchesterio Lietuvių Klubas, 
kad ir vidutiniškai versdamasis, 
vis labiau krypsta į kultūrinius 
reikalus. Šiemet jis paskyrė lėšų 
labai puikiam dalykui: papildyti 
naujai išeinančiomis knygomis 
savo turimąją bibliotekėlę (joje 
yra knygų dar nepr. Lietuvoje iš
leistų), taip pat užsakinėj ami 
žurnalai skaityklai, kuri sekma 
dienių popiečiais žada tvarkingai 
būti atdara. Nemaža Klubo val
dybos rūpesčių tenka ir sekma
dieninės lietuviškosios mokyklė
lės daliai.

Nemaža susidomėjimo mokykli
nio amžiaus vaikų tarpe čia šie 
met kelia lietuvių skautų ruošia
moji stovykla.

Manchesterio Lietuvių Sociali
nis Klubas, š.mš birželio mėn. 28 
d. 18 vai. 30 min. (6 vai. 30 min. 
p.p.). Klubo patalpose, 212, Mid
dleton Rd., ruošia. Juozo Kulvie
čio (anglų suruoštame konkurse 
laimėjusio I vietą ir pakviesto į 
BEC koncertuoti) akordeono mu
zikos Koncertą.

Visus tautiečius prašome atsi
lankyti. įėjimas nariams nemoka
mas, nenariams !/-• Po koncerto 
bus šokiai.

Veiks kaip visuomet turtingas 
klubo bufetas. Nuotaikos praskai- 
drinimui po koncerto pageidauja
ma lankytoji! nuotaikinga lietu
viška daina. Klubo Valdyba.

• • %
Manchesterio Lietuvių Sociali

nis Klubas praneša, kad š m. bir
želio mėn. 29 d. 16 vai. 14 vai. p. 
p.) Klubo patalpose, 121, Middle
ton Rd., šaukiamas klubo narių 
visuotinis pusmetinis susirinki
mas. Visus klubo narius prašome 
susirinkime dalyvauti.

įėjimas su nario knygelėmis. 
Nariai iki šiol neturintieji nario 
1952 m. nario knygelių, prašomi 
jas klubo sekretorių.

Nurodytu laiku reikiamam na
rių skaičiui neatvykus, po valan
dos laiko įvyks sekantis susirin
kimas, kuris skaitysis teisėtu prie 
betkurio atvykusiųjų skaičiaus.

Klubo Valdyba.
» *. •

14—15 birželio išvežtųjų minėji
mas bus š/m. liepos men 6 d. tuoj 
po pamaldų Sister of Notre Dame 
koplyčios salėje Bignon str. Man
chester 8. D BLS Manchesiterio 

skyr. Valdyba

MĮSLIŲ ATSAKYMAI
1. Apinys. 2. Adata. 3. Dūmlaidis.

4. Knyga. 5. Laikrodis. 6. Perkūnas.
7. Ugnis ir dūmai. 8. Sleikas. 9. 
Žirniai, to. Ratai.

PAMALDOS
KEIGHLEY — birželio 22 d„ 

12,30 vai.
DERBY — birželio 20 d., 11 v. 

Vienuolyno koplyčioje.

KNYGOS, KNYGOS, KNYGOS I
Vęl yra K. Borutos „Baltara- 

gio malūnas“ (11 š.), R. Spalio 
„Didžiosios atgailos“ (25 š.), B. 
Sruogos „Kaz. Sapiega“ (11 š.) 
ir kt. Galima užsisakyti N. Ma- 
zalaitęs „Mėnuo, vadinamas me
daus“ (17 š.), J. Jankaus „Pak
lydę paukščiai (16 š.), J. Savickio 
„Raudoni batukai“ (11 š.). Papil
domai užprašyta V. Alanto „Pra
garo pošvaistės“ (25 š.). Rašyti. 
K. Barauskas, 12 Mayfield Rd„ 
Eccles, Manchester.

MOKSLO PAŽYMĖJIMŲ 
REIKALU

Anksčiau kai kurie asmenys krei
pėsi prašydami išduoti pamesto 
atestato dublikato nuorašą, patik
rinti bylas, kodėl pažymėjimas 
neišduotas ir panašiais reikalais. 
Tiems asmenims, kiek tada sąly
gos leido, buvo pagelbėta.

Dabar archyvo medžiaga jau 
taip aptvarkyta, kad galima tuo 
reikalu kiekvienam padėti. Tad vi
si tie asmenys, kurie mokėsi Vo
kietijoje ir kuriuo nors būdu nete
ko išduoto pažymėjimo ar dėl emi
gracijos nesuspėjo atsiimti jam 
priklausomo dokumento, gali kreip. 
tis į Pasaulio Lietuvių Archyvą, 
2601 W. Marquette Road, Chicago 
20, III., U.S.A.

Kad būtų galima greičiau ir 
lengviau padėti, besikreipiantis 
turi nurodyti mokyklos pavadini
mą, savo vardą ir pavardę, gimi
mo datą ir vietą, kurios klasės pa
žymėjimu suinteresuotas ir kuriais 
metais tą klasę baigė-

PLA Vadovybė

Šiupinys
DBLS Londono 1 Skyrius š. m. 

birželio 28 d. Lietuvių Klubo salėje, 
345 Victoria Park Rd. E.g., rengia 
šiupinį vakarą. Vakaro programa 
bus įvairi ir įdomi. Programoje 
dalyvauja rašyt. F. Neveravičius, 
R. Spalis, L. Švalkus. Solist. J. 
T.iūstikaitė, B. Povilavičius, Lon
dono lietuvių vyrų choras ir kt. 
Po programos bus linksmi šokiai.

Londoniečiai kviečiami gausiai 
dalyvauti šitame įdomiame vakare.

Rengėjai

LIETUVIŲ JAUNIMO 
STOVYKLA

Kaip jau anksčiau buvo skelb
ta, šiais metais Britanijos Lietu
vių Bendruomenės Valdyba, ben
drai su skautais, organizuoja jąp- 
nimo stovyklą. Šios stovyklos tiks
las yra nę vien duoti progos mū
sų jaunimui savaitę praleisti gry
name ore, bet taip pat įkvėpti 
jiems lietuviško' atsparumo.

Gyvenant svetimame krašte, 
svetimos tautos ir kultūros įtako
je, yra didelis pavojus mūsų jau
nimui nutautėti. Svetimos mokyk
los, bendravimas su svetimtau
čiais, ne tik mažina lietuvišką tė
vų įtaką vaikams, bet taip pat pa
mažu veda prie pamiršimo tėvų 
kalbos ir savosios kultūros.

Po 5—6 metų anglų mokyklos, 
vaikai jau pradeda kalbėti lietu
viškai su anglišku akcentu, o po 
kitų 5 metų, kur tėvų įtaka yra 
mažesnė, dalis jau visiškai nebe
kalba lietuviškai.

Tokių pavyzdžių netrūksta šio 
krašto senųjų lietuvių kolonijose. 
Būna ir blogiau. Vaikai ne tik pa
miršta savo tėvų kalbą, bet gėdi
nasi prisipažinti esą lietuviais. 
Primiršus kalbą, pamirštama lie
tuviški papročiai. Toks jaunimas 
ištirpsta svetimtaučių jūroje.

Būdami maža tauta, mes turi
me daryti visą kas galima, išven
gus nutautėjimo grėsmės. Būda
mi neturtingi, gyvendami išblaš
kyti po visą Angliją ir po visą pa
saulį, neturime galimybės sukur
ti ir išlaikyti savo mokyklų ir ki
tokių lietuviško auklėjimo židi
nių. Vienintelis kelias mūsų jau
nimui gelbėti nuo šio pavojaus 
yra stipri ir nuolatinė tėvų įtaka 
ir perijodinis jaunimo subūrimas 
grynai lietuviškoje nuotaikoje ir 
tautinėje aplinkoje.

Jaunimo stovykla yra viena to-

„KOVO“ IŠVYKA PRANCŪZIJON
Lietuvių visuomenės, ypatingai 

tų, kurie norėtų prisidėti prie šios 
išvykos, dėmesiui pranešu, kad jau 
tiksliai nustatyta „Kovo“ išvykos 
data. Ji yra š.m. rugsėjo mėn. 12 
d. — penktadieni. Grįžtama at
gal sekmadienį, rugsėjo mėn. 
21 d. Išvykos maršrutas bus pra
neštas vėliau, kai tik bus tiksliai 
susitarta su prancūzų klubais.

Šią proga kreipiuosi į visą Ang. 
lijos lietuvių visuomenę, prašyda
mas finansinės paramos, kuri įga
lintų koviečius tinkamai reprezen
tuoti ne tik save, bet ir visus lietu
vius. Esu tikras, kad koviečiai 
neapvils mūsų žaidimo aikštėje bet 
suteikime jiems progą neapvilti 
mūsų ir Prancūzijos lietuviui už 
krepšinio aikštelės ir šiaip įvairio
se progose. „Kovui“ reikalinga 
naujos .uniformos, treningai, krep
šinio batukai ir kt. Nuvažiavus 
Prancūzijon, bus stengiamasi re
prezentuoti lietuvius įvairiais ga
limais būdais, pvz., padėjimu vai
niko ant Prancūzijos nežinomo ka
reivio kapo ir pan. Visam tam bus 
reikalinga nemažos sumos pinigų. 
Koviečiai stengsis didesnę dalį jų 
padengti patys, bet nejaugi mūsųl 
sąžinės leis visa tai padaryti pa
tiems ir vėliau džiaugtis jų atsiek, 
tais laimėjimais ir didžiuotis, tarsi 
mes patys būtume tai padarę. Ne
prašau daug. Jei kiekvienas lidtu- 
vis parems šią išvyka nors vienu 
šilingų, tai bus pilnai pakankamai, 
tad atidarykime pinigines ir pa
siųskite kas ką galite šiuo adresu: 
V. Steponavičius, 87, Brompton st., 
Oldham, Lancs. Pastaba: Lietuviai, 
norį vykti kartu su „Kovu“ prašo
mi galimai greičiau užsiregistruoti 
pas „Kovo“ kapitoną G. Glatkaus- 

ką‘ šiuo adresu: 6, Cambridge Gro
ve, Eccles. Lancs., kad būtų žino
ma norinčių vykti skaičius ir tuo 
būtų galima gauti papigintus ke
lionės bilietus. V. Steponavičius

GEGUŽINĖ — IŠKYLA
Lietuvių Klubo Valdyba sekma

dienį, birželio 29 d. ruošia pirmą
ją šiais metais gegužinę —: išky
lą į plačiąsias Richmondo lankas. 
Manoma, kad iškylos metu įvyks 
sporto rungtynės tarp Lietuvių 
Klubo ir Lietuviu Socialinio Klu
bo valdybų. Varžybas laimėjęs 
klubas bus' įgalintas artimiausį 
šeštadienį suruošti abiejų klubų 
nariams glaudūs vakarą.

Visi, norį šitoje nepaprastoje 
iškyloje dalyvauti, kviečiami 
rinktis birželio 29 d., sekmadienį 
11 vai. Lietuvių Klubo patalpose, 
43 Holland Park, W.11. Plačiau 
apie šią iškylą kitos savaitės nu
meryje.

I RAMBYNĄ
Šiais metais Joninių išvakarių 

Rambyno kalne dar negalėsime 
švęsti, todėl Lietuvių Klubo val
dyba visus gerb. Jonus, prijau
čiančius ir eilinius svečius mielai 
kviečia Joninių vakarui į Lietuvių 
Namus, 43, Holland Park. Va
karas įvyksta šį šeštadienį, 7 vai.

kių priemonių. Nors ir trumpam 
laikui suvažiavę tarp savųjų, kal
bėdami tėvų kalba, dainuodami 
lietuviškas dainas, šokdami lietu
viškus šokius, mūsų jaunimas 
pajus tą lietuvišką dvasią ir pa
garbą savo tautai, pamils lietu
viškas dainas, papročius ir bent 
laikinai atitoks nuo nutautėjimo 
pagundos.

Jaunuolis ir jaunuolę ilgai pri
simins skaisčias vasaros dienas, 
įgautus įspūdžius ir pergyveni
mus. O šie jau bus lietuviški. Su
siras naujų draugų — ir jie bus 
lietuviai.

Jeigu tokias stovyklas jauni
mas lankys kas metai, dęl to jau
nimo nutautėjimo neteks daug 
sielotis.
Didžiosios Britanijos Lietuvių 

Bendruomenės Valdyba, (įvertin
dama šio reikalo svarbą, susita
rusi su skautų vadovybe1, nutarė 
visais galimais būdais prie šios 
stovyklos organizavimo prisidėti 
ir ją pinigais remti Kiekvienas 
tėvas ir motina, kuriam rūpi sa
vo vaikus išauklėti lietuviais, tu
rėtų šią proga pasinaudoti. Atsi
žvelgiant į reikalo svarbumą, ir 
turint galvoje mūsų tautiečių fi
nansinį pajėgumą, yra nustatyti 
labai maži stovyklos mokesčiai. 
Buvo apskaičiuota, kad tokios sto
vyklos suorganizavimas ir stovyk
laujančių išlaikymas vidutiniš
kai kaštuosiąs apie 70 šilingų 
kiekvienam asmeniui. Tačiau iš 
stovyklaujančių bus reikalaujama 
sumokėti mažiau-būtent.

Jaunimui iki 16 metų 
amžiaus — 35/- 

Jaunimui virš 16 metų 
amžiaus — 40/- 

Jaunimui virš 20 metų 
amžiaus — 45/-

Visi turės apsimokėti kelionės 
išlaidas iki-Londono ir atgal. Nuo 
Londono į stovyklą visi bus ve
žami Bendruomenės lėšomis, ta
čiau tie, kurie gyvena Londone ir 
apylinkėse, dalį keliones išlaidų 
į stovyklos vietą turės padengti 
patys.

Stovyklos vieta yra parinkta 
gražiosios Pietų Anglijos miške, 
prie upės, netoli jūros. Iš stovyk
los bus organizuojamos ekskur
sijos į pajūrį, apžiūrėti didįjį 
Southamptono uostą ir didžiau
sius pasaulyje laivus.Queen Mary 
ir Queen Elizabeth, bei kitas žy
mesnes vietas. Tą proga manoma 
suorganizuoti iš provincijos atvy- 
kusiems, ekskursiją po Londoną 
ir kitokias pramogas.

Stovyklos pradžia liepos 26 d. 
Tą dieną visi susirenka Londone, 
Lietuvių Namuose. Pabaiga rug- 
piįičio 4 d.

Bendruomenės Valdyba, deja, 
turi labai mažai lėšų. Ryšium su 
šią stovykla, tikriausiai teks 
įbristi Į skolas. Be to, yra jauni

MAŽIESIEMS
SKAITYTOJAMS

„B.L“ jau seniai apie jus galvo
jo .tačiau tik šiandien įveda atski
rą vaikų skyrelį.

Visi žinome, kad jūs mėgstate 
skaityti knygas,.tik dažnai neturi
te ką. Dėl to čia jūs laikas nuo lai
ko rasite įdomių pasakų, apsaky
mėlių, eilėraščių, juokų ir kitko. 
Daugiau ir apie savo Tėvynę Lie
tuvą sužinosite.

Rašykite ir jūs patys. Kas galite, 
užrašykite liaudies pasaką; kas 
mokate, eilėraštį ar apsal ymelį su
galvokite; pagaliau, aprašykite sa
vo mokyklą, draugus, mokytojus 
ir pramogas. Bus visiems įdomu 
pasiskaityti.

Visus raštus siųskite: „V“ red. 
21, Ann Place, Bradford.MŪSŲ RAŠYTOJAI

ANTANAS 
GIEDRIUS—GIEDRAITIS

Šių metų balandžio 4 d. vaikų 
rašytojui Antanui Giedriui sukako 
60 metų amžiaus. Gimė jis Lukšiuo
se, Jurbarko valsčiuje, 1892 m. ba
landžio 4 d.

Baigęs mokslus, A. Giedrius pats 
mokė vaikus ir jaunimą. Buvo Jur
barko gimnazijos direktorius, pas
kum Raseinių, Šakių, ir Kauno 
pradžios mokyklų inspektorius,

A. Giedrius leido ir redagavo 
pirmąjį vaikų laikraštį „Žiburėlį“, 
o vėliau „Saulutę“, kurią buvo at
gaivinęs ir Vokietijoje. Tuose 
laikraštėliuose buvo atspausdinta 
nemaža A. Giedriaus pasakų, eilė
raščių ir įvairių skaitymėlių.

Išleido jis ir keliolika gražių 
knygų vaikams: „Pasakas“, „Su
temų pasakas“, „Doriuką“, „Tė
veliu pasakas“, „Lekučio atsimi
nimus“ ir t.t.

Šiuo metu A. Giedrius tebegyve
na Vokietijoje ir yra Lietuvių Va
sario t6 d. vardo Gimnazijos di
rektorius.

A. GIEDRIUS
KATINAS IR ŽVIRBLIS

Kieme straksėjo žvirblis >— 
[strakt, pastrakt.

I kiemą katinas — pagrakt,

ir žvirblis — spurst į medį, 
[į šakutę, 

o į mažyte į plonutę.

Ir katinas į medį įsilipo — 
žvirbliena jam pakvipo.

Bet žvirblis juokias ant šakutės, 
o ant mažytės, ant plonutės.

„Žvirbliuk“, jam tarė katinas, 
[„eik čia arčiau.

Seniai tave mačiau.

Pasikalbėsiva, brolyti.
Juk mudu galiva draugai 

[pasidaryti.

Po ta pačia pastoge laiką 
[leisdami, 

visi mes turim būti artimi“.

Bet žvirblis jam atsakė: 
„Perdaugel godžios tavo akys,

perdaugel aštrus tavo dantys 
[ir nagai:

jau mudu — niekada nebūsiva 
[draugai.“ 

mo kuriam Ir šis kad ir mažas, 
mokestis bus sunkiai pakeliamas. 
Norėtųsi ir šiems padėti. Tad 
kviečiame tautiečius, ypač vien
gungius, nors mažomis aukomis 
prie šios stovyklos organizavimo 
prisidėti. Jeigu šioji stovykla ge 
rai pavyks, ateinančiais metais 
manoma suorganizuoti didesnę, 
bent 2-jų savaičių jaunimo sto
vykla.

Aukas prašoma siųsti DBLS 
Valdybos iždininkui šiuo adresu: 
Inž. S. Šalkauskas, 43, Holland 
Park, London, W.U.

D. Britanijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Valdyba.

SKAITYKIME „EGLUTĘ“!
Amerikoje vaikams leidžiamas 

gražus, iliustrudtas laikraštėlis 
„Eglutė“, kurs išeina kiekvieną 
mėnesį.

„Eglutę“ galima gauti ir Angli
joje: kaina metams — 24 šil., pus
mečiui — 12 šil.; atskiras nr.—1/6. 
Užsisakyti galima pas šio skyriaus 
redaktorių.

VAIKU KAMPELIS
L. ŠVALKUS

Z u i k
Per palaukes, per rugienas 
be kelelio ir be tako 
per visas jaunystės dienas 
sau zuikutis striku — straku.

Kiek daug džiaugsmo, kiek 
[daug saulės 

ir tos laisvės nieks nevaržo I 
Striku — straku per pasaulį 

į kopūstų pilną daržą.

KAS ESI TU? -
Kai vargingai apsirengusi moti

na norėjo aplankyti savo sūnų šv. 
Tėvą Pijų X, rūmų tarnai prikal
bėjo ją puošniai apsirengti.

Nenorėjo vargšė sodietė keisti 
savo įprastų rūbų, bet ką darys: įky
riai tarnų raginama, pasipuošė. Kai 
Pijus X pamatė ją keistuose ponios 
rūbuose, nudavė jos nepažinąs.

— Mano, motiną vilkėjo, papras
tais rūbais, — pasakė.

Tik tada, kai motina užsidėjo 
savo paprastus, sodietiškus rūbus, 
Pijus X džiaugsmingai ją sutiko 
ir net į ranką pabučiavo.

Mes esame nedidelio, bet gra
žaus krašto Lietuvos vaikai. Šiuo 
metu, kada Lietuvą laiko užėmę 
svetimieji, esame priversti svetur 
gyventi. Tačiau gyvename čia tik 
laikinai, ir grįšimę į Lietuvą visi, 
kai tik ji bus laisva.

A. GIEDRIUS
. Negrįžta

Vaikštinėja tėvelis 
rugelių pabarėliais 
ir dūsaudamas vienas dejuoja, 
sūnelių nesulaukia.

— Sūneliai mano mieli, 
margieji sakalėliai, 
vai laikas, laikas į pabarėlį — 
gelsvi rugeliai byra...

JUOKIMES
DU DRAUGAI

— Jonuk, paskolink man 6 pe
nus.

■■— Nuo ko ?
• "• *

DVIRATIS
Išdykęs Vincukas jau visai įky

rėjo motinai. Bet kaip nustemba 
tėvas, kai motina ragina Vincukui 
dviratį nupirkti.

— Ar manai, kad dviratis išgel
bės jį nuo triukšmo ? — klausia.

— Ne, bet mane tai tikrai išgel
bės. * * *

MOKYKLOJE
— Pasek mums melagių pasaką, 

Onute! — sako mokytojas.
— Gerai. Nusipirkau vakar viš

tą, išdarinėjau, sutvarkiau ir pa
kepiau krosnyje. Kai atidariau 
krosnio duris, višta šast ir išskri
do. Mat, užmiršau ją prie keptu
vės pririšti.

KONKURSAS
Visi vaikai kviečiami parašyti 

rašinėlį „Kuo aš norėčiau būti 
užaugęs“ ir per mėnesį atsiųsti 
šiuo adresu: „V“ red., 21. Ann Pla
ce, Bradford. Geriausiai parašiu
siems skiriama po gražią, paveiks
luotą knygą. Be to, rašinėliai bus 
„V“ atspausdinti.

STOVYKLOJE IŠEIS 
VAIKŲ LAIKRAŠTIS ?

DR. DEVEIKĖ LONDONE
Antradienį iš Paryžiaus atvyko 

Dr. Deve.ikė į vykstančią šios sa
vaitės bėgyje ABN (Tarptautinė 
antibolševikinė organizacijai) kon. 
ferenciją, Londone.

Dr. Deveikė yra sutikusi Lietu
viu Klube (43, Holland Park W.n) 
paskaityti aktualia tema, paskaitą. 
Apie tai gerb. Skaitytojus painfor
muosime kitame „Br. Lietuvio'“ 
numeryje.

TELEVIZIJA
Lietuvių Klubo valdyba pasku

tiniame savo posėdyje nutarė 
kreiptis į Namų B-vės direkciją, 
prašydama įrengti klubo patalpo
se televizijos aparatą. Tikimasi, 
kad direkcija su tuo sutiksianti ir, 
tuo. būdu netrukus ne tik Namų 
gyventojai, bet ir klubo svečiai, 
galės jaukiai praleisti vakarus 
prie televizijos aparato.

VERTINGA KNYGA
DBLS-goje, 43, Holland Park, 

W.ii, galma gauti naujai išleista 
knygą „K.B. Balutis“. Knygos kai
na — 8 šilingai.

utis
Kai Lapkiukas kur suloja, 
zuikis kraipo sau ausytes, 
klausosi ar tolumoje 
jo nebando kas nors vytis.

Per papievius, per rugienas 
su drugeliais ir plaštakėm 
šok, zuikuti, sau per dienas 
straku — striku, striku — 

[straku.

LIETUVYTIS
Teynė Lietuva davė mums di

džiausią turtą — gražią lietuvių ’ 
kalbą. Ji yra sena, garbinga ir 
mokslininkų didžiai vertinama. 
Mūsų pareiga — nepamiršti savo 
gimtosios kalbos, kiekviena proga 
ja kalbėti, dainuoti ir žaisti. Mūsų 
šventa pareiga ir ta kalba parašy
tas knygas ir laikraščius skaityti.

Kai grįšime į Tėvynę, gimto
sios lietuvių kalbos mokėjimas bus 
tarsi tie rūbai, kurie padės Lietu, 
vai mus atpažinti. Priešingai, jei 
pamiršime gimtąją kalbą, jausimės 
svetimi ir nepažįstami. Atsiminki
me Adomo Jakšto gražų eilėraštį:

— Kas esi tu? — Lietuvytis.
— Tavo ženklas?—Baltas Vytis.
— Kur gimei tu? — Lietuvoje.

— Kas ji tau? — Šalis gimtoji.

sūneliai
Tėveli mūsų mielas, 
tėveli sengalvėli, 

p, dar nesugrįšim, dar nepareisim 
gelsvų rugelių pjauti.

Toli rugių bareliai, 
mes nelaisvi berneliai: 
keliai užtverti, takai užginti, 
vaiteliai užrakinti...

PATARLĖS
1. Visur gerai, namie geriausia.
2. Savo neapleisk, kito nenorėk.
3. Kas kaito rašo, duonos ne

prašo.
4. Kas bus, nebus, bet žemaitis 

nepražus.
5. Kas plačiai rėžia, tas siaurai 

kerta.
6. Gudrus su žąsele paaria, su 

gaidžiu paakėja.
7. Tinginiui visuomet šventa.
8. Juo daugiau katę glostai, juo 

aukščiau ji uodegą kelia.
9. Tinka, kaip šuniui penkta 

koja.
10. Duonos kąsnį palik rytdienai, 

bet ne darbą.

MĮSLES
1. Be rankų, be kojų, — į dan

gų eina,
2. Maža žmona bebėgdama visą 

svietą aprėdo.
3. Aukštas ponas pypkę rūko.
4. Ne drabužis, bet susiūtas; ne 

medis, bet su lapais; ne žmogus, 
bet viską žino.

5. Be rankų, be kojų, o širdis 
vistiek muša.

6. Toli žirgas žvengia, arti ka
manos skamba.

7. Tėvas dar negimęs, sūnus į 
karą išjojo.

8. Ateina ponaitis raudona ser.
mėgaite: „Nuginkit vištas, šunų1 
nebijau“. ,

9. Tėvas draikalas, motina pam. 
palas, o vaikai pabiručiai.

10. Du bėga, du veja ir niekuo
met neprigena. , v
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LIETUVIU BENDRUOMENE 
VOKIETIJOJE

LIETUVIŲ BENDRUOMENE 
BIRŽELIO 14 d. DEPORTACIJŲ 

MINĖJIMAS BONNOJE
Minėjimas įvyko Bonnos univer

sitete, birželio 18 d. 20 vai. Minėji
mą trumpa prakalbėle atidarė, 
buvęs Latvijos ministeris A. Lie
piąs. Muensterio universiteto pro
fesorius Dr. G. Ipsen, „Sozialfor- 
schungsstelle“ vadovas, skaitė apie 
Babaltijį paskaitą.

Antrąją paskaitą, tema „Pabal- 
' tijo tautų Golgota", skaitė PLB 

Vokietijos Krašto Valdybos pirmi
ninkas, Pr. Zunde. Trečiąją paskai
tą, apie Europos tautui bendruome
nę, skaitė Vokietijos parlamento 
ir Europos Tarybos narys, Prof. 
Dr. Brill.

Minėiimo aktą užbaigė trumpu 
atsisveikinimo žodžiu, estų komi
teto atstovas pulk. H. Stockeby.

Muzikalinę programą atliko lat
vių čelistas Teichmanis, sopranistė 
Sepe-Eše, pianistė Lydia Miller ir 
estų baritonas N. Pold.

Bonnos Katedroje to vai. laikė 
pontifikalines mišias Koelno Kardi
nolo Frings pavaduotojas Vysku
pas Ferche, o evangelikams po 
piet pamaldas laikė, teologas, Bon
nos universiteto ’ Profesorius, Dr. • 
H. Gollwitzer.

— VKV švietimo skyrius ruošiasi 
leisti „Lietuvių Skaitymus“ t.y. 
lietuvių literatūros chrestomatiją, 
tinkančią lietuvių vidurinėms mo
kykloms ir šiaip lietuvių jaunimui.

— Vokieti ioje ruošiama vaikų 
vasaros stovykla, kuri bus suorga
nizuota bendromis trijų lietuvių 
institucijų pastangomis: Vokietijos 
Katalikų Sielovados Tarnybos, Vo. 
kieti ios Krašto Valdybos ir Skautų 
Vadovybės. Manoma duoti galimy
bę stovyklauti apie 150 berniukų 
ir mergaičių nuo 10 iki 18 m. am
žiaus. Bendromis jėgomis ruošia
moj vasaros stovykla bus dviejose 
vietose: amerikiečių zonoje, Hesse- 
no krašte, kur ja pirmoje eilėje! 
rūpinsis Sielovada Tėvas Bernato
nis ir anglų zonoie, Bremeno apy
linkėje. kur stovyklą globos visų 
pirma Krašto Valdyba ir skautų 
vadovvbė. Bremeno skautai duoda 
s'tovyt-'ri nemokamai palapines.

— Dienhofie, vasario 18 gimna- 
zl'o'e lankėsi viešnia Iš JAV. Vieš
nia. Miss Alice Kobb, specialiai at
važiavo lankyti gimnaziją ir stu. 
diiupti vaikų gyvenimo ir moksli
nimo salvgas. Ji siunčiama Ameri. 
kos vidaus reikalų ministerijos 
„Public Relations" sekcijos. Ji ap- 
važinė’usi iau keletą Europos ir1 
antiną kraštu, stiidimodama spe- 
ršaUai nokario laikų likimą. Diep- 
Tmlre t; ą dienas išgyveno pačiame 
gimnazijos bendrabutvie ir susiža
vėto lietuvių mokiniu dvasia, 
drausmingumu ir tautinės kultūros 

^ruoselėiimu. Ti žadėjo Amerikos 
spaudoje painformuoti apie šią lie
tuvių įstaigą ir kviesti amerikie
čius ią paremti. Iš Diepholzo Miss, 
Kobb išvažiavo į Suomiją ir iš 
Sunmiios jau parašė gimnazijos 
vadovybei, patvirtindama savo ke
tinimus gimnaziją paremti. Savo 
studijų išdavas Miss Kobb paskelbs 
atskira knyga, kurioje bus kalba
ma ir anie lietuvių vasario 16 d. 
gimnaziją.

gliniiSTnURFO STOVYKLOJE 
PRAOE'O VEIKTI LIETUVIŲ 

VARGO MOKYKLA
Jai vadovauja d-ras Literskis ir 

ia lankys apie 10 lietuvių vaiku, 
čių.

VOKIEČIŲ SPAUDA DOMISI 
LIETUVIU GIMNAZIJA 

DIEPHOLZE
Vokiečių laikraštyje „Weser.Ku- 

rier“ pasirodžiusio straipsnio apie 
lietuvių gimnaziją sudomintas, 
gimnaziją aplankė Muencheno 
iliustruoto laikraščio reporteris. Jis 
smulkiai susipažino su gimnazijos 
veikla ir padarė iš jos gyvenimo 
daug nuotraukų, kurias nori pa
naudoti iliustruotam reportažui 
apie vasario 16 d. gimnaziją.

LIETUVIŲ KALBOS SALA 
VOKIETIJOJE

Pabaltijo tautinės kultūros cent
ras ties Diepholzu. Lietuvių gim
nazija teikia brandos atestatus 
aukštųjų mokslų studijoms.

Šitokiomis antraštėmis laikraštis 
„Weser-Kurier“ 1952.5.24 d. paduo
da straipsnį apie Vasario 16 lietu, 
vių gimnaziją:

„įžengus į buvusio aerodromo 
ties Diepholzu sritį, peržengiama 
siena, ne krašto siena, bet tauty
bės. Čia lankytoją pasitinka sveti
ma kalba, svetimi užrašai, daugu
mai vokiečių lankytojų visai ne- 

, suprantami. Apie vieno hektaro 
didumo rajone yra apie 400 lietu
vių pokario tėvynė. Čia yra vienin. 
tėlė lietuvių gimnazija visoje fede- 
ralinėie respublikoje. Tokiu būdu 
Dienholzo stovykla virto lietuvių 
kultūros ir lietuvių tautiškumo 
centru vakarų Vokietijoje.

Visoje Vokietijos teritorijoje gy
vena išsisklaidžiuosios lietuvių 
šeimos. Jos mielai siunčia savo 
vaikus J Diepholzo mokyklą. Trijų 
šiemet gimnaziją baigiusių) abitu
rientų imatrikuliavimas Bonnos 

universitete yra įrodymas, kad lie
tuvių gimnazija vokiečių yra visiš
kai pripažinta, kaipo aukštesniojo 
mokslo mokykla. Šito pripažinimo 
išdavoje padidėjo mokinių stojimas 
į gimnaziją. Prie mokyklos įreng
tame bendrabutyje dabar gyvena 
115 gimnazistų. Apie 30 vaikų lan. 
ko lietuvių pradžios ■ mokyklą.

Lietuviai mokiniai, lygiai kaip ir 
lietuvių kolonijos Diepholze nariai, 
gyvena papraščiausiose sąlygose- 
Beveik nei vienam lietuviui nepa
vyko iki šiandien gauti darbo. Jie 
beveik visi turi išsiversti iš gau
namos skurdžios pašalpos. Gimna
zijai federalinė vyriausybė moka, 
priedą, kuriuo apmokama dalis 14 
gimnazijos mokytojų, be to, ji duo
da nemokamai patalpas. Visas ki. 
tas išlaidas lietuviai padengia iš 
aukų, kurias jie gauna pirmoje ei. 
Įėję iš Amerikos lietuvių.

Nuo 1951 m. vasario mėn., kai 
Diepholze buvo įsteigta lietuvių 
gimnazija, čia įsikūrusi tautinė 
grupė atliko žymų kultūrinį darbą. 
Jame ypač dalyvavo lietuvių skau
tai, prieš karą savame krašte di
džiausia jaunimo organizacija. Va
kariniuose parengimuose puoselė
jami lietuviški papročiai, tautiniai 
šokiai ir dainos. Šalia stovyklos 
lietuviai savo tautinio kultūrinio 
darbo mažai kam terodė, bet kai 
dideliame Bremeno skautų paren
gime.pirmą kartą publikai pasirodė 
Diepholzo lietuvių grupė, tai ji 
susilaukė daug nuoširdžių aplodis
mentų.

Lietuvių užsidarymas Diepholzo 
stovykloje žymiai prisidėjo prie to, 
kad Vokietiioje įsikūrė tikra savi
tos kalbos ir tautiškumo sala. Bet 
abi pusės labai pageidauja stipres
nio kontakto su aplinkiniu pasau
liu.

VOKIEČIŲ TREMTINIŲ 
CHARTA

Vokiečių tremtinių vadovas, ver
tindamas . lietuvių organizuotumą 
ir aktyvumą, rado reikalinga iš
versti iškilmingą vokiečių tremti, 
nių chartą į lietuvių kalbą. Čia 
paduodame jos tekstą.

Įsisąmoninę savo atsakomybę 
prieš Dievą ir žmones, savo pri
klausomybę vakaru krikščioniškai 
kultūrai, savo vokišką tautiškumą 
ir pripažinę visoms Europos tau
toms bendrus tikslus, mes, milijonų 
vokiečių tremtinių atstovai, rimtai

ŽYMIAUSIAS SEKLYS
Šio šimtmečio pradžioje New 

Yorko leidėjas važiavo į Paryžių, 
kad pasiūlius dar gyvam to meto 
žymiajam sekliui po dolerį už žodį. 
Nežiūrint, kad leidėjo pasiūlymas 
gerokai viršijo jo, kaip Prancūzi
jos policijos Prefektūros Identifi
kacijos Departamento Directoriaus 
algą, Alphonse Bertillon griežtai 
atsisakė: „Aš. neturiu laiko“ — pa
reiškė jis leidėjui.

Po keturiolikos metų, jis mirė, 
nesuradęs laiko parašyti savo atsi
minimams. Nežiūrint to, jis paliko 
pasauliui priemonę ąusikaltėlių 
identifikacijos klasifikavimui. Jis 
sudarė prancūziškąją nusikaltėlių 
galeriją ir pirmasis susekė dides
nio masto nusikaltimą pirštų nuo
spaudų pagalba. Gimęs 1833 m. 
antruoju Paryžiaus daktaro sūnum, 
jis buvo šeimos ■ negarbė. Buvo 
išmestas iš keturių mokyklų ir ne
teko keletos darbų.

Po to, jis, vis dėlto, susirado dar
bą, kurio negalėjo prarasti. Jis bu
vo pašauktas į kariuomenę. Atlie
kamu laiku studijavo mediciną. 
Ypatingą demesį jis skyrė galvos 
kaulų studijoms. Savo nustebimui 
jis atrado, kad iš 212 žmogaus 
griaučius sudarančių kaulų, nėra 
nė vieno, kad būtų visiškai vieno
di pas du žmones.

Karinė tarnyba pasibaigė ir Ber
tillon perėjo dirbti jaunesniuoju 
raštininkų į Policijos Prefektūrą, 
Paryžiuje. Jo darbas buvo aprašyti 
areštuotus nusikaltėlius, kad juos 
galima būtų identifikuoti, jei jie 
būtų areštuoti kitą kartą. Tačiau 
ano meto aprašymai buvo labai 
bendri ir neįmanoma buvo jų kla
sifikuoti Nusikaltėliui tereikėjo 
pakeisti savo vardą ir pavardę, 
kad antrą kartą areštuotas išveng
tų recidivisto vardo.

Bertillon prisiminė savo anato
mijos studijas. Jo statistikos rodė, 
kad tarp 20 ir 60 metų, kai kurios 
žmogaus kūno dalys nesikeičia. 
Jis surado, kad pagal ausies formą 
galima klasifikuoti tūkstančius nu
sikaltėlių.

Per aštuonis mėnesius nuo jo 
įstojimo į Prefektūrą Bertillon su
darė schemą žmonių klasifikacijai 
ir identifikacijai, paimdamas pa. 
grindan n nesikeičiančių žmogaus 
kūno dalių.

Su nepaprastu entuziazmu Ber
tillon įteike savo metodą Prefektui 
Andrieux. Šis atydžiai jį ištyrė ir 
sviedė i kampą, sakydamas, „Raš
tininkai pradeda nurodinėti, kaip 
vesti Prefektūrą. Jūs esate akiplė
ša!..

Bertillono lankti sveikinimai ir 
paaukštinimai išnyko, kaip dūmas. 

apsvarstę, ramia sąžine nutarėme 
iškilmingai pareikšti vokiečių tau
tai ir pasauliui vokiečių tremtinių 
teises ir prievoles, kaip pagrindinį 
ir neapeinamą įstatymą, kuriant . 
laisvą ir suvienytą Europą.

L Mes, tremtiniai, atsisakome 
prievartos ir keršto. Prisiminus 
kančias, kurias žmonija ilgus de- 
šimtmeęius nešė, šitas nutarimas 
mums yra rimtas, ir šventas.

II. Mes remsime visomis jėgo
mis kiekvieną žingsnį į Europos 
suvienijimą, kur tautos galės lais
vai be baimės ir prievartos gy
venti.

III. Mes savo sunkiu ir nepa
vargstančiu darbu padėsime atsta. 
tyri Vokietiją ir Europą.

Mes savo tėvynę praradorųg. 
Tremtiniai šioje žemėje yra sveti
mi. Dievas kiekvienam žmogui 
skyrė tėvynę ir ją prievarta iš žmo
gaus atirtiti reiškia dvasioje nužu
dyti Dievą.

Mes šitą likimą patyrėme ir iš
gyvenome patys, todėl jaučiamės 
esą pašaukti reikalauti tėvynei tie
sos, pagrindinės .Dievo dovanotos 
tiesos, pripažintos ir reikalingos 
įgyvendinti žmonijoje.

Kol šita tiesa nėra įgyvendinta, 
mes nenorime palikti nuošalyje, 
nubausti neveikiai. Susipratimo ir 
broliškumo dėsniais mes norime 
įsijungti J visas mūsų tautos dalis. 
Todėl mes šiandien, kaip ir vakar, 
siekiame ir reikalaujame:

a) lygių pilietinių teisių, ne tik 
prieš įstatymus, bet ir kasdieninėje! 
tikrovėje,

b) prasmingo tremtinių, visų 
rūšių specialistų, įjangimo į vokie
čių tautos gyvenimą,

c) tikro ir prasmingo karo naš
tos paskirstymo visai vokiečių 
tautai ir garbingo šito dėsnio įvyk
dymo,

d) veiksmingo tremtinių įjungi
mo Europą atstatant.

Viso pasaulio tautos turi pajusti 
tremtinių išgyventas kančias.

Visos tautos turi veikti pagal jųl 
krikščioniškos pareigos ir sąžinės 
balsą.

Viso pasaulio tautos turi pripa
žinti, kad vokiečių tremtinių liki
mas, kaip ir kitų pabėgėliui, yra 
Ixmdra pasaulio problema, kuriai 
išspręsti reikia aukščiausios atsa
komybės, pareigos ir milžiniško 
jėgų įtempimo.

Jis grįžo prie savo rašomojo stalo 
ir laukė tris metus. Andrieux par 
sitraukė iš policijos prefekto parei
gų ir jo vietą užėmė Camescasse. 
Bertillon pateikė savo metodą nau
jam prefektui. — „Monsieur Bertil- 
lon-pasakė jis — aš duosiu jums 
galimybę pasireikšti. Jei per tris 
mėnesius jūs, pagal savo metodą, 
pagausite nusikaltėlį recidivistą, 
policija jūsų metodu bus patenkin
ta. Sutinkate?“

Bertillon delsė. Trijų mėnesių 
buvo pennaža. Tačiau jam beliko 
tik dvi išeitys: arba priimti pasiū
lymą, arba grįžti prie raštininko 
stalo.“ „Sutinku ir dėkoju“ — at
sakė jis.

Bertillon pradėjo vykdyti savo 
naują metodą. Kiekvienas nusi
kaltėlis buvo sodinamas į sukamą 
kėdę (kuri tebenaudojama Prefek
tūroje dar ir šiandien) daroma, 
serija nuotraukų ant fotografinės 
plokštelės 24" x 20". Daugiausia, 
dėmesio buvo kreipiama profiliui, 
nes Bertillon nuomone, tai labiau 
išryškina kaktos, nosies ir smakro 
formas. Ypatingi ženklai ir suaugi, 
mai ant veido buvo fofografuoja. 
mi iš arti.

Be to jis padarydavo eilę galvos 
matavimų, dešinės ausies, kairio
sios rankos didžiojo piršto, ir kai- 
riosios kojos. Buvo atžymimi spuo
gai ir kiti ženklai. Visa informaci
ja buvo sutraukiama į bylas, pa
gal Bertillon išdirbtą planą. Kai 
kurios bylos darytos prieš 67 mietus 
dar yra išlikusios Prefektūroje iki 
šiol, šiandien Paryžiaus Prefektū
ros identifikacijos kartoteka turi 
7 milijonus kortelių ir jos yra sau
gomos 70 metų.

Per du mėn. Bertillon nepavyko 
išaiškinti nei vieno recedivisto. 
Tačiau vieną vasario dieną į poli
cijos Prefektūrą buvo atgabentas 
jaunas, stambus vyras, kuris pasi
sakė esąs Dupont. Vardas Prancū
zijoje taip dažnai sutinkamas, 
kaip Jones Anglijoje. Jis buvo su. 
gautas vykdant įsilaužimą. Dupont 
užsispyręs tvirtino, kad tai yra pir
mas atsitikimas ir tikėjosi mažos 
švelnios bausmės. Kita kalba būtų, 
jei galima būtų įrodyti, kad tai yra 
jau ne pirmas kartas. Bertillon pra 
dėjo tikrinti savo kartoteką ir ne
trukus pasirodė su kortele, kurioje 
buvo surašyti tūlo Martin davi
niai. Jie visiškai sutiko su Dupont 
paašiais. daviniais. Martin buvo 
areštuotas prieš aštuonias savaites 
už įsilaužimą.

,,Ar jūs pažįstate šias nuotrau
kas pone Martin“ — paklausė Ber
tillon nustebusį Dupont. „Jūs pa- 
keitėt savo nosį, bet jūs negalite 

pakeisti savo kaulų struktūros. 
Patikrinkite pats savo išmieras.“ 
Nustebintas Dupont buvo priverst 
tas prisipažinti.

Bertillon laimėjo. Sensacija bu
vo nepaprasta. Jis gavo pakėlimą. 
Spauda ėmė jį garbinti. Bet Bertil
lon dirbo. Pirmaisiais metais jis 
suregistravo 7330 nusikaltėlius ir 
identifikavo 49 recidivistus- Ant
rais metais jau pavyko išaiškinti 
241 recidivistą. Tada Prefektūra 
oficialiai priėmė antropometriją 
ir Bertillon skiriamas naujo identi
fikacijos departamento direkto
rium.

Tuo metu Bertillon padarė nuo
stabių identifikacijų. Iš Mamos 
upės buvo išžvejotas sutinęs ir su
žalotas lavonas. Pagal lavono keis
tą galvą, Bertillon identifikavo au
ką, atkūrė jos istoriją ir pagal tai 
surado žudiką. Kitą kartą dingo 
mūrinikas Rollin. Jo žmona ir 
draugai atpažino šiukšlyne rastą 
lavoną. Bertillon buvo nepatenkin
tas. Prieš pat laidotuves jis pada
rė lavono matavimus ir konstata
vo, kad lavonas tikrumoje yra ži
nomo kriminalisto. Rollin yra gy
vas. Ir tikrai. Netrukus Rollin grį
žo sveikas.

Užsienyje pirmieji Bertillon me
todą pasisavino amerikiečiai. Ma
joras R. W. McClaughry, Illinois 
valstybės kalėjimo prižiūrėtojas, 
pirmasis išvertė Bertillon metodą 
į anglų kalbą. Žymus New Yorko 
seklys inspektorius, Tomas Byr
nes, kuris dirbo kartu su policijos 
viršininku Teodoru Roosevelt, pa
sisavino Bertillon fotografavimo 
metodą ir pradėjo vesti nusikaltė
lių albumą, kuris buvo žinomas vi
same pasaulyje garsiuoju „Nusi
kaltėlių Galerijos" (Rogues' Gal
lery) vardu.

Išgarsėjęs ir daugely kraštų įsi
galėjus jo identifikacijos metodui, 
Bertillon, rizikuodamas savo vardu 
ir reputacija, nenuilstamai ieškojo 
naujų problemų. Ypatingai jis sten
gėsi. susekti taip vadinamus nesu
sekamus nusikaltimus.

Turtingas, plačiai Europoje žino
mas baronas Zeidler, buvo rastas 
savo tvartuose pasagų ženklais vei
de. Šalia jo buvo nerimstąs ir be
sispardąs jo jaunas' medžioklinis 
arklys. Atrodė, tai būta nelaimin
go atsitikimo. Nepatenkintas Ber
tillon vaikštinėjo aplink tvartus. 
—„Ne, ponai, čia ne nelaimingas 
įvykis. Čia yra gerai suplanuota 
žtnogžudystė. Pasagos smūgių žy
mės yra iš klaidingo kampo. Ark
lys būtų galėjęs taip įspirti, jei 
baronas Zeidler būtų stovėjęs ant 
galvos“.

Po trumpos medžioklės žmogžu. 
dys buvo surastas. Jis įsiviliojo 
baroną Zeidler į tvartą ir užmušė 
jį prie’ pagalio pritvirtinta pasaga.

„Kiekviename nusikaltime ieš
kokite dviejų dalykų,—sakydavo 
Bertillon: kas pasipelnė iš nusikal
amo ir kur yra moteris? Jis nusta
tė, kad 90 proc. nusikaltimų Pran
cūzijoje turi ryšio su moterimis. 
Kitas jo patarimas sekliams buvo: 
„Nepasitikėkite žmogumi, kuris 
nuolatos šypsosi“.

Prancūzai sako, kad Bertillon 
buvo pirmas, kuris įrodė, kad nusi. 
kaltelio aukštis gali būti nustaty
tas pagal sužalojimų žymes ir jis 
pirmasis įrodė įvykio vietos foto
grafavimo reikšmę. Jis vis suras
davo naujų galimybių panaudoti 
nusikaltėlių fotografijoms.

. Kai vienas Paryžiaus žurnalistas 
pareiškė abejojimų del Bertillon 
metodu tikrumo. Bertillon pasi
kvietė jį į Identifikacijos Departa
mentą. Vaikščiojant po laboratori
jas žurnalistas suabejojo, kad žmo
gus gali būti nufotografuotas prieš t 
savo norą. Mažų mažiausia jis ga
lįs pakeisti savo veido išraišką. 
Bertillon jam nieko neatsakė, bet 
išeinat įteikė jo fotografiją, kuri 
buvo padaryta paslėpto-aparato tuo 
metu, kai žurnalistas atidarė atitin
kamas duris.

Netiesa, kad Bertillon yra 'tikra
sis pirštų atspaudų atradėjas iden
tifikacijos reikalui. Tikrumoje jo 
pirmoji reakcija šiam reikalui bu
vo truputį abejinga. Pirštų atspau
dus vietoj parašų naudojo- jau ki
niečiai prieš 1500 metų. 1856 m. 
anglas, kurio pareiga buvo išmo
kėti algas Indijos mogulams, įve
dė pirštų atspaudus, kaip priemo
nę sekti tuos, kurie reikalauja mo
kesčio svetimu vardu. Tačiau šis 
metodas nesusilaukė platesnio pri
taikymo iki 1892 m. kol anglų 
mokslininkas, Francis Galton, neiš
dirbo atitinkamos sistemos jų kla
sifikacijai.

Pirštų atspaudų gynėjai pateikė 
Bertillon sekančius motyvus: žmo
gaus pirštai visada prakaituoja ir 
negali paliesti švelnaus paviršiaus, 
nepalikę jame žymių. Pirštų at
spaudai nesikeičia, jie atsiranda 
gemale, kai jis yra vos keturių) 
mėn. amžiaus ir tebėra ant Egipto 
mumijų, gyvenusių prieš penkis 
tūkstančius metų. Jei pirštų oda 
būtų pašalinta, tai naujoji oda 
užauga visiškai tokia, kokia žmo
gus turėjęs. Šis faktas buvo įrody
tas Jono Dillingerio byloje, kuris 
su gydyto io pagalba bandė pakeisti 
savo pirštų oda. Galimybė rasti du 
visiškai ident'škus pirštų atspau
dus pas skirtingus žmones yra 
100 000.000 prieš 1.

Bertillon buvo neįtikinamas. 
Pirštų atsnaudų sistema buvo per
daug nauja, neišbandyta. Jo paties 
antropometrinė sistema, nors, ir la

bai nepatogi, vis dėlto, buvo iš
bandyta ir patikrinta..

Tačiau kartą į Leavenworth po
liciją Kansas, buvo atšvęstas tūlas 
Will West. Policijos pareigūnui 
jis pasiiodė kažkur matytas. Buvo 
patikrinta Bertillon metodu sudaly
ta kartoteka ir joje buvo rasta kor
telė, skirta William West. Will 
West prisipažino, kad nuotraukos 
yra panašios į jį, bet gynėsi nieka
da nebuvęs Leavenworthe prieš tai. 
Valdininkas žvilgterėjęs į korteles, 
rado antrąją iš kurios paaiškėjo, 
kad William West yra nubaustas 
už žmogžudystę ir šiuo metu sėdįs 
kalėjime- Jis buvo atgabentas į po
liciją ir abu vyrai sustatyti greta. 
Jie atrodė visikai kaip dvynai, nors 
visai neturėjo jokio giminystės 
ryšio. Pritaikyta Bertillon matavi
mai. Septyniuose taškuose jie su
tapo ir tik keturiuose taškuose 
truputį skyrėsi. Tačiau jų pirštų 
atspaudai neturėjo jokio panašu
mo..

Bertillon to pakako savo nuomo
nei pakeisti. Jis tuojau prie visų 
savo identifikacijos bylų įsakė pri
dėti nusikaltėlių visų dešimties 
pirštų atspaudos. Jis išrado pirštų 
atspaudų fotografijas, pagamino 
specialią pudrą pirštų atspaudams 
išgauti ir darė bandymus nauja 
klasifikacijos sistema. Tik vienas 
dalykas kėlė jam rūpesčio: iki tol 
dar nė vienas nusikaltimas nebu. 
vo išaiškinta pirštu atspaudų pa
galba.

1902 m. vieną spalių mėn. naktį, 
nežinomas asmuo įsilaužė į Pary
žiaus dantisto namus. Jis sudaužė 
stiklinę dėžutę ir pavogė kažku
rias vertingas senienas. Tada, ma
tomai, jis buvo užtiktas dantisto 
tarno. Įvyko grumtynės, kurių me
tu tarnas buvo nužudytas. Bertil
lon iš stiklo skeveldrų atrinko ke
lias, kuriose buvo pirštų atspau
dai. Jie tuojau buvo nufotografuoti 
ir padidinti. Savo kartotekoje Ber
tillon atrado, kad jie visiškai atitin
ka pirštų atspaudus užkietėjusio nu
sikaltėlio Scheffer. Po kelių dienų 
jis buvo sugautas. Tardomas prisi
pažino, kad nekentęs dantų gydy
tojo tarno ir jį nužudęs, o policiios 
suklaidinimui suvaidino apiplėši
mą. Tačiau jis apsiriko. Bertillon 
buvo sunku suklaidinti.

Taip naudojantis pirštų atspau
dais buvo sugautas pirmas nusikal. 
tėlis. Tas incidentas sukėlė tarp
tautinę sensaciią policijos darbe. 
Gimė nauja identifikaejos sistema, 
kuri gyvuoja ir dabar. Alphonse 
Bertillon prestižas nepaprastai pa
kilo.

Didysis Prancūzijos seklys mirė 
toi.t m. 61 m. amžiaus.

ŽINIOS
Aneurinas Bevanas pereitą sa

vaitgalį pareiškę, kad didžiausią 
pavojų pasauliui šiuo metu suda
ro ne Sovietų Rusijos karinė agre
sija, bet vakarų nenoras koope
ruoti su Aziją, pravedant jos re
voliuciją.

Taika -Korėjoj būtų pasiekta ry
toj, jei Jungt. Tautos pripažintų 
komunistinę Kiniją.

♦ ♦ *

300.000 asmenų buvo deportuo
ta iš Rumunijos per paskutinius 
tris mėnesius.

* • •
Danija, Norvegija. Švedija, 

Suomija ir Islandija sutarė, kad 
jų piliečiai gali važiuoti Į visas 
šąli j be pasų.
_____ _ * * » ....

Venecuela nutraukė diplomati
nius santykius su Rusija už tai, 
kad Rusija neatsakę į Venecuelos 
reikalavimą atšaukti du Sovietų 
ambasados tarnautojas.

Taipgi Rusija nutraukę diplo
matinius santykius su Venecuela 
už tų tarnautojų išmetiną iš 
Venecuelos.

♦. ♦ ♦

Angliakasių Sąjunga nutarę pra. 
šyti 30 šilingų savaitėje atlygini
mo pakėlimo.

* ♦ » >•
Britų tanketės vadas su tanku 

įvažiavo į vienos alinės sodą Vo
kietijoj už tai, kad alines savinin
kas atsisakė jam parduoti alaus 
bonką. Vokiečių DPA gi tvirtina, 
kad alinės savininkas atsisakė 
pirkti iš britų konjaką ir ciga
retes. ♦ * ♦

Pirmadienį Švedijoj prasidėjo 
didžiausias šnipų teismas. Kalti
nami 7 komunistų partijos nariai 
už špionažą Sovietų Rusijos 
nauda'. 

♦ * ♦

Berlyne alijantai nuėmė bloka
dą nuo Rusijos radio stoties britų 
zonoje po to, kai sovietai nuęmė 
kai kuriuos jų įvestus suvaržy
mus. Perbėgimai iš rytų zonos 
sumažėjo po to kai sovietai įvedė 
2 mylių platumo apsaugos ruožą.

Jordanijos karalius Taląl atvy
ko į Šveicariją gydytis. Jis serga 
sirpfrenija. Jordane įsteigta ka

rališka Taryba, kuri dabar eina 
karaliaus pareigas. Karaliaus 
žmona, kuri irgi yra Šveicarijoj, 
slapstosi nuo karaliaus ir bijo su 
juo susitikti. Jordano vyriausybė 
prašę karalių arba grįžti arba 
eiti į ligoninę gydytis, bet kara
lius priešinasi.

♦ - ♦ ♦

Pereitą penktadienį Bonnoje 
mirė kardinolas Faulhaber, 83 
metų. 

♦ ♦ •

Vokietijos vyriausybės pareigū
nas pareiškė, kad vak. Vokietija 
turės pusę milijono karių 1945 m.

« » »

Tabako prof, sąjunga nutarė 
parduoti turimas „Daily Worker“ 
akcijas, nes jos neduoda pelno ir 
Sąjunga nenori remti komunistų 
veiklos.

*. * *
Vokiečių Mercedes Benz laimė

jo pirmą vietą Le Mans Grand 
Prix automobilių lenktynėse.

* - • *

Persijos . finansų miniteris pa
reiškė, kad bus stebuklas, jei Per
sija galės išmokėti tarnautojams 
algas Šį mėnesį. Nesant pajamų iš 
alyvos šaltinių, Persijos išlaidos 
viršija pajamas. Jis tikisi, kad 
premjeras Mossadekas ras kokią 
nors išeitį, grįžęs iš Hagos, kur 
jis gynė Persijos reikalus byloje 
su D. Britanija.

SKELBIMAI

Įmonei (engineering) vakarų 
Anglijoje reikalingi specialistai ir 
nespecialistai darbininkai. Du lie
tuviai darbininkai jau dirba. Ne- 
vedusiem galima gyventi įmonės 
hostelyje. Prašymas (anglų kalba) 
siųsti: Employment Department, 
R. A. Lister & Co. Ltd. Dursley 
Glos.

Dėmesio mergaitės ir našlės. 
Lietuvis 39 met. amžiaus nori susi 
rašinėti su lietuvaitėmis vedybų 
tikslu, nesenesnems 35 mt.

Rašykite K. Petkus, Killagorden. 
Idles- Truro. Cornwall.

Sekmadienį birželio men. 22 d., 
Londono Lietuvių- Sporto ir Socia
liniam Klube, 345a, Victoria Pk. 
Rd., E.9. rengiami šokiai. Gros 
lietuviškas orkestras. Pradžia 20 
vai. Klubo Valdyba

Dėmesio I Linksmai atostogas 
praleisti atvažiuokite į Blackpool!, 
pas Senus ir naujus pažįstamus. 
Visi nuoširdžiai laukiami. Kreip
tis: Mrs. D. Morgan, 62, Holm- 
field Road, Blackpool, N.S.

PAPARČIO ŽIEDAS
Šį šeštadienį, birželio 21 d. 7 v. 

v., Lietuvių Namų patalpose, 43, 
Holland Park, W.11. rengiamas 
linksmas Joninių vakaras. Šokiai 
grojant geram akordeonistui. 
Veiks bufetas. Visiems svečiams 
— Jonams bus suteikta proga 
paieškoti Paparčio žiedo. Kvie
čiami dalyvauti londoniškiai su 
svečiais. Įėjimas nęmokamaK

KELIONIŲ BIURAS
HICKIE, BORMAN, GRANT 

& Co.,
24, Charles II St., London, 

S.W.1
parūpina bilietus kelionei į 
visus pasaulio kraštus laivais, 
lėktuvais, traukiniais Ir su* 
tvarko kelionės formalumus. 
Patarnavimas skubus, patiki
mas, be jokio specialaus atly

ginimo.
Rašyti angliškai (rašant lietu
viškai laiškus adresuoti į DBLS 

Centrą).

NEMOKAMAI
Namų ruošos ir viešbučių darbi

ninkams surandame laikinus ir 
nuolatinius darbus. Yra vietų ir 
vedusiems, šoferiams ir daržinin
kams. Geros algos Dėl sąlygų 
kreipkitės i

UNIVERSAL EMPLOYMENT
AGENCY

Mrs. E. Szekely
78, St. Stephens Gardens 

London, W.2.
Pasiekiama autobusais: 28, 31, 
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