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D. Britanijos lietuvių kolonija šiais metais pergy
vena krizę. Ne tik tai, kad emigracija atima iš mūsų 
veikėjus ir narius, bet ir čia ipasiliekančiųjų gyvenamos 
vietos kilnojimas sutrikdė mūsų organizaciją. Kai 
kurie skyriai dėl narių sumažėjimo turėjo užsidaryji, 
kiti buvo priversti sumažinti veiklą. Persikėlusieji 
kitur gyventi ne visi užsiregistravo naujuose skyriuose. 
Suglaustai, Sąjunga del to ir moraliai ir materialiai 
nukentėjo.

Mūsų pareiga yra ieškoti būdų tiems nuostoliams 
kompensuoti ar galimai daugiau snmažinti. O tas galima 
padalyti. Numatoma, kad nežiūrint emigracijos Bri
tanijoj dar liks mažiausia 3000 naujai atvynusių lietu
vių. Sąjunga gi ir geriausiu laiku turėjo 3500 narių. 
Reiškia, kad pritraukus visus tautiečius prie organi
zacijos, būtų gėlimą narių skaičių išlaikyti pakankamoj 
aukštumoj. Tam atsiekti reikia: 1) nariai persikėlę 
kitur gyventi, turi tuojau persiregistruoti į naują skyrių, 
jei jis ten yra, arba į Centrinį skyrių, jei sryriaus arti 
nėra ir 2) dėti visas pastangas įjungei likusius lietu
vius į organizacinę veiklą.

Be narių sumažėjimo skyriai susiduria ir su vadų 
stoka. Lietuviai, iki šiol vadovavę skyriuose, išvažiuoja 
ir nebėra kam sudaryti valdybų. Ir čia galima rasti 
išeitį. Gyvenimo išmintis mums sako, kad nėra asmens, 
kurio nebūtų galima pakeisti kitu. Nariai, iki šiol 
nebuvę valdybose, kartais nedrįsta kandiduoti, many
dami, kad jie nesugebės tinkamai atlikti savo pareigų. 
Tai yra klaidingas galvojimas, Nei aukštas mokslas, 
nei patyrimas automatiškai nepadaro žmogų geru or
ganizatoriumi. Gera valia, sugyvenamas būdas, tole
rancija, noras veikti ir gyvas pareigos pajautimas yra 
svarbiau už diplomus ir specialybes. Patyrimą gi jie 
įgaus veikdami. Mes turime pakankamai pavyzdžių, 
kur skyriai, vadovaujami paprastų bet nuoširdžių 
žmonių daugiau atliko, negu skyriai, vadovaujami 
diplomuotų asmenų. Tuo nenorima pasakyti, kad 
inteligentų vadovaujami skyriai būtų blogi. Toli gra
žu— ne. Mes turime pakankamai gerų, nuoširdžių ir 
veikimui atsidėjusių inteligentų, kurių darbu galime 
pasigėrėti ir pasididžiuoti. Čia tik norima parodyti, 
kad ir mažesnio išsilavinimo žmones gali gerai vado
vauti skyriams. Vykstant rinkimams į Valdybas tas 
reikėtų prisiminti. Išvažiavusių eiles turi kiti užimti, 
Likusieji turi jausti savo pareigą neatsisakyti kandi
datuoti į valdybas ir pan. Nuo to priklausys ir Są
jungos ateities veikla ir mūsų bendri tautiniai reikalai.

Stiprus organizacijos išlaikymas šiame krašte yra 
ne pramoga, bet būtinybė. D. Britanijos vaidmuo 
pasaulinėj politikoj yra ir liks svarbiu faktorium 
sprendžiant tautų likimą. Mes gi turime taip išlikti, 
kad kada ir kur reikia galėtume savo balsą pareikšti 
ir mūsų reikalus tinkamai apginti. Mes negalime 
bėgti nuo pareigų ir atsakomybės, kas priklauso mums, 
kaip didžiausiai lietuvių kolonijai Europoje.

KAIP YRA SU DARBAIS KANADOJE
Mūsų imigrantai, dirbą pramonėje didesniuose 

Kanados miestuose, yra labai susirūpinę gręsiančiu 
nedarbu. Reta šeima Toronte dabar nesibijo atleidi
mo iš darbo kurio nors jos nario. Nedarbo proble
mą dažnai paliečia ir vietos spauda. Rugpiūčio vi
duryje bedarbių skaičius visoje valstybėje pasiekė 
128.900.

Tokia padėtis susidarė čia dėl sumažėjimo auto- 
mobilų, namų ruošos įrankių, rūbų gamybos ir odos 
dirbinių propukcijos. Nedarbo šmėkla pradedanti 
pasireikšti ir geležies, plieno, baldų ir tekstilės gamy
boje.

Nedarbo pavojaus nesimato kasyklose, miškų eks
ploatacijoj ir karo pramonėje.

Iš siuvyklų Kanadoje atleista virš 3.000 darbinin
kų ir virš 12.000 dirba vos tris dienas į savaitę, ar 
net dar mažiau. Montrealio ir Toronto siuvyklose 
dirba daug lietuvių; daugumai jų gręsia atleidimas. 
Ne visi atleistieji ieško kitokio darbo, tikėdamiesi, kad 
jų darbdaviai gal vėl gaus daugiau užsakymų. Atsi
randa tokių, kurie kraustos iš stambesnių centrų į 
mažesnius, kur yra darbo rankų paklauta. Jų tarpe 
didžiumą sudaro atleistieji iš automobilių pramonės.

Daugiausia darbininkų šiuo metu trūksta karo 
pramonei, kuri dar nedirba pilnu tempu. Deja, ten 
kaip bendra taisyklė priimami tik Kanados piliečiai. 
Sezoninė darbininkų paklausa pastebima statyboje, 
žemės ūkyje ir miškuose.

Iki šiol National Employment Service neturėjo 
išdirbęs plano perkelt darbininkus iš vienos pramonės 
(ir vietos) i kitą. Šios sistemos šalininkai nurodo, 
kad didelis bedarbių skaičius galėtų būt tuoj aus tal
pintas ten, kur trūksta darbo pajėgų, ypač specialistų. 
Tuo būdu pirmoj eilėj būtų aprūpinta karo pramonė.

VLIKo ir Lietuvos Dipl. atstovų nuotrauka pa
daryta 1951.IX.14 d. Vak. Vokietijoje, pasirašius suta
rimą, apjungiantį ir derinantį Lietuvos vadavimo 
darbus.

PAKELTAS ATLYGINIMAS ŽEMĖS ŪKIO 
DARBININKAMS

„Agrikultūrai Wages Board,.priėmė naujas žemė 
ūkyje dirbantiesiems atlyginimo normas. Savaitini 
vyro atlyginimas 108 šilingai, moters—82 šil. Nepi 1 
namečiams žemės ūkio darbininkams taip pat pakel
tas atlyginimas. Iki šiolei žemės ūkio darbininkams 
buvo duodamos 7 d. atostogos. Dabar numatoma 
12 dienų. Darbo valandos savaitėje lieka tos pačios 
—47 vai.
Už viršvalandžius mokama: šiokiadieniais—2 š. ir 6 p. 
vyrui, 2 š. ir 2 p. moterims. Sekmadieniais 3 š. 5 p. 
vyrams, ir2 š. 7 p. moterims.

AR VĖL PABRANGS SUSISIEKIMAS?
Londono kainų tribunolas svarsto transporto 

Valdybos patiektus projektus pakelti susisiekimo mo
kestį. Jeigu šis projektas būtų priimtas, tai mėnesi
nių bilietų kainos Londono geležinkelių pakils iki 50 
procentų. Visi trijų puspenių bilietai bus panaikinti. 
Pigiausias bilietas kaštuosiąs 2 penus. Tribunolas 
dar nėra pasakęs galutino savo sprendimo.

Dabar gi susidarė tokia padėtis, kad, pavyzdž., Wind- 
sor‘e yra 8.000 bedarbių iš automobilių pramonės, kai 
Quebec‘e, stambiausiame ginklų gamybos centre, dar
bininkų trūksta tiek, kad prisieina juos kviesti per 
spaudą. Britų Kolumbijoj, kur šios vasaros sausra 
žymiai padidino bedarbių kadrus, pramonė ten pat 
ieško kvalifikuotų, pusiau kvalifikuotų ir paprastų 
darbininkų. Imigracija šiais metais davė Kanadai 
37.000 darbininkų—vyrų, tačiau jie visi esą aprūpin
ti darbu.

Pagrindinė nedarbo priežastis aiškinama ne darbo 
stoka ir ne per dideliu darbininkų skaičium, bet Ka
nados pramonės persitvarkymu iš taikos į karišką. 
Kaip pažymėta anksčiau, National Employment Ser
vice neišdirbo plano aprūpint karo pramonę darbo 
jėgomis ir nepasirūpino atleidžiamaisiais iš fabrikų. 
To pasėkoje dabar nukenčia arb ininkija ir karo pra
monė, kuri visur nusiskundžia darbo rankų trūkumu.

Laisvų darbininkų gabenimas iš vienos vietos į 
kitą būtų labai nepatogus šeimoms. Nuo to ypač 
nukentėtų mūsiškiai imigrantai, atlikę darbo sutartis 
ir sukūrę sau gyvenimą Toronte, Montrealyje, Hamil
tone ir kit. stambesniuose centruose. Jų išskirstymas 
po visą Kanados plotą sudarytų mums daug žalos, 
nes gyvendami mažomis grupėmis svetimųjų tarpe, 
mūsiškiai imigrantai po truputį asimiliuotus kitataučių 
masėje. Man asmeniškai atrodo, kad Kanados vyriau
sybė, prisilaikydama savo tradicinio nusistatymo kuo- 
mažiausia varžyt asmens laisvę ir iniciatyvą, vargu 
gabens priverstinai nesutinkančius iš vietos į vietą, 
bent kol čia nėra įvesta priverstina kareiviavimo tar
nyba ir kitokios priemonės. Pateisinamos karo meto 
reikalavimais.

J- G.

Nors iki rinkimų beliko vos dvi savaitės, ta
čiau dar nėra jaučiama įsikarščiavimo anglų visuo
menėje. Paskutinioji spėliojimų rodyklė pasviro 
konservatorių naudai. Pirmoji spalio mėn. savaitė, 
pagal „Daily Express“ vedamąją statistiką rodo, 
kad vienu kitu procentu konservatoriai turėsią 
persAaros. Jeigu tikėti ankietoms, tai daugumas 
liberalų balsų teks konservatoriams. Konservatorių 
vyr. būstinė tvirtina, kad gautomis iš viso krašto 
žiniomis, daugiausiai anglų visuomenė susirūpinusi 
ir svarbiausias klausimas — pragyvenimo kainų 
kilimą.

Socialistų priešrinkiminėje propagandoje ir to
liau vyrauja taikos ir karo klausimai. Taip, pvz., 
Manchesteryje iškabinti milžiniški plakatai su šūkiu; 
„Ar surizikuoti karą, balsuojant už konserva
torius?“

Darbiečių partija dedanti daug vilčių ministe- 
rio pirmininko kalboms, kurias jis laiko važinėda
mas po provincijas. Dešimties dienų kelionėje 
ministeris Attlee pasakys 55 kalbas.

100.000 PER MĖNESĮ

f Japonijos gyventojų mėnesinis prieauglis siekia 
šim tą tūkstančių. Viso šiuo metu Japonija turi 
84 milijonus gyventojų.

PRINCESĖS ELIZABETH VIEŠNAGĖ 
KANADOJE

Princesės Elizabeth viešnagė Kanadoje tęsis 5 
savaite. Kanadon ji skrido stratosferiniu lėktuvu 
,,Canopus,,. Kelionė truko 10 valandų ir 20 minučių. 
Karališkąjį lėktuvą valdė kap. Oscar Philip Jones. 
Jis yra vienas tų lakūnų, kurie perskrido daugiau, 
kaip milijoną milių.

Kanados sostinėj' Ot tavoj e princesė dalyvavo ka
nadiečių tautiniuose šokiuose. Ottavos burmistras, 
panelė Charlotte Whitton, įteikė to miasto gyventojų 
dovanas princesės vaikams. Iš Ottavos anštieji Ka
nados svečiai išvyko į Toronto.

NAUJI KARO LAIVAI
JAV karo laivynas padidės 180 įvairaus tipo lai

vais. 56.000 tonų lėktuvnešio statyba atsieisianti 
218 milijonų dolerių. Be šito yra statoma įvairaus 
tipo povandeninių laivų. Dalis jų su atominiais va- 
rykliais. Iš atsargos grįžo tikrojon tarnybon visi ke
turi didieji kreiseriai, sudarą bendrą tonažą 200.000 
tonų.

Nuo karo pabaigos šiuo metu JAV yra didžiausia 
laivų statybos programa.

MALDININKŲ TRAGEDIJA
Du Asmaros jūrininkai nuteisti mirties bausme už 

tai, kad prieš kiek laiko jie paliko negyvenamoje sa
loje 22 maldininkus, kurie plaukė į Mekką.

18 maldininkų mirė badu, o jų kūnus suėdė krabai. 
Tik pripuolamai į šią negyvenamą salą užsuko vienas 
laivas ir išgelbėjo likusius keturius maldininkus. Jie 
papasakojo šiurpius pergyvenimus. Išgelbėtųjų tarpe 
yra moteris, kuri pagimdė būdama šioje saloje. Jos 
naujagimis buvo miręs, tačiau ji nešiojosi su savimi 
lavoną, norėdama jį apsaugoti nuo krabų ėdrumo.

200 STUDENTŲ LAISVOSIOS EUROPOS 
UNIVERSITETE.

Laisv. Europos universitetas įregistruotas New 
Yorko valstybės sąrašuose ir jo formalus centras bus 
N. Yorke, bet u—tas suorganizuotas Strasburge. 
Mokslas universitete bus amerikiečių koledžų pavyzdžiu 
Jame mokysis 10 kraštų studentai: Albanijos’ Bulgari
jos, Čekoslovakijos’ Estijos, Jugoslavijos, Latvijos, Len
kijos, Lietuvos, Rumunijos ir Vengrijos. Už mokslą 
ir kitas išlaidas atlygins L. E. organizacija, su sąlyga, 
kad mokslus išėję turės grąžinti, kai tik bus proga 
grįžti tėvynėn ir ten dirbti savo profesijoje. Viso 
niversitetan j an yra 200 kandidatų. Lietuvių susi

darė vos 10 studentų.

SPAUSTUVĖS REIKALAI
Liet. Namų Akc. B—vė, perėmusi NIDOS spaus

tuvėlę, šios savaitės pradžioje perkėlė ją į Londoną. 
Ryšium su šiuo perkėlimu Br. Lietuvis išėjo viena 
diena suvėlavęs.

Ateinančios savaitės Br. Lietuvis bus renkamas 
linotipu, kurį bendrovės valdyba užpirko, įmokėdama 
mažą rankpiningių sumą. Kadangi šiuo metu Angli
joje nėra lietuvių, mokančių linotipu rinkti, susitarta 
su pardavėju, kad, iki bus sumokėta visa suma, bus 
leista vienam bendrovės tarnautojui mokytis rinkti. 
Tokiu būdu po kurio laiko turėsime nuosavą linotipą 
ir lietuvį rinkėją. Surinkus trūkstamąją sumą, linoti- 
pas bus perkeltas į Lietuvių namus.
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AŠTUNTASIS SPALIS
Iš Neustadt (Holst.) Anglį j on 1947 m. išvykdami 

77 lietuviai, tarp kitų dalykų, šventai pasižada: 
„...Nepakęsti savanaudiškumo, ...laikui atėjus grįžti 
į gimtąją šalį, dirbti jai ir kovoti del jos, nepaisy
dami kokios joje tada bebus ūkines sąlygos ir kiek 
sunkaus darbo ji iš mūsų pareikalaus.“

Dar labiau, dar tvirčiau, jei ir ne žodžiais, tai 
širdim prisiekėm, kai dauguma 1944 m. spalių mėn. 
žengėm per rubežių. „Jei aš užmirščiau tave, Jeru
zale, tenudžiūsta mano dešinė, teprilimpa mano lie
žuvis prie gomurio jei neminėsiu tavęs, jei nelaiky
siu Jeruzalės mano linksmybės pradžia.“ (Jerem.) 
Todėl visi ir pasitraukėm tik laikinai, kad prie pir
mos progos ton linksmybėn sugrįžus.

šiądien, deja, jau tokio visuotino noro grįžti 
nėra. Vienur vienokios, kitur kitokios bėdos rakina, 
it gelžiniais pančiais, prie vietos. Kai mūsų maža, 
tai mums brangus kiekvienas — juk tuštiems plo
tams reikės žimonių, reikės darbininkų; neužpildy- 
sime mes, užpidys kiti.

Kai bėdoj žmogus ruošias likti, ypač kai jis na
muos daug vargo matė, kai ir supratimo apie pa
reigas tėvynei tikro neįgijo, tai stebėtina, bet vis ne 
taip. Tačiau su kokiu kartėliu reikia stebėtis, kai 
•šviesuolis kalba: „Namo negrįšiu, ten tik bus var
gas“ o ne gyvenimas.“ Tai kirminas išaugęs ant 
žemės maitintojos krūtinės, prigėręs, kai buvo gera, 
šilto kraujo, išsimokęs tos žemės žmonių prakaitu, 
pinigais. Tai savanaudis, egoistas, kuris niekam 
nejaučia pareigos, skolos, tai šliužas, kuriam „ten 
tėvynė, kur gera gyventi“. Kokia biauri to šviesuo
lio menkystė, koks visiškas bankrotas. To čia nera
šyčiau, jei nebūčiau girdėjęs anuo pasipiktinimo iš

ŽINIOS 1S PAVERGTOS LIETUVOS
Keliolikai asmenų iš Lietuvos vėl pavyko pa

niekti laisvąjį pasaulį. Jie, pasiekę Vak. Europą, 
.atneša naujausias ir patikimas žinias iš pavergtosios 
Tėvynės. ELTOS biuletenis išleido specialų numerį, 
kuriame plačiai pavaizduojamas dabartinis Lietuvos 
.gyvenimas.

ŽMONIŲ NUOTAIKOS
Jei taip truks ilgesnį laiką, padėtis tėvynėje bus 

be galo liūdna. Po kelerių metų iš lietuvių tautos 
maža kas beliks. Visi laukte laukia karo ir tarp 
.savęs, žinoma, tarp patikimųjų, šneka: karas 
tikriausiai prasidės birželio 15 d. Bet kai ateina 
birželio 15-ji, o karo vis dar nėra, tada vėl tvirtina: 
duodu galvą, kad bus liepos 1-ją. O kai ir tada jis 
neprasideda, tada nuliūdę vėl ima laukti pavasario 
ir iš naujo nustatinėti datas ir visokius terminus. 
Apie tos rūšies permainas, kurios juos išvaduotų iš 
vergijos, visą laiką ir kalba. Tuo, žinoma, tik ir 
raminasi. Sunku rasti šeimą, kur kas nors būtų 
nenukentejęs. Lietuvių tauta nėra komunistiška, 
ypač jaunimas. Jie gerai žino, ko sovietine propa
ganda yra verta, kad ir klausosi jos, bet netiki. 

žmonių, kurie Lietuvoj daktariškos duonos nevalgė, 
o tik vargo duona skalsinos. Gi dabar čia, nors 
prasisiekę vistik trokšte trokšta grįžti, nors reiktų 
ir iš molio nukrėstoj „stuboj“ gyvent.

Vytautas D. sugriautą Kauno pilį; kur žuvo ir 
jo brolis Vaidotas nepaliko priešui, ar Dievo valiai. 
Jis čia pat , jos papėdėj pasiryžta atkeršyti Ordenui. 
Gyvenimas jį visaip šokdino, bėgo net pas tuos 
pačius kryžuočius, tačiau širdy pažado laikės ir 
ištęsėjo. Ar nepanašiai šiandien Vytauto vaikus 
sugriauta žemė, brolių kraujas, spalių mėnesio 
šventi pasiryžimai, priesaikos verčia elgtis.

Lietuvos atstatymui organizuojąs ekonomai, 
architektai, miškininkai, kiti. Tačiau atsiranda tokių, 
kurie „dėl trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto“ 
kalba negrįšiu. Ar tai nėra nusikaltimas teisingumui, 
ar nėra dezertyravimas?

„Nespiauk į vandenį, rasi pats gersi“ sako lie
tuviškoji išmintis. O ji šiandien labai tinka — dar 
nežinia ir su nenorinčiais grįštl, kaip bus. Turim 
pavydzdžių, kad ir vakarai vežė prievarta į kilmės 
kraštus. Rytojaus vėjų nesugaudysi. O tada, kad ir be 
sąžinės žmogui, jau vistik bus nepatogu iš paaukšti
nimų trimituoti vėl apie patrijotizmą, pasiaukojimą, 
žmoniškumą, kai jausi, kad minioj yra žmonių, kurie 
tikrąją menkystę jau iš ankstyvesnių kalbų žino.

„Aš parnešiu sau iš prūsų plieno kardą kietą, 
tau sesyte — šilkų skarą, diržą auksu lietą“. Tikrasis 
lietuvis jau nuo senovės taip gyvena, vis iš vakarų 
grįšta su dovanomis. Išgamų, kokių visur pasitaiko, 
nežiūrėti. Tebūna, tai tik dar didesnis akstinas 
ruoštis grįžimui. Norbertas

Norint juos suprasti, reikia gerai pažinti tas sąlygas, 
kuriose jiems tenka gyventi. Kad Lietuvoje šiuo 
metu vyktų spec, pasiruošimai karui, ar vyrų tam 
reikalui mobilizacija, pasakyti nebūtų galima. Ka- 
riuomenesjudėjimas atrodo normalus. Smarkiai įt
virtintas Karaliaučius, į kurį, kaip į karinę sritį, be 
spec, leidimų įvažiuoti draudžiama. Tokių leidimų 
reikia ir į pajūrio zoną tiek Klaipėdoj, tiek Palangoj 
ir visu lietuviškuoju pajūriu, išskyrus vasarviečių zo
ne, kai pradedamas vasarojimas. Į kurortus, papra
stai leidžiama vykti laisvai. Spec, karinio uosto Klai
pėdoj taip pat nėra. Didesnes karo bazes yra Kara
liaučiaus, Piluvos, Liepojos srityse, Taline, paldisky. 
Klaipėdoj didelių karinių įtvirtinimų nėra. Į Klaipė
dą šią vasarą buvo atplaukę keli sovietų kariniai lai
vai, bet uostas jiems buvo per seklus. Užtat Klaipė
doj ypač stipriai saugojama pajūrio zona. Iš uosto 
niekas be specialaus leidimo išvykti negali. Kurie 
gauna tokius leidimus išvykti kad ir žvejoti, griežtai 
žiūrima, kad niekas iš tokio šeimos ne gyventų užjū
ry. Pernai sportininkai, grečiausiai nežinodami tokio 
daudimo, iš uosto rajono mėgino išvažiuoti ir negir
dėjo įspėjimo, tai du iš jų buvo nušauti, o trečias nus

kendo. Pajūriu pristatyta sekyklų, iš kur sargybiniai 
sargybos bokštuose visą laiką budi, kad niekas nemė
gintų į jūrą išplaukti. Be „žaliųjų“, pajūrį dar saugo 
vad. jūros pėstininkai. Didžiausi aerodromai sutelkti 
prie Karaliaučiaus. Ten labi daug ir lakūnų. Į ka
rines sritis civiliams, aišku, uždrausta vykti. Dar 
yra lietuvių, kurie buvo paimti į kariuomenę 1945 
m. ir negrįžo ligi šiol, bet tokių yra palyginti nedaug.

Grįžusieji savo ar ne savo noru iš Vakarų buvo 
tiesiai pasiųsti į Sibirą, kitiems dar buvo leista kurį 
laiką pagyventi Lietuvoje, treti dar ir dabar tebegy
vena, bet turi kas trečią dieną ar kiek rečiau eiti 
registruotis į miliciją. Jiems ir darbo kur kas sunkiau 
surasti, nes laikomi nepatikimais.

Apie tremtinius ir jų daromas pastangas sava
jam kraštui išvaduoti daugiausia sužino per radiją. 
Tik nori visi, kad tokių žinių būtų kuo daugiausia. 
Kad kas nors būtų radęs į Lietuvą paleistų laisves 
balionų, kaip kad jie siunčiami į Čekoslovakiją ar 
Lenkiją, atvykusioms iš ten neteko girdėti.

PROPAGANDA PRIEŠ VAKARUS
Vakarai plūstami visur ir visokiomis progomis: 

tiek per radijo transliacijas, tiek per susirinkimus, 
spaudą, specialias karikatūras. Kom. žurnaluose 
dažnai rasi karikatūrų, pvz., vaizduojančių, kaip 
anglas, iškišęs liežuvį, žiūri, kaip amerikiečiai nusi
veža jų laivyną, kaip jie laisto čiankaišeko medį, iš 
kurio nauda plaukia amerikiečiams į kišenę. Ameri
kos darbininkas pavaizduojamas badaująs, šiukšlių 
dėžėj ieškąs duonos. „Išdavikų internacionale“ 
įrodinėjama, kaip Vatikano agentai „pardavę savo 
kraštą“, kurių liaudis visus juos kaip kad kard. Mind- 
szenty nuteisė etc. Įtikinėjama, kad visų tokių „Va
tikano pakalikų“ bus lygiai toks likimas. Tokių 
brošiūrų išleidžiamos net specialios serijos. Propa
ganda prieš Vakarus varoma tiesiog pragariška. Iš 
kitos pusės įrodinėjama, tat vaizduojant net spec, 
plakatuose, kaip rusų taikos traukinys sutriuškina 
visas kapitalistų barikadas arba kaip rusas su di
džiausiu kumščiu grūmoja visam pasauliui, kuris 
išdrįstų stoti jiems skersai kelio. Toks „Krokodil“ 
vėl stengiasi visus įtikinti, kad, girdi, Sov. piliečiai 
laisvai balsuoja, nors visi žino, koks ten sov. siste
moj yra ar gali būti „laisvas“ balsavimas.

Nuo bolševizmo būtų galima guriausiai išgydyti 
jo propagandininkus, jei būtų galima tokius Andriulį, 
Bimbą ir kitus parsiųsti Lietuvon, kur jie, gyven
dami dabartinėse sąlygose, patys tą bolševizmą 
patirtų savo kailiu. Tada jis jiems išrūktų iš galvos 
ir viskas po sovietines tikrovės visai kitaip atrodytų, 
negu kad dabar jie naiviai galvoja. Tegu tokie ponai 
parvyksta Lietuvon, čia nulatos gyvena ir kaip to 
krašto piliečiai, pajutę visą komunizmo žiaurumą, 
vykdo jo „statybą“. Atvykusieji iš viso stebisi, kaip 
lietuviai, kad ir tie patys dypukai, nesutvarko tokių 
Andriulių, Bimbų, Jonyčių. Iš viso tremtiniai turėtų, 
jų manymu, aktyviau pasireikšti už tiesos pra
skleidimą, kiek tat liečia komunistinį gyvenimą jų 
pavergtoj tėvynėj e ir aktyviau įsijungti į Lietuvos 
vadavimo darbus.

A. KALNIUS.

NAUJIENŲ

Ant kranto nebuvo tik raganos ir šėmio. Kur 
ji buvo, niekas nežinojo. O šėmis tai ant paties 
eikliausio žirgo po sodybos kiemą ir sodą skrajojo. 
Jo veidas apmaudu degė, o akys kerštu žėravo. Tai 
ragnos piktos jis ieškojo, kad nubaustų už pražu
dymą mylimos mergelės. Lauke niekur jos neradęs, 
jis įsiveržė į trobą. Ir rado jis ją želvenės kamarėlėj, 
susirangiusią ant minkštų kailių, sunkiai miegan
čią. šėmio veidas dar labiau įtūžo, užkaito gyslose 
kraujas, o delnuose pajuto baisią jėgą. Jis pagriebė 
ją už kaklo, nutvėrė už kojų, surietė į lanką ir išnešė 
į kiemą, kur jo žirgas žemę kanopomis kasė.

Ragana, taip staigiai užklupta, nesuvokė, kas ją 
nutiko. Jai atrodė, kad ji sapnuojanti baisų sapną 
apie likimo deivę laimą kuri ją visados persekiojusi 
ir kankinausi. Ji net nebandė prešintis, nes žinojo, 
kad ji yra silpnesnė, kaip tikrosios deivės. O kai 
šėmio pirštai susmigo į jos kūną, ji net neaiktelėjo, 
Ji tik pradėjo maivytis, kai medžių šakos ėmė plakti 
jos strėnas ir rauti nuo galvos plaukus. Bet jau buvo 
per vėlu. Ji buvo perlenkta per žirgo nugarą ir pri
rišta kanapių pluoštais. O tas, sukirstas žilvičiu per 
sprandą, kaip padūkęs lėkė per girias, per krūmus 
ir tankius brūzgynus...

Praėjus apmaudui, kažkoks sunkumas užgriu
vo šėmio širdį. Tik dabar jisai pajuto šio nutikimo 

baisumą. Ir taip jam buvo liūdna, taip gailu, kad 
net jo akys ašaromis pasruvo. Greitai susivaldė ir 
nujojor į Zervyną. žmonių: čia jau nerado. Tik žalioj 
vejelėj dar tebesėdėjo želvys ir žiūrėjo į plūduriuo
jančias drobules, šėmis jam papasėakojo, kaip jis 
atkeršinęs raganai už jo dukrelės nuskandinimą ir 
kokį didelį tuštumą jaučiąs savo širdyje. želvys, 
tartum negirdėjęs jo pasakojimo, sunkiai pasikėlė 
nuo žemės, paėmė šėmį už rankos ir, nė žodžio ne
taręs, nusivedė jį į sodybą. Juodu nuėjo į aukštą 
svirną, kur kadaise gyveno jo pati. Jame stovėjo 
didelė ąžuolinė skrynia, prikrauta brangiausių daik
tų. Ant dugno gulėjo dideli rietimai drobių, baltų, 
kaip giedriausia dienelė, o ant viršaus tai puikiausi 
šilkai šiugždėjo. Gi prieskrinkiuose — vai, kiek aukso, 
kiek gintaro ir kiek kasnykėlių blizgėjo ... Net akys 
raibo... Suėmė juodu skrynią savo stipriom rankom, 
nutempė į patį liepto galą, ir pagarbiai nustūmė į 
vandenį. Dideliu ratu pasklido virtinė bangų, tartum 
besivejančių viena kitą net iki ežerėlio vidurio. Bet 
jos, lyg kažko pabūgusios, greitai vėl susimetė atgal, 
subėgo Į vieną tašką, kuris besisukdamas nulydėjo 
skrynią į patį Zervyno dugną. Tai atidavė tėvas 
kraitį savo dukrai, kad jai ir dausose būtų gera...

Dar ilgai po to želvys sėdėdavo žaliojoj vejelėj, 
vis delnais suspaudęs smilkinius ir žvilgsnius pa
nardinęs į vandenėlį gėlą. Kartais jam atrodydavo, 
kad vanduo pabaldavo, pabaldavo ir išsiliedavo į 
begalinius tolius. Paskui iš aukštybių nusidriekdavo 
įvairių spalvų juostos, kurios virpėdavo ore, kaip 
peteliškių sparneliai, išryškėdavo puikiausi sodai, 
žalios, linguojančios pievos, kuriose siuvinėjo paukš
čiai, dūzgė bitelės, nardė vabalėliai. Į jo ausis 
atklysdavo nuostabaus klegesio, čiulbesio ir kitokia- 
usių garsų... O dabar, ten aukštai, aukštai, prie tokio, 
kaip rėtis, tankaus žvaigždyno, jis lyg išvydo ir 
savo dukrelę, rymančią ant balto debesėlio. Ji atrodė 

tokia miela, tokia sava, kad jis net iškėlė savo ran
kas, tarytum norėdamas ją nuo debesėlio nukelti, 
ant savo kelių pasisodinti ir tvirtai, tvirtai prie 
krūtinės prispausti... Bet visa tai buvo tik regėjimas; 
tik sapnas, iš kurio jis jau niekad neatbudo.

Dažnai, būdavo, į vejelę užsukdavo ir šėmis. Jis 
prisėsdavo šalia numylėtos tėvo ir ilgai, ilgai abu 
tylėdavo. Vieną kartą atėjo jis į veją kažko pra
linksmėjęs. Jis sudavė želviui ranka per petį, lyg 
didelę naujieną norėdamas pasakyti. Bet želvys 
neatsisuko ir net nepajudėjo. Tada jis pasilenkė 
prie jo veido ir... o varge!... ant jo skruostų kabojo 
dvi didelės ašaros, kurios anksčiau niekados nepasi- 
rodydavusios, o jo veidas buvo šaltas... Tada dingo 
linksmumas ir iš šėmio veido, želvio mirtis, tartum, 
būtų išplėšus jo mylimą tėvą. Kurį laiką jis, kaip 
pablūdęs, klajojo po tėviškės laukus ir, nesuradęs 
juose paguodos, pasikinkė savo mylimą žirgą ir išjojo 
kitur laimužės ieškoti.

Po želvio mirties Zervyno apylinkės dar labiau 
paniuro. Kada — ne — kada suskambėdavo daina, 
bet ji būdavo tokia liūdna, kad net graudu klausytis. 
O ir Zervyno vandens pradėjo kažko nerimauti. 
Kartais, būdavo, prasiveržia kažkieno gūdi rauda, 
kuri, atrodydavo, kyla iš pat ežerėlio dugno, žmonės 
sakydavo, kad tai želvenė apraudoju savo seną tėvą 
ir jaunąbernelį, ką akmenėliu virto. Bet kas žino, gal 
ji savo dalelę apverkdavo. Gal dievaitė laima tokį 
likimą jai buvo nuskyrusi: buvai nelaiminga ant 
žemes, būk ir vandenėly. Gal dėl to ir Zervyno gily
bės ją vis labiau persekiojo, vis labiau siautė ir pu
tojo, tartum norėdamas išsiveržti iš savo krantų, ar 
kažką išspjauti... Atrodė, kad ir jam čia ne vieta: 
ims ir ištiks nedalia ir jį, kaip gražiąją želvio sodybą. 
Taip ir atsitiko.

Vieną tamsią naktį, (visiems giliai miegant, 
ežerėly vyko kažkokie nesuprantami nulikimas. čia
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MALAJUOSE NUŽUDYTAS BRITŲ ĮGALIOTINIS

Pereitą šeštadienį iš pasalų komunistai nužudė 
britų įgaliotinį Sir Henry Gurney. Tą dieną Sir 
Gurney važiavo automobiliu savaitgaliui į Frasers 
Hill vasarvietę. Tuo metu, kai įgaliotinio automobi
lis važiavo plentu, kurio vienoje pusėje buvo bedug
nė, o iš kitos supo jį uolos, apaugusios krūmokšniais, 
iš ten pradėjo komunistai šaudyti į važiuojančius. 
Sir Henry Gurney, norėdamas gelbėti savo žmoną, 
išlipo iš automobilio, tikėdamasis, kad tuo būdu 
atkreips užpuolikų dėmesį. Jis keliais šūviais vietoje 
buvo nužudytas. Sunkiai sužeistas įgaliotinio šoferis 
ir 6 malajječiai policininkai, lydėję įgaliotinį.

Vietos policija, skelbdama naujuosius pasikė
sinimo duomenis praneša, kad automobilis su radi- 
jaus siųstuvo įrengimu, lydėjęs įgaliotinį, sugedo 
apie du šimtai jardų nuo pasikėsinimo vietos. 
Policijos komendantas tvirtina, kad teroristų grupę 
sudarė kiniečiai komunistai.

AR „LIETUVAITE” KOTRINA LUMPLESAITE 
YRA CARO DUKTĖ?

(Mūsų korespondento Vak. Vokietijoje.)

Prieš kurį laiką vienoje tremtinių stovykloje 
Vakarų Vokietijoje, britų zonoje, 52 metų moteris 
„dipuke“ Kotryna Lumplėšaitė buvo iššifruota 
kaipo paskutiniojo Rusijos caro antroji duktė Tatja
na. Amerikiečių spaudos atstovas, atvykęs iš Vienos, 
atsivežė laišką barono von Biel, kuris Tatjaną iš 
anksčiau pažino ir žinojo jos istoriją. Lumplėšaitė ir 
tuomet bandė dar nuneigti savo carišką kilmę. 
Tačiau ilgainiui, priminus jai tam tikrus faktus, ji 
prisipažino esanti paskutiniojo caro duktė Tatjana, 
tik griežtai pageidavo ir toliau tęsti savo darbą kaipo 
gailestingoji sesutė.

Tuo tarpu jos reikalu baronas von Biel ir ati
tinkami kiti sluoksniai yra įteikę memorandumą 
anglų vyriausybei. Istorija mat turi ir savo finan
sinę pusę: Caras dar prieš anąjį karą Londone, 
bene karališkuose rūmuose, buvo deponavęs tam 
tikrą dalį savo brangenybių, su sąlygą, kad jos gali 
būti išduotos po karo kuriam nors caro šeimos nariui. 
Pasibaigė anas karas, pasibaigė jau ir antras karas, 
o tos brangenybės dar ir dabar esančios neatsiim
tos. Tik paskuti niais metais klausimas vėl suaktua- 
lėjo, kai buvo įteikti memorandumai Anglijos vy
riausybei Lumplėšaitės reikalu. Koks yra nusista
tymas anglų vyriausybės ir anglų karaliaus, tiksliai 
nežinoma. Tiek tik žinoma, kad anglų įstaigos Va
karų Vokietijoje „dipukę“ Lumplėšaitę žino ir tam 
tikru būdu globoja. Pati caraitė Tatjana, beje, buvo 
pareiškusi norą emigruoti į Kaliforniją. Jei ji at
gautų bent dalį tų caro brangenybių, ji būtų tur
tingiausia „dipuke“. Tačiau ji pareiškė nesiekianti 
lengvo gyvenimo. Ji norinti dirbti ir būti naudinga 
kitiems žmonėms.

Lumplėšaitės istorija gana fantastinė. Bolše
vikams perėmus Rusijos valdžią ir nusprendus caro 
šeimą visą sušaudyti, atsiradęs paslaugus raudo/ 
narmietis karininkas (kaip vėliau paaiškėję, tai 
buvęs Bliucheris, vėliau pakeltas į sovietų maršalus), 
kuris sutikęs padėti bent vienam caro šeimos pa
bėgti ir išsigelbėti (suokalbis lietė ir visos šeimos 
išvadavimą, bet caras nerizikavo ir paskyrė Tatjaną 

iškilo vienas didelis vandens burbulas, ten — antras, 
trečias, ir taip daugybė jų pakibo virš Zervyno. Jie 
pamažu priartėjo prie vienas kito ir susiliejo į didelį 
kamuolį. Aplinkui kilo ūžesys. Iš kažkur atklydo 
baisi vėtra, pajudino kamuolį ir nurideno Naujienų 
Ežero kryptimi. Jį lydėjo ilgos žaibų juostos, rangy- 
damosios aplinkui, tartum saugodamos kokią bran
genybę. Pačiame ežero viduryje kamuolys pakibo, 
Iš jo nusidriekė ilgi vandens šniūrai ir jis pradėjo 
bliūkšti. Plyname ežero paviršiuje šokinėjo didelės 
vandens spurgos, lyg lietaus lašai. Galop į viršų 
ištryško didelė vandeninė taurė, panaši į milžinišką 
tulpę. Pamažu ji subiro į smulkius vandens lašelius, 
Ojos viduryje išryškėjo kažkoks tamsus daiktas, ant 
kurio sadėjo neaiškus žmogaus šešėlis.

Pakilęs ežero vanduo užliejo didelius žemės plo
tus, o Zervyne juodavo gili duobė ir mažas juodo 
vandens lopelis šalia liepto, žmonės kalbėjo, kad 
Zervynas išskrido. O anais senais laikais dažnai 
atsitikdavę — imdavę ežerai ir išskrisdavę.

Nuo tada buvęs mažai žinomas Naujienų Ežeras 
išgarsėjo. Mat Zervynas į jį atskrido su visomis 
paslaptimis ir prajovais kurie čia sukėlė dar daugiau 
nerimo ir klaikumo, kaip tenai. Ir čia nei iš šio nei 
iš to sušniokšdavo bangos, suputodavo vanduo ir pra
siverždavo liūdnos dainos garsai, kurie susimaišę su 
balų paukščių klyksmais ir vėjų ūžesiu, dar balmin- 
giau nuteikdavo visą apylinkę. O kai kurie sodžių 
gyventojai ne tik girdėdavę tą paslaptingą dainą, 
bet ir matydavę ežero viduryje kažkokią neaiškią 
būtybę, iš kurios ir plaukdavusi ta liūdna gaida. Juo 
toliau, juo labiau dainos garsai ryškėjo ir kartais net 

vieną). Suokalbio dalyviai parūpino jai dokumen
tus baronesės von Twarinski vardu. Raucį. armija 
tą moterį legaliai perdavė vokiečių Obosto įstaigoms 
Lietuvoje. Slaptame lydraštyje buvę aiškiai pažy
mėta, kas yra ta baronesė tikrovėje. Garsusis ge
nerolas Hoffmann, Ludendorfo bendradarbis, tuoj 
telegrafavo į Berlyną prašydamas instrukcijų, ką da- 
tyti su bolševikų perduota caraite Tatjana. Berlyne 
tuomet jau buvo gana pairusi padėtis. Karas atrodė 
jau praloštas. Kaizeris Vilhelmas tuo metu labiau 
buvo susirūpinęs, kaip išsaugoti savo paties kailį. 
Tad jis caro dukterim perdaug nesirūpino. Tik 
davė parėdymą ją medžiaginiai sušelpti ir sudaryti 
jai kokį nors egzistencijos pagrindą. Generolo Lu
dendorfo adjutantas, majoras Wuest, brolis žinomos 
filmų ir scenos artistės Wuest, aprūpino Tatjaną 
naujais dokumentais, būtent Lietuvos ūkininkaitės 
Kotrmos Lumplėšaitės vardu. Mat, kaip tik tuo metu 
buvo mirusi iktolinė artistės Wuest namų šeimininkė, 
tad jos vardu caraitė Tatjana nuo tol ir gyveno. Lum- 
plėšų pavardė ypač Klaipėdos krašte yra buvusi po
puliari. Artistė Wuest, tikrąją K. Lumplėšaitę, ga
limas dalykas, buvo nusamdžiusi Klaipėdos krašte, 
kur ji dažnai lankydavosi.) Tebėra neaišku, ar ca- 
raites Tat j ano naudotas Lumplėšaitės asmens 
liudijimas ar pasas yra buvęs vėliau registruojamas

KUR MUSOLINIO TURTAI?
Kai 1945 metų pradžioj sąjungininkai visu frontu 

iš pietinės Italijos veržėsi šiaurės link, kai Hitlerio 
armijos, kad ir kovodamos, nuosekliai traukėsi, buvo 
aišku, kad Fiureriui yra galo pradžia, o Dučei — galas 
Laikas buvo ruoštis bėgti. Vidaus reikalų ministeris 
Guidi ir finansų ministeris Pellegrini gavo įsakymus 
rinkti auksą ir svetimą valiutą.

Po keletos savaičių juodu pateikė Dučei auksi
nius pinigus, dolerius, sterlingus, pezetas, eskudas 
ir šveicarų bei prancūzų frankus. Musolinį pridėjo 
savo grobį, kurio sudėty buvo ir užrašų knyga, aukso 
viršeliais, deimantais Išsagstytu fašistų ženklu ir 
svastika — Hitlerio dovana, rubinais dekoruotas 
auksinis medžioklės ragas — Vengrijos Regento 
Horty dovana. Ten buvo ir Etijopijos imperatoriaus 
karūna iš aukso ir brangenybių, taip pat 7o svarų 
aukso ir milijardai lirų. Viso vetintina apie 2 mil. 
svarų sterlingų.

Tačiau bėgti rengėsi ir kiti vadai. Pasiruošimai 
neliko nepastebėti.

Kovo gale Duče išvyko iš Romos. Sustojo Mila
ne. Tačiau gen. Mark Clarko šarvuotos kolonos ar
tėjo. Vienintelė viltis buvo pasiekti Šveicariją, o iš 
ten gal Pietų Ameriką. Musolinis ir su juo bėgą mini
sterial su visu grobiu prisijungė prie mažos vokiečių 
kolonos. Pats Musolinis sėdėjo kariškoje vokiečių 
mašinoje, apsisiautęs vokiečio kareivio miline, vo
kiečių štabo karininko kepure. Lobis buvo sukrautas 
prie jo kojų, o šalia sėdėjo jo meilužė Clara Petacci, 
brangiais kailiniais apsivilkusi.

štai jau Dongo miestelis, 16 kilometrų atstu nuo 
Šveicarijos sienos. Automobilio lempų šviesoje kaž
kas pasirodė skersai kelio. Medžio kamienas. Auto
mobilis sustojo, sustojo ir kiti paskui važiavę. Dar 
nematę pilkų figūrų, lendančių iš šešėlių su auto
matais rankose, Duče suprato, kad medis ne atsitik
tinai buvo ant kelio nugriuvęs.

buvo galima išgirsti jos atskirus žodžius. Tai buvo 
kažkieno skundas apie savo nedalią, apie troškulį 
laimės, tai buvo daina apie ilgesį Ir norą gyventi.

Apylinkės gyventojai nerimo. Jie geidė paslaptį 
patirti. Bet kaip, kad vandens tokie neramūs... ir 
atsirado keletas drąsių jaunuolių, kurie ryžosi leis
tis į ežero vidurį, nežinią atskleisti. Jie ilgais žil
vičiais surišo keletą sausų rąstų, pasidirbdino plaus
tą, ir, pasistūmę ilgomis kartimis nuo kranto, pasi
leido į ežero gilumą. Nusiįrę keliolika varsnų, vai, 
ką jie išvydo; vandens paviršiuje plūduriavo didelė 
ąžuolinė skrynia, o ant jos krašto sėdėjo želvenė. 
Tai ji, apraudodama savo nedalią, taip liūdnai dai
nuodavo.

Nors ir labai graži mergelė vyrų akis būrė, bet 
jie jos pabūgo ir spėriai pradėjo irtis atgal. Gal čia 
kokia nelaba dvasia, pasivertusi į želvenę, juos į 
pražūtį viliojo, į akmenis paverst norėjo... Bet žel- 
venės žvilgsnis buvo toks švelnus ir maldaujantis, 
taip bailiai šokinėjo nuo vieno jaunuolio ant kito, 
jiems net kartys iškrito iš rankų ir, rodos, plaustas 
pats prie jos artėjo. Ai, ne, tai želvenė pamažėliais 
plaukė, ištiesus ranką į arčiausią bernelį... Oo, koks 
gražus apdaras jos llemenelį denge, kokie puikūs 
gintarai jos krūtinę puošė... Bet kas ten... kas skry
nioj taip margu oliuoja?... Vai, kiek ten turtų, klek 
brangumėlio visokio!... net akyse marga. Ir neiš
kentė vienas bernelių ir ištiesė savo ranką į ąžuoli
nę skrynią. O kad nušvito želvenės veidas, kad su
žibo akys, nusišypsojo lūpos...

(b. d.) 

ir vizuojamas Lietuvos pasiuntinybėje ar konsulate 
Berlyne, kaip kad būdavo registruojami kiti Lietu
vos piliečiai — apie tai galėtų išsitarti iš atminties 
arba iš savo archyvų nebent buvę Lieuvos konsula- 
rinės atstovybės pareigūnai.

Nors Lumplėšaitė Berlyne ir prie Berlyno gyve
no tokiu būdu visai užsimaskavusi, sovietai su laiku 
visvien iššifravo caraitės Tat j ano gyvenamąją vie
tą ir tapatybę ir 1932 metais bandė Berlyne gatvėje 
jų pagrobti. Paslaptingas automobilis gatvėje ant jos 
lyg „netyčia“ užvažiavo ir paskiau mėgino ją įtempti 
pas save ir nusigabenti į sovietų ambasados kata
kombas Berlyne. Tačiau įsimaišė vokiečių polija ir 
sužeistoji Lumplėšaitė buvo nugabenta į ligoninę. 
Nuo to laiko ji pakeitė savo gyvenamąją vietą ir dar 
labiau užsimaskavo.

Apie jos tolimesnį gyvenimą yra dar visokių 
istorijų, tačiau jas šiuo tarpu apeisime ir tik pažymė
sime, kad ji antrąjį pasaulinį karą laimingai pergyve
no ir pagaliau atsidūrė Vakarų Vokietijoje DP stovy
kloje, kur ji vėliau tarnavo vienoje tremtinių am
bulatorijoje.

Yra daromi žygiai jos istoriją dar labiau išnar
plioti. Kai tas pasiseks, pranešime apie tai ir šio 
laikraščio skaitytojams.

V. Girlanda

Jis išlipo iš mašinos. Lijo. Prisistatė „pulkinin
kas Valerio4*, partizanų dalinio vadas. Ten pat „Va
lerio“ septyniais šūviais nušovė Musolinį, aštuntoji 
kulka teko Petacci. Viso 22 lavonai krito ant lietumi 
permirkusios žemės, švintant, dvi partizanų kolonos 
išvyko iš Dongo. Viena su Musolinio ir kitų lavonais 
link Milano, kur lavonai buvo pakabinti už kojų, o 
kita kolona, su nužudytųjų turtais, pasuko i vyriau
sią partizanų būstinę prie Como ežero.

Tūlas „kapitonas Neri“ su dviem mašininkėmis 
— Tuisa ir Bianchi (taip pat partizanėmis) inven
torizavo grobį. Tai truko apie savaitę laiko. Paga
liau telefonu buvo pranešta, kad kelias į Milaną lais
vas. Lobis buvo pakrautas į sunkvežimį, sulipo sar
gyba, mašina išvažiavo.

Bet sunkvežimis nepasiekė Milano. Mašina, 
turtai ir žmonės dingo pakeliui.

Atsikūrus Italijos valstybei, šią paslaptį tirti 
ėmėsi vienas gabiausių policijos valdininkų — ge
nerolas Zingales. Po mėnesio laiko Como ežere jis 
rado „Neri“ ir abiejų mašininkių lavonus. Visi buvo 
nušauti iš užpakalio. Jokie partizanų vadai nieko 
nežinojo nei apie grobį, nei apie jo inventorizaciją.

Laidojant Bianchi lavoną, jos tėvas susijaudinęs 
prie kapo sušuko, kad jis žinąs, kas nužudė jo duk
terį ir kodėl. Policija nekantriai laukė jo prie ka
pinių vartų. Kai jis ašarotomis akimis pamažu ėjo 
iš kapinių, šūviai nuskambėjo iš pravažiuojančio 
automobilio ir Bianchi krito, nespėjęs ištarti savo 
dukters ir savo žudikų vardų.

Policija kreipėsi į „pulkininką Valerio**, kuris vėl 
vadinasi tikruoju savo vardu, Valter Audisio, ir yra 
komunistų atstovas parlamente. Jis pareiškė nieko 
nežinąs apie turtus.

Kiek vėliau, 1947 m. kovo mėn„ vieno Milano 
laikrašio redaktorius paskelbė spausdinsiąs patiki
mus davinius apie Dongo turtus. Kai jis kartą ėjo 
į savo raštinę su paruoštu straipsniu portfely, pasi
girdo šūviai. Redaktorius krito, pervertas vienuoli
kos kulkų. Iš raštinės išbėgo trys vyrai su portfeliu. 
Niekas daugiau nebuvo pagrobta.

Keletą dienų vėliau gen. Zingales atsistatydino, 
nenurodęs jokio pagrindo ir nepadaręs pareiškimo 
apie savo veiklą, apart to, kad Valter Audiso gal 
galėtų ką daugiau pasakyti.

Taip kalbos apie Dongo lobių paslaptį aptilo iki 
pereitų metų birželio mėn. Tada, pusiau subombar
duotame Frankfurto priemiesty, buvęs SS pulkinin
kas Franz Senfelder gulėjo mirties patale. Jis pasi
šaukė savo draugą ir priešmirtinėse agonijose pra
dėjo pasakoti savo paslaptį. Jis, esą, lydėjo bėgantį 
Musolinį. Kai Musolinį buvo suimtas, jis ir kitas 
karininkas du lagaminus su lobiu įmetė į Como 
ežerą, o trečią užkasė ežero pakrantėj, čia Senfelder 
užsikosėjo ir mirė.

Kai ši žinia pasirodė spaudoj, ne tik policija, bet 
ištisos masės žmonių iš visų Italijos kraštų traukė 
link Como ežero. Bet niekas lobių nerado.

Kažin kada ir kaip išsispręs ši paslaptis.
* * *

Dar daug yra buvusio karo paslapčių. Kur gi 
yra nacių turtai, sugrobti buvusioj okupuotoj Euro
poj ir Afrikoj, kur žydų turtai?

Buvo gandų, kad dideli turtai yra paslėpti 
Austrijos Alpėse ir kad tais turtai remiasi dabartinė 
nacių veikla. Kai kas mano, kad Pietų Amerikoj bent 
dalis tų turtų randasi.

43.9 tonos nacių gryno aukso dar tebėra Portu
galijoj. Anglija, Amerika ir Prancūzija svarsto kaip 
prie to aukso prieiti ir ką su juo daryti.
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KNYGOS TARNYBOJE
Lietuviškosios knygos padėtis, juo toliau, juo labiau 

darosi beviltiskesnė. Ir nuostabu; kad vis dar tų 
knygų ir kitokių naujų leidinių pasirodo knygų rin
koje. Senos ir naujos leidyklos dar mėgina nepesi- 
duoti.

Nežinau, ar iš šiandieninių leidėjų kas nors beat- 
simena tai, ką į knygas sukiša, bet knygos leidžiamos 
ir Amerikoje, ir Australijoje, ir Kanadoje, ir Vokieti
joje. žodžiu, kur tik yra bent kiek daugiau lietuvių. 
Šen klasiko kūrinys, ten tremtyje sukurtas veikalas, 
mažos knygutės ir stambūs tomai — vis dar bandoma, 
iš lietuviškos pareigos stengiamasi nepasiduoti ir skai
tytoją aprūpinti naujienomis. Knygos bičiuliui tai ne
išpasakytai malonus reiškinys. Tegu per knygų klubus, 
per knygų leidimo draugijas, per atskirus energingus 
knygų leidimo partizanus eina knyga į lietuvių tarpą, 
nešdama šviesą, kultūrą, gindama nuo nutautimo.

Šiek tiek nusimanantį knygų rinkoje net stebina 
tokie užsimojimai, kaip pastarasis „Tremties“ leidyklos 
jau įvykdytas tiesiog perdėm rizikingas pasiryžimas — 
iš karto išleisti visus tris tomus Putino „Altorių še
šėly“. O pasiryžimas jau įgyvendintas, knyga išleista 
ir kiekvienam prieinama, jei, žinoma, tokios rizikos 
nepabūgusio leidėjo nepasmaugs skolos, taigi jei knyga 
bus išplatinta. Taigi, jei knyga bus išplatinta . . .

Pasirodė net pora stambokų filosofijos knygų (Ma
ceinos, Gaidamavičiaus), lyg tikrai gerais laikais.

Sunkiai suorganizuojamas knygos platinimas, ypač 
šiandien, yra pati didžioji jos snnykimo priežastis. 
Skaitytojas apsivėlė visokiais kiauteliais, ir labai maža 
beliko tokių, kurie dar paieško knygos savo gyvenama
jame krašte. Dar mažiau tokių, kurie, sužinoję, kad 
išėjo nauja knyga, klabina net už jūrių marių, (Tiesa, 
pastarosios rūšies ieškojimas yra be galo keblus ir iš 
knygos mėgėjo reikalauja ypač daug energijos. Juk 
reikia ne tik laiškus parašyti, bet dar sukti galvą, 
kaip atsiskaityti).

Leidėjai visiškai pagrįstai skundžiasi dviem ypač 
didelėmis kliūtimis, kurios jų rizikingas pastangas verčia 
niekais: platintojų tinklo nebuvimu ir laikraščių nepa
prastai mažu tesidomėjimu knyga ir visišku nesirūpi
nimu padėti jai. Turint galvoje dar ir trečią veiksnį — 
skaitytojo nebesidomėjimą ir sumaterialėjimą, tie lei
dėjų minimieji du veiksniai yra labai reikšmingi: laik
raščiai, plačiau supažindindami su naujomis knygomis, 
keltų šiek tiek skaitytojo susidomėjimą, bent to dar 
visiškai neatbukusio ir piningo dievaičiu nepadariusio 
skaitytojo, o platintojai atneštų knygą pirkėjui, jei jis 
net visiškai nepaslankus būtų,

Platintojų tinklas tikrai sunkiai suorganizuojamas. 
Nežinau, ar mūsų saloje iš viso bebūtų kas nors įma
noma padaryti. Jei kas dar nespėjo kitur išskristi, 
tai, mažų mažiausia, jau seniai persiskyrė su žemės 
ūkio stovykla ir pranyko kažkur mieste, kolektyvą pa
keitęs atskira pastoge. Bepiga buvo platintojui, kai 
jis, gavęs naujos knygos ryšulį, pajėgdavo visą būrį 
savųjų užklupti viename barake ar tame pat rajone! 
Pasikeitus sąlygoms, net ir tie patyrimo turintieji pla
tintojai pasitraukė iš knygnešio pareigų (iš tiesų tos 
pareigos sunkios, jei kas rūpestingai eina jas), Liko 
tik keli visoje saloje, tai ir viskas.

Jei ką nors knygai dar galėtų padėti, tai tik laik
raščiai. Jie ir tik jie liko prieinami didesniam skai
čiui lietuvių, bet retas laikraštis kiek žmoniškiau su
pažindina skaitytoją su knyga. Ne visos net pamini
mos, toli gražu ne visos recenzuojamos, o jei leidykla 
vis dėlto rūpinasi, kad laikraštyje būtų paminėtas jos 
leidinys, ji tada apmoka, kaip už kviečius, Tiesa, 
Lietuvoje „Sakalas“*, „Spaudos Fondas“ ar kuri kita 
stipresnė leidykla nepasitenkindavo vien paminėjimu 
ar recenzijomis, bet dažnai laikraščiams duodavo 
stambių apžvalginių skelbimų, tuo būdu dažniau pri
mindamos savo leidinius, Bet šiandie nebe anie geri 
laikai, ir iš knygos nebebūtų ko ieškoti uždarbių. Jei 
britai bėdoja dėl savo knygos ateities, tai ką bedaryti 
mums?

Mums reikėtų visomis išgalėmis paremti ją, vargšę.
K. Barėnas

BALTIJOS DIPLOMATŲ PASITARIMAS
Paryžius. Rugsėjo pabaigoje pas Dr. S. Bačkį 

įvyko Baltijos Diplomatų, esančių Paryžiuje, pasitari
mas ryšium su įvairiais aktualiais pabaltiečiams klau
simais. Pasitarime dalyvavo iš lietuvių pusės—Dr. 
S. Bačkis ir prof. J.Baltrušaitis, iš Latvių—p. Min. O. 
Grosvald ir K. Beremds ir iš estų —p. A. Rei, Estų 
Tautinės Tarybos Pirmininkas, buvęs Estijos Preziden
tas ir Min. Pirmininkas, kuris specialiai buvo atvy
kęs į Paryžių.

DIPL. ARCHITEKTAS J. OKUNIS, 
Kultūros Rūmų ir Parko Karmelitų pusiasalyje, Kau

ne, autorius, dabar dirba vienoje didelėje projektą 
vimo firmoje Bostone.

PLANAS GINTI SUEZO KANALUI
JAV, D. Britaniją, Prancūzija ir Turkija įteikė 

Egipto vyriausybei plana ginti Suezo kanalui.
Vašingtone spėjama, kad šiame plane yra pami

nėta galimybė, jog tarptautinėms pajėgoms galėsiąs 
vadovauti Egipto generolas.

Kaip į šį pasiūlimą atsakys Egipto vyriausybė 
tuo tarpu dar nežinoma. D. Britanijos vyriausybė 
jaučiasi šiame reikale tvirta, kadangi JAV pritaria 
šiuo reikalu josios vedamąjai politikai.

■MUSŲ V EaN IMAS
MANCHESTERIO NAUJIENOS

Skyriaus susirinkime —X. 7. išrinkta nauja val
dyba; V. Kupstys, J. Šiaučiulis, A. Zubrickas, L. Venc
kus, K. Bačanskas; kandidatais: B. Tamulionis, A. Kub- 
linskas. Rev. Komisijon: A. Kuzmickas, P. Butkus, J. 
Čeponis; kandidatu:?. Šnelius.

Savišalpos kasai, veikusiai prie skyriaus jau tre
jus metus, duoti ir priimti nauji įstatai—nelaimingu 
atveju brolis bus dar labiau—organizuotai šelpiamas.

Jau renkamos aukos nuosavoms kapinėms išpirk
ti. Ten pat numatoma statyti paminklas.

Skyriui talkininkauja specialus komitetas.
Apie Naujus Metus skyrius ruošia vyrų ekskursi

ją Glasgow'an “prisivogti“ mergaičių.
Be choro, tautinių šokių grupės, skyriui pageidau

jant, valdyba stengsis atgaivinti vaidybos sekciją.
Atstovų suvažiaviman į Londoną išrinkta J. Šiau

čiulis.
Klubas išsigražinęs iš vidaus, kuo pasigrožėjo ir 

600 lietuvių, dalivavę Mindaugo Minėjime. > amų 
frontą puošia didis ornamentas; sodas pasiryžta pa
versti ir dar šį rudenį, gražiu, privačiu skveru.

Klubo Valdyba anglų įstaigoms pasižadėjo kas
met mokėti simbolinį mokestį L. 5. (per 7 metus) at- 
keldinimui dalies negalinčių iš Vokietijos išemigruoti.

Klubo knygyne, 121 Middletou Rd. .Manchester 
8.,pas knygininką Ą Jakimavičių galima veltui(tik 
apmokėjus pašto Išlaidoms 1 ši. —) gauti pratimų 
knygų—anglams mokytis lietuviškai.

Kioskas veikiąs sekmadieniais Klube, jau veikia 
ir pamaldų metu , kur kviečiami prenumeruotis, pirk
tis lietuviškos spaudos: knygų, laikraščių. Vedėjas: A. 
Gerdžiūnas.

Manchester lietuvių bendruomenė nemažėja, bet 
didėja. Vėl nupirkta keletas namų. Kai taip gausu 
atvykstančių, tai pageidaujama, kad Klube veiktų in
formacijos biuras, į kurį at vykstantieji galėtų kreiptis 
kambario, darbo ir kitokiais reikalais.

Pranešimas.
Pranešu, kad š. m. spalio 9 d. posėdy Centro Valdy
ba padarė sekantį nutarimą:

Del visiško Coventrio Skyriaus valdybos neveik
lumo, nutarta slyriaus pirmininką p.A. Grigaliūną at
leisti iš pareigų. Nesant daugiau narių valdyboje, 
Pavesti Apygardos Valdydai sušaukti skyriaus narių 
susirinkimą naujai skyriaus valdybai išrinkti.

Prašau šį nutarimą skubiai vykdyti.
Pirmininkas

DELS ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS
Metinis DBLS skyrių atstovų suvažiavimas įvyks 

š. m. spalio mėn. 21 d. 11 vai., Lietuvių Namuose.
MIRĖ VIRAKAS.

Rugpiūčio 25 dieną Čikagos ligoninėje, neatgavęs 
sąmonės, mirė Vladas Virakas. 16.8.1951 jis buvo 
policijos rastas susmukęs, mirtinai sužalotas ir apip
lėštas negrų rajono gatvėje. Tremtyje ir Čikagoje 
V. Virakas buvo veiklus Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
narys. Šis sąjūdis Kanadoje leidžia „Laisvąją Lietuvą“, 
kuris eina Geležinio Vilko pėdomis.

MONOGRAFIJA.
Aleksis Rannit, lietuvių meno išgarsinime pasidar

bavęs estų rašytojas, yra paruošęs monografiją „Čiur
lionis—abstraktinis meno pionierius", kurią išleido 
UNESKO leidykla Paryžiuje.

JAU ATVYKO 289,491 DP
Iki šių metų rugpiūčio 4 d. į Jungti

nes Valstybes buvo atvykę 289,491 pabė
gėlis iš komunistų užimtų kraštų, įskaitant 
į tą skaičių 40,000, atvykusius prieš DP 
imigracijos įstatymo išleidimą.

Daugiausia iš naujai atvykusiųjų yra 
kilę iš Lenkijos—118,835, iš Latvijos 33,800, 
iš Rusijos 26,629, iš Lietuvos 23,936 (iki bir
želio 1 d.), iš Juguslavijos 13,065 ir poma- 
žiau kaip 10,000 iš įvairių kitų valstybių.

ŽUVO SPORTININKAS VAITKUS 
Australijoje automobilio katastrofoje 

žuvo žinomas tenisininkas J. Vaitkus.
1937 m. jis laimėjo Palangoje suruoštą 

tauptau.tinį lauko teniso turnyrą ir buvo il
gametis Lietuvos Valstybinės tėuiso koman
dos dalyvis.

KELIONIŲ BIURAS 
HICKIE, BORMAN, GRANT & CO., 

24, Charles II St. London, S.W.l. 
parūpina bilietus kelionei į visus pasaulio 
kraštus laivais, lėktuvais, traukiniais ir su
tvarko kelionės formalumus.

Patarnavimas skubus, patikimas, be jokio 
specialaus atlyginimo.

Rašyti angliškai (rašant lietuviškai laiškus 
adresuoti įDBLS Centrą).

“BRITANIJOS LIETUVIS,, .savaitinis laikraštis. Leidžia Ir renka Lietuvių Namų Akcinė Bendrovė, 
43, Holland Park, London, W.11. Telef. PARk. 9699. REDAKCIJA — raštus taiso bei trumpina savo nuožiūra 
Nesunaudoti rankraščiai nesaugomi ir negrąžinami, jei nepridėtas pašto ženklas. ADMINISTRACIJA: prenumera
tos kaina: D.Britanijoje nuo rugsėjo 1 d. iki galo metų — 13 šik, o trims mėn. —10 šil. Užsienyje: metams — 
5 U.S.A, doleriai. SKELBIMAI: Spaudos eilutė arba jos vieta— 1 šilingas. ADRESO PAKĖLIMAS 1 šilingas.

PAVYKĘS SPAUDOS BALIUS
Spalio 6 d. Londone, Lietuvių Namuose, įvyko 

ilgai lauktas Spaudos balius. Londono lietuvių kolo
nijos gyvenime tai buvo bene pirmą kartą suruoštas 
tokio pobūdžio pobūvis, į kurį atsilankė labai gausus 
būrys svečių iš Londono ir provincijos. Svečių tarpe 
matėsi min. B. Balutis, pasiuntinybės patarėjas p. Ba- 
lickas su ponia, visuomenininkai; p. M. Bajorinas, 
p. Bulaitis, p. Varkala su ponia, rašyt. F. Neveravičius 
su ponia ir nemaža kitų žinomų Anglijos lietuvių.

Baliaus programą išpildė Londono lietuviams ge
rai pažįstamas dainininkas p. B. Povilavičius ir vieš
nia iš Cardiffo p. J. Liustikaitė.

Abu dainininkai vykusiai padainavo keletą liau
dies dainelių ir operų arijų, klausytojų tarpe susilau
kę nuoširdžių aplodismentų.

Reikia pastebėti, kad Spaudos balius praėjo jau
kioje, kultūringoje nuotaikoje, rengėjams davęs pelno, 
kuris bus paskirtas mūsų spaudos organo “Britanijos 
Lietuvio“ reikalams.

K.

BRADFORD'O SCENOS DARBUOTOJŲ 
VEIKLA.

Jau pora metų, kai Bradford'e gyvas scenos me
nas. Būrelis pasišventusių žmonių nenuilstamai dirba 
aukodami tam savo brangų poilsio laiką. Norint pa
daryti darbą dar našesniu ir atsižvelgiant į vaidintojų 
pageidavimus pasiekti aukštesnį lygį’ š. m. rugsėjo 
mėn. 23 d. buvo sušaukti visi iki šiol dirbusieji scenos 
darbą ir to pasėkoje įsteigta Bradford'o lietuvių vai
dybos studija „Atžalyno“ vardu. Tuo pačiu buvo 
priimti studijos įstatai ir išrinkta valdyba, į kurią įė
jo p. V. Taseckas, p. S. Juozapavičius ir p—lė B. Šuky
tė. Savo globėjais studija pasirinko DBLS Bradford'o 
skyrių.

Studijoje režisoriaus pareigoms pakviestas žino
mas aktorius p. P. Masiulis, dekoratoriaus dail. p. V. 
Jokūbaitis, elektrotechniko p. J. Žadavičius. Be to 
yra sudarytas ir specialus technikinis personalas.

Suteikdama šias informacijas, studijos valdyba 
kreipiasi pirmiausia į kiekvieną Bradford'o ir apylin
kės lietuvį, mylintį scenos darbą, kviesdama stoti į 
studijos narių eiles.
Įvairiais studijos reikalais prašome kreiptis į studijos 
pirmininką p. V. Tasecką, 21 Woodview Manningham, 
Bradford.

Cl NTRINIO SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Pereitą sekmadienį, spalio 7 d. įvyko Centrini©' 

skyriaus susirinkimas. Aptarta einamieji reikalai, 
nustatyta būdas naujai skyriaus valdybai rinkti. Nu
tarta taip pat daugiau dėmesio kreipti, Londono lietu 
vių kultūriniam gyvenimui ir laikytis S—gos politinės 
linijos.

LIETUVIAI ELLIS SALOJE.
Vaclovas Dirmeikis, nuo balandžio mėn. išbuvęs 

Ellis saloje, New Yorke, pagaliau Amerikos emigraci
jos įstaigų buvo paliuosuotas ir jis nuvyko į Čikagą. 
Šiuo metu Ellis saloje yra sulaikyti tiktai du lietuviai: 
D. Budrys ir P. Bauras.

INŽ. ALYTA su šeima gyvena New Yorke ir 
dirba prie bažnyčių projektavimo Amerikos italų fir
moje.

GERIAUSIAS MAISTAS 
IŠ LIETUVIŠKOS 

KRAUTUVĖS
Seniausia Londono lietuvių 

parduotuvė siūlo:
Prancūziška salami 1 sv. 7 ši. 
Ąustral. salami 1 sv. 6 ši. 6 p. 
Kiaulienos dešros 1 sv. 6 ši. 
Airiška salami 1 sv. 5 ši.
Rūkyti lašiniai 1 sv. 4 ši.
Sūdyti lašiniai 1 sv. 3 ši. 9 p. 
Daniškas bekonas dėž. 3 ši. 
Olandiškas sūris 1 sv. 3 ši. 2 p. 
Raugintų agurkų dėžė 2 ši. 6 p. 
Raugintų kopūstų dėžė 30 oz. 2 ši. 
Jei užsakymas viršija 60 šik, 
persiuntimo išlaidas pamokame 
mes. Siuntinius galime pasiųsti 

ir į Vokietija.
J. LIUDŽIUS, 421, HACKNEY 

ROAD, LONDON, E. 2.
Telef.: SHOreditch 8734.
Mgr. Wanda SWIDERSKA, 

atlieka mediciniškas kraujo ana
lizes (Wassermann, Kahn), šla
pumo, išaiškina ankstyvą nėš
tumą, metabolizmą ir 1.1.

16, St.Gabriels Rd., London, 
N.W. 2. Tel. GLA 8776.

Pamaldos
Spalio mėn. Londono liet, baž

nyčioj rožančiaus pamaldos šeš
tadieniais ir sekmadieniais 7 vai. 
vak. (spalio 12 d., 5,30 vai. vak.), 
darbo dienomis — 8 vai. vak.

Padėka
Nottingham'o „Rūta“ choro 

chorvedžiui, valdybai ir cho
ristams už dovanas ir nuošir
dumą išlydint mane i Kanadą, 
reiškiu didžią padėką.

J. Dambrauskas.

Ieškoma Magdalena DRAN- 
GINYTĖ atvykusi į Angliją 
1947 m. Rašyti adresu: Juozas 
Dranginis, 515 Brock Ave., 
Toronto 4, Ontario, Kanada.

Spalio 20 d., 7,30 vai., Lilac 
Street patalpose, šaukiamas 

NOTTINGHAM'O 
lietuvių klubo „Romuva" 

visuotinas narių susirinkimas
Bus svarstomi ir aptariami svar
būs klubo reikalai. Prašomi 
skaitlingai atsilankyti.

Klubo valdyba
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