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SOVIETAI SIUNČIA MOTERIS GUNDYTI PABĖGĖLIUS
Sovietai vis neduoda ramybės Vak. Vo
kietijoje esantiems pabėgėliams. Paskuti
niu metu Sovietai įteikė Bonnai notą, pra
šydami grąžinti 3.013 pavardėmis surašy
tus sovietinius piliečius. Pažymima, kad
tokių vardais pavardėmis surašytų asmenų
sąrašų būsią įteikta ir daugiau. Ta proga
vokiečių pabėgėlių ministerijoje nurodo
ma, jog šiuo metu Vak. Vokietijos respub
likoje yra apie 20.000 rusų pilečių.
Š. m. rugsėjo 12 d. prie Toepen-Juchhoch
Sovietams buvo perduoti paprašiusieji re
patrijuoti į Sov. Sąjungą buvusieji jų pi
liečiai, daugiausia laikyti Vak. Vokietijos
kalėjimouse už įvairius sunkius nusikalti
mus. Juos apklausinėj ant, iš Sovietų pa
siuntinybės dalyvavo konsuliarinio sky
riaus sekretoriai Perminovas ir Gurenko,
iš Bonnos užs. reikalų ministerijos — pa
siuntinybės patarėjas Walter Stubbe, o iš
Augštojo Komisaro Pabėgėlių Reikalams
įstaigos — jos atstovas Raymond Terrilon.
Jie visi drauge su Sovietų ir vokiečių ats
tovais patikrino, ar kalinamieji tikrai pa
tys savo noru pasiryžo išvykti į Sov. Są
jungą. 10 rusų, pareiškę tokį savo norą, tą
savo pareiškimą turėjo paskiau patvirtin
ti dar raštu. Šiuo metu Vak. Vokietijas ka
Įėjimuose yra dar apie 900 kalinamųjų iš
įvairių Rytų bloko kraštų.
Dalis iš jų
(tarp jų 70 rusų) yra įteikę pareiškimus,
kad juos repatrijuotų. Prie to paties pasie
nio punkto buvo taip pat lenkų kom. vy
riausybės atstovams perduoti 6 lenkai, nu
teisti ilgametėmis bausmėmis kalėti.
Bolševikinėje spaudoje įrodinėjama, kad
Vak. Vokietijoje Įsikūrę pabėgėliai „ir to
liau lieka beteisių padėtyje, pasigailėtinai
vargstą perkeltųjų asmenų stovyklose ir
gyvenvietėse“, norintieji grįžti — kišami į
kalėjimus etc. Ypatingai sunkiose sąlygose
gyveną „tarybiniai perkeltieji piliečiai, už
daryti kalėjimuose pagal Vakarų valsty
bių okupacinių organų ir Vak. Vokietijos
teismų nuosprendžius“. Norintieji
grįžti
persekiojami kalėjimų administracijos, mu
Šami ir kitokiais būdais
terorizuojami.
Paskiausiu metu esąs net imamas parašas,
kad „norintieji repatrijuoti į Sov. Sąjungą
sutinką iki galo atlikti Sov. Sąjungoje įka
linimo laiką, kuris jiems nustatytas pagal
Vak. Vokietijos teismų
nuosprendžius,
nors minėtieji nuosprendžiai TSRS terito
rijoje negalioja“... Vienu žodžiu, bolševi
kinė propaganda, iškraipydama faktus ir
klastodama akivaizdžiausią tiesą, teigia,
jog Vak. Vokietijoje esančių pabėgėlių gy
venimas „maža kuo skiriasi nuo kalinių gy
venimo. Daugelis nori užmegzti ryšius su
savo giminėmis, grįžti į Tarybų Sąjungą,
bet bijo...“ Gyvenantieji Vak. Vokietijoje
visai aiškiausiai mato, kaip bolševikai, ne
paisydami jokios gėdos, meluoja tiesiog į
akis. Kiekvienas, kas tik nori, gali kada
norėdamas iš Vak. Vokietijos išvykti ir
grįžti į Sov. Sąjungą, jeigu jam patinka.
Bolševikams tokiais puolimais rūpi kas ki
ta, pirmoj eilėj — įbauginti Vakaruose
esančius pabėgėlius, jog nedirbtų jokio antisovietinio darbo.

Bolševikai už skatinimą žmones iš Ryti
nės zonos bėgti į vakarines baudžia nepap
rastai sunkiai. Tuo tarpu panašios rūšies
„žygius“ Vak. Vokietijoje, bolševikai lai
ko esant kiekvieno rytinės zonos gyvento
jo „patriotine pareiga“, šiuo metu į Vak.
Vokietiją ypač siunčiamos moterys,
nes
manoma jas galėsiant geriau pavestąjį dar
bą atlikti. Moterys aprūpinamos taip pat
iš Rytų kilusių pabėgėlių adresais. Pabėgę
liams mėginama įrodinėti, kad, grįžus at
gal, jiems nieko blogo neatsitiks.
„Tiesa“ Nr. 209,1956, apie užsieny esan
čius lietuvius ir jų veiksnius taip atsilie
pia: „buožių ir dvarininkų atplaišos, su
tepę savo, rankas liaudies krauju, pabėgę
kartu su okupantais, stengiasi šmeižti Ta
rybų Lietuvą ir tuo būdu stabdyti emi
grantų grįžimą į savo tėvynę“... Pasidžiau
gusi bolševikinių „Laisvės“ ir „Vilnies“ vei
kimu, toliau rašo, kad, esą, jų organizuo
jamas paskaitas apie Sov. Sąjungą „lanką
šimtai žmonių“. Esą, pažangios Amerikos
lietuvių organizacijos jieško kelių savo jė
goms sujungti... Tik „okupantams parsida
vę buržuaziniai nacionalistai“ trukdą tą
pažangą. Jiems ateiną į talką ir kiti „re
akcionieriai“, kurie jėga sulaiką
norin
čius „grįžti į tėvynę“. Ir čia minima, kaip
Buenos Aires uoste iš pasiruošusio plauk;
ti į Sov. Sąjungą laivo „Salta“ denio bu
vo išlaipinta daug tos rūšies „repatrijantų“, tarp jų — ir lietuvių.
Grįžęs į Lietuvą iš Argentinos J. Bal-

čiūnas „Tiesos“ nr. 216,1956
aprašinėja,
kaip jį su kitais 34 lietuviais sutikę Odeso
je ir kitur. Viskas dėstoma švelniausiomis
spalvomis, ir kiti lietuviai skatinami, kad
nesiduotų „suklaidinami antitarybinių gai
valų“. Apie tuos, kurie, pamatę bolševiki
nę tikrovę, prašyte prašosi grąžinami atgal
į Argentiną ir graužiasi nagus, kad grįžo
į bolševikinę vergiją, neminima nė žodžio.
„Arg. Lietuvių Balsas“ aprašo, kaip grįžus
šieji į Lietuvą ir pasiųsti dirbti į kolcho
zus lietuviai „pasikalba turkiškai“ (iš tik
ro — ispaniškai) ir keikia, kad juos išti
kusi tokia nedalia. Taip jie pranešę savo
pažįstamiems į Argentiną.
„Memeler Dampfboot“, išbaręs dabarti
nę Vak. Vokietijos vyriausybę, kad ji ta
riamai nesiimanti visų priemonių iš Sibiro
ir kitur Sov. S-goje laikomiems vokiečiams
grąžinti į Vokietiją, pakiša mintį, jog So
vietai toliau gali pareikalauti tikros vergų
prekybos, būtent — Sov. Sąjungoje esan
čių apie 30.000 Klaipėdos krašto vokiečių
ir kitus vokiečius keisti į Vokietijoje esan
čius sovietinius piliečius, kuriais „MD“ lai
ko taip pat lietuvius, latvius ir estus, nors
pabaltiečių sovietiniais piliečiais Vak. Vo
kietijos vyriausybė toli gražu nelaiko. Sa
vo' įtąigojimus vokietininkų
„MD“, dėl
Klaipėdos paskiausiame numeryje prašne
kėjęs visai pronaciškai, baigia pastaba,
kad, girdi, žmoniškumas yra geras daly
kas, bet savieji marškiniai vis tiek arčiau
kūno...
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MASKVOS ENERGIJOS POLITIKA

mo tinklo atstatymu“, o tikslas esąs „at
piginti energiją“. Tikrovėje tačiau
šiuo
Pokario metais buvo naujai pertvarky „racionalizavimu" siekiama praplėsti esa
tos Sov. Sąjungos karinės sritys. Jų admi mus įrengimus ir panaudoti naujus energi
nistracija dabar tiek sustiprinta, kad savo jos šaltinius.
priežiūroje laiko visą krašto ūkį. Karo at
veju šios sritys galėtų savaime virsti sava Nepatepti ratai, girgžda
rankiškai kovojančiais frontais.
Viskas
Bendrai vertinant, Sov. S-gos elektrotech
taip gerai suorganizuota, kad jau dabar
sovietų ūkis bando dirbti karo sąlygose, ninių įrengimų gamyba bei taisymas dar
vykdomi tikri „pramonės pratimai“. Jiems labai šlubuoja. To priežastys įvairios. Vis
vykstant, visoje srityje nutraukiamas bet- dar trūksta pakankamai kvalifikuotų dar
koks tiekimas, o gamyba įpareigojama iš bininkų. Didelė dalis sovietinių elektro
technikų neturi gerų profesinių kvalifika
siverstl savomis priemonėmis.
cijų. Be to, palyginti daug specialistų pa
Kiekviena karinė sritis išeina ypatingą
reikalauja didžiųjų hidroelektrinių stočių
kursą, kaip apsisaugoti nuo atominių oro
aptarnavimas. Nereikia užmiršti ir to, kad
puolimų bei jų pasėkų. Iš tų pasėkų svar
tūkstančiai sovietinių technikų bei eksper
biausios liečia energijos, ypač
elektros
tų turi būti išsiųsti į Raudonąją Kiniją,
tinklą.
kad ten bent iš dalies būtų įvykdyti įsipa
Panaudojant net antraeilės
reikšmės reigojimai elektrifikuoti kraštą. Dėl per
elektros įmones, Sov. S-goje sukurtas pla daug paviršutinio darbų vykdymo ir neleis
tus decentralizuotas elektros tinklas. Di tino techniško perkrovimo Sov. S-gos įren
džiulės elektros stotys, kurios tiekia srovę girnai per greitai sudyla ir dažnai genda.
svarbiems ginklavimo centrams, yra su Sugedimai sovietų elektros tinkle yra ne
jungtos su vartotojais nauja laidų sistema. paprastai dažni. Jie žymiai dažnesni, negu
Šią sistemą sudaro gausiai pravestos dvi tai nustato inspektoriai, nes oficialiai pra
gubos elektros linijos ir papildomai įreng
nešami tik tokie sugedimai, kurių nebega
ti transformatoriai. Pramoninės srovės tie
kimas yra užtikrintas, net tada, kai atski lima nuslėpti. Tačiau ir tokiais atvejais ne
ros tinklo dalys būtų staiga sugadintos. nurodomos tikrosios priežastys, nes darbi
Didelės įmonės savo skirtingas dirbtuves ninkai ir tarnautojai vis dar bijo būti ap
aprūpina atskiromis elektros linijomis. To kaltinti „sabotažninkais“.
kiu būdu centrinio tiekimo tinklo sutriki
Šitos žinios yra' paimtos iš buv. raud.
KAS ŽAIS RUSŲ KREPŠN. K-JE mai joms nepakenktų.
armiojs pulk. Vasiljevo studijos apie Sov.
MELBOURN‘0 OLIMPIJADOJE ?
Šie milžiniški pertvarkymai viešai Sov. S-gos energiją bei strategiją.
Vienos iš įdomiausių komandinių žaidy S-gpje vadinami „elektros srovės aprūpiniJ. Vidzgiris (ELI)
nių bus krepšinis ir futbolas. Rusijos pa
grindinis tikslas olimpijadoje yra nugalėti
Ameriką krepšinyje, bet tą padaryti jiems
bus labi sunku. Po paskutiniosios Olimpija
dos Helsinkyje, kur jie finale pralaimėjo
Vakarus pasiekė patikslintos žinios, kad nio, tačiau jau padarė nuolaidų, pašalinda
amerikiečiams, rusai pradėjo jieškoti augs
tų krepšinio žaidėjų, kad galėtų susilygin rusų Lenkijoje laikomos kariuomenės skai ma „stalinistus“, buvusius Tito priešus iš
ti su augštaisiais amerikonais. Pats augš- čius padidintas. Vieton dviejų, dabar Len Vengrijos kompartijos viršūnių. Kol kas
čiausias rusų, o taip pat ir visų komandų kijoje stovi septynios sovietinės divizijos. dar valdžioje tebesėdi Albanijos kamparžaidėjas, bus latvis Janis Kruminš, 7 pėdų Tai ženklas, kad rusai nori savo „autorite tijos vadas — Hodja, kuris turįs senų sąs
1 colio augščio. Be šio latvio, už Rusijos tą“ išlaikyti ir „budėti“, kad satelitai, be kaitų su Tito. Reikia laukti, kad ir jo die
rinktinę žais: Vytautas Kulakauskas, ku eidami savo keliais į „socializmą“ nenu nos gali būti suskaitytos.
ris yra Sovietų S-gos rinktinės kapitonas klystų nuo Kremliaus kelio.
ir kartais eina trenerio pareigas, telšiškis
Trys divizijos, perkeldintos Lenkijon, su
Stasys Stonkus, kuris yra šiuo metu vie darytos iš dalinių, kuriuos neseniai Mas
nas iš geriausių Rusijos rinktinės žaidėjų, kva su didelėmis iškilmėmis išlydėjo iš Ry
Spalio mėn. 11 d., Marilingoje,
Pietų
pasižymįs savo napaprastu vikrumu, pa tinės Vokietijos į... Rusiją. Pasirodo, kad
britų
tvarumu ir ypatingai gerais mėtymais. Ne jos, užuot važiavusios Rusijon, po Pozna Australijoj pirmą kartą numesta
seniai, žaisdamas Argentinoje, kur Rusija nės sukilimo perkeltos į Lenkiją. Tik ket branduolinė bomba iš lėktuvo. Bandymam
laimėjo prieš krašto rinktinę 60:49, jis virtoji divizija atgabenta iš Rusijos gilu panaudotas keturmotoris RAF „Valiant“
sprausminis lėktuvas.
spaudoje ir sportiniuose radijo praneši mos, politiniam „atodrėkiui“
Lenkijoje
Bomba sprogo nepasiekusi žemės, ta
muose buvo labai gražiai įvertinta^ir pa prasidėjus. Maskva skelbė, kad kariuome
čiau saugumo sumetimu neskelbiama ko
vadintas nuostabiausiu ligšiol Argentinoj, nė ten vykstanti „pramonei saugoti“.
kiame augštyje. Jos pajėgumas buvo paly
kurios krepšinio rinktinė prieš porą metų
Šie pranešimai apie rusų įgulų didinimą ginti mažas. Tai padaryta turint galvoje
yra buvusi pasaulio čempijonas, matytų
prieštaraują skelbiamiems gandams, kad pavojų, susijusį su atominiais krituliais.
žaidėjų. Kauniškis Algirdas Lauritėnas,
sovietai pradedą evakuoti dalinius iš sate Kaip žinome, atominių bombų sprogimo su
1.95 m. ūgio, ir antrasis komandos kapito
litinių „demokratijų“. Kalbama, kad sateli keltas grybo formos ugnies ir dūmų stul
nas Kazys Petkevičius. Viešint Argentino
tinių kraštų karinė okupacija buvusi dis pas pakyla į atmosferą, tačiau žemės trau
je, su šiais lietuviais krepšininkais matėsi
kutuota Jaltoje, kai ten viešėjo Tito.
kos dėsniui veikiant, grįžta žemėn. Tokie
ir kalbėjosi lietuviškų laikraščiu korespon
Rusų šarvuočių daliniai, laikomi Vengri atominiai krituliai skleidžia mirties spin
dentai ir buvo nustebinti jų kuklumu ir
joje ir Rumunijoje, vos 70 mylių nuo Belg
nuoširdumu. Atrodo, kad ir Australijoje, rado, erzina ir nervina Tito. Rusų laivy dulius. Dėl šių priežasčių, atominių ir van
denilio bombų bandymai daromi retai ap
olimpijados metu, vietiniams lietuviams nas, esąs Albanijos bazėse, kiekvienu mo
gyventuose žemės plotuose, ar kur nors
teks su jais pasimatyti ir pasidalinti įspū mentu gali Jugoslavijai užblokuoti jūros Ramiojo Vandenyno viduryje. Tačiau ir
džiais, Be Amerikos ir Rusijos, krepšinyje kelius. Šis faktas ir privertė maršalą Tito, atveju buvo atsitikimų, kad atominių dul
bus stiprios Filipinų, Argentinos, Vengri Jaltos „medžioklei“ pasibaigus, siųsti Mas kių lietus mirtinai sužalojo japonų žvejus
kvon savo atstovus-karius, kad tie išaiš ar Ramiojo Vandenyno salelių gyventojus.
jos ir Izraelio rinktinės, o taip pat pirmąjį
kintų rusams, jog neužtenka sakyti Jugos
kartą olimpijadoje pasirodys įr Australi- lavijai, kad ji esanti laisva, bet taip pat
• jos rinktinė, už kurią žais lietuviai A. Ig atitraukti karinę grėsmę. Maskva, norėda
Paryžius. Suomija įstojo į tarptautinę
natavičius, komandos kapitonas ir St. Dar ma įsiteikti Tito, nors ir neskuba savo ka UNESCO organizaciją. Dabar šioje organi
i gis.
A. L. riuomenę atitraukti iš Jugoslavijos pasie- zacijoje dalyvauja 77 valstybės
Pramonė pratimuose

DAR VIENA APGAULĖ

ATOMINIAI BANDYMAI

SEPTYNIOS DIENOS
NAUJAS KRYŽIAUS KARAS

SEKMADIENIS. Britų maršalas Montgo
mery, jau anksčiau ne kartą nustebinęs Va
karų visuomenę savo realistinėmis ir aiškiariagiškomis pažiūromis į politinę poka
rinę padėtį, pereitą savaitę Karališkame
Jungtinių Pajėgų Institute skaitė paskaitą
apie branduolinį „atominį“ karą. Jos klau
sėsi ne tik šios srities specialistai, bet taip
pat ir politikai.
Savo paskaitoje Montgomeris atkreipė
pasaulio dėmesį į tris svarbius klausimus.
Jis pabrėžė, kad Suezo krizė parodžiusi,
jog priešingoji pusė išnaudojanti nepasiren
gimo padėtį. Geriausi vaistai nuo agresijos
yra greitas reagavimas jėga į jėgą. Atomi
niame amžiuje Vakarams reikia persigal
voti ir rimtai apsvarstyti, kokią jėgą gale
tų panaudoti esant reikalui. Suezo įvykiai
parodė, kad Vakarai neturėjo kuo tinka
mai reaguoti tuoj pat, kai Suezo kanalas
buvo pagrobtas.
Antrasis Montgomerio paliestas klausi
mas lietė būdus, svarstant atominės jėgos
panaudojimą. Maršalo nuomonė — neuž
tenka pasikliauti vien oro laivynu. Atei
ties kare oro ir jūrų laivyno
suderinti
veiksmai galį turėti lemiamos reikšmės. Bū
damas kariu, maršalas nurodė reikalingu
mą išspręsti esančias politines problemas
tarp sąjungininkų. Jis manąs, jog netikslu
vien tik išvystyti karinę ir ekonominę ga
lybę, neturint tikro plano kas darytina,
kai išmuš reikiama valanda.
Maršalas kvietė visus rengtis „krikščio
niškam kryžiaus karui“, kuris neišvengia
mas, jei norima gelbėti Vakarų civilizaci
ją, kol dar nevėlu. Jis kvietė neatidėliojant
visus jungtis ir sudaryti „gerą pasaulinio
masto planą“ kovai su visur besiskverbian
čiu komunizmu.
*
ŠEPILOVAS PASAKĖ „NIET“

PIRMADIENIS. Po devynias dienas už
sitęsusių diskusijų Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryba New Yorke turėjo priimti re
zoliuciją Suezo klausimu.
Pagal tą rezoliuciją, kuri buvo sureda
guotą remiantis Jungtinių Tautų generali
nio sekretoriaus, ir Egipto, JAV, D. Britą
nijos ir Prancūzijos užsienio reikalų minis
terių pareiškimais, Saugumo 'taryba ne
rėjo paskelbti nutarimą, kad Suezo kanalu
ginčas turi būti sprendžiamas tokiomis są
lygomis:
1. Susisiekimas kanalu užtikrinamas vi
siems;
2. Egipto suverenumas gerbiamas;
3. Kanalo reikalų tvarkymas neturi būti
susijęs su kurios nors šalies politiniais in
teresais;
4. Mokesčiai už naudojimas! kanalu nu
statomi pagal susitarimą tarp Egipto ir ka
nalo vartotojų;
5. Atitinkama dalis surinktų mokesčių
skiriama kanalo gerinimui;
6. Ginčus tarp Suezo Kanalo Bendrovės
ir Egipto sprendžia arbitrų komisija.
Už tokią rezoliuciją balsavo D. Britani
ja, Prancūzija, JAV, Austrija, Belgija, Ki
nija, Kuba, Persija ir Peru. Tačiau Rusija
nesutiko su tokia rezoliucija. Ji balsavo
prieš ir jos balsas nusvėrė, nes ji šiuo at
veju panaudojo jau 78-tą kartą galingąją
veto teisę. Neišspręstas kanalo klausimas
ir vėl pakibo ore.

«
TITO NEGAUS LĖKTUVŲ
ANTRADIENIS. Prezidentas Eisenhowe
ris Kongreso atstovams pasakė, kad JAV
nenutrauksiančios ekonominės paramos Ju
goslavijai. Tačiau 200 sprausminių lėktu
vų siunta sulaikyta. Prezidentas pareiškė,
jog karo medžiagos ir ginklų teikimas Ju
goslavijai sustabdomas, kol galutinai pa
aiškės, kokio laipsnio pra pasiekusi nau
jai užmegztoji draugystė tarp Jugoslavijos
ir Sovietų Sąjungos. Kongrese prezidentas
pažymėjo, kad jis nusprendęs tęsti ekono
minę pąramą Jugoslavijai kiek ji yra rei
kalinga tam, kad Tito galėtų išsilaikyti
nepriklausomas nuo Rusijos.
JAV valdžios sluogsniuose tvirtinama,
kad nėra tuo tarpu įrodymų, jog Tito būtų
išsižadėjęs nepriklausomybės ir būtų įsi
pareigojęs sekti Kremliaus diktuojamą po
litiką. Tuo tarpu smulkiai dar nežinoma,
kas buvo nuspręsta Jaltoje. Ekspertai tvir
tina esą verta Tito palaikyti, nes jis tei
kiąs satelitams vilties ir padrąsinimo, atsi
palaidoti nuo Kremliaus varžtų. Supran
tama, kad žinantiems komunistų labirin
tines pinkles, tokie ekspertų tvirtinimai ne
gali būti perkami už grynus pinigus.
•

EDENAS PARYŽIUJE

TREČIADIENIS. -Prancūzų kviečiami D.
Britanijos ministefis pirmininkas Edenas
ir užsienio reikalų ministeris Selwyn Lloydas staiga išvyko į Paryžių. Ten tęsiami
pasitarimai dėl tolimesnės britų-prancūzų
laikysenos Egipto atžvilgiu.
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tu, Prancūzijos parlamentas diskutavo Su
ezo klausimą. Užsienio reik, ministeris, Pineau, apžvelgė visą Suezo krizės istoriją
ir pabrėžė, kad Egiptui kanalą suvalsty
binus nebuvo įmanoma per 48 valandas su
organizuoti intervencijos dėl visiems ge
rai žinomų „techniškų kliūčių“.
Kai kurie atstovai, kaip Maurice Schu
mann, krikščionių demokratų atstovas, per
spėjo, kad dėl nesutarimų gali sugriūti vi
sa vakariečių sąjunga. O dešiniųjų atsto
vas Legendre kaltino amerikiečius, kad
šie nesiima vadovauti laisvojo pasaulio.
Kalbėdamas apie amerikiečius, Legendre
išsireiškė: „Nejaugi amerikiečiai neapsispręs, tol kol kazokai atjos į Paryžių arklių
girdyti miesto parkų fontanuose“. Jis pri
dūrė, kad prancūzų tauta daugiau buvo pa
žeminta faktu, jog amerikiečiai ją apleido,
negu Nassero laikysena.
♦
KETVIRTADIENIS. Keturmotoris JAV
karinis lėktuvas DC 6, išskirdęs su 59 avi
acijos kariais iš D. Britanijos į Ameriką,
žuvo be žinios pakeliui. Lėktuve skrido avi
acijos kariai, dalyvavę Europoje vykusiuo
se pratimuose, šie lakūnai priklausė gar
šiai amerikiečių Strateginei Oro Koman
dai, kurios lėktuvai dieną ir naktį budi, pa
sirengę bet kuriam netikėtumui, jei būtų
reikalas bombų krovinį, įskaitant ir ato
mines, išmesti bet kurioje pasaulio vietoje.
Spėjama, kad lėktuvo nelaimė įvykusi
kažkur apie Azorų salas. Ten atydžiai tebejieškoma nelaimės liudininkų, tačiau iki
šiol be pasekmių. Daroma prielaida, kad
lėktuvas sprogęs ore ir visi lakūnai žuvę.
♦

PASIBAIGĖ NINOS BYLA
PENKTADIENIS. Londono spauda labai
plačiai aprašė Ninos Ponomarevos bylą, ku
ri Marlborough Street teisme, spalio mėn.
12 d., buvo atsargiai nagrinėta. Nors Nina
gynėsi, bet jos kaltumas buvo įrodytas. Ji
sakėsi sumokėjusi už skrybėlaites. Deja,
teisme suklupo kryžminių klausimų ugny
je ir pasakė visą teisybę savo nenaudai. '
Ji buvo paklausta, kiek pinigų su savimi
turėjo ir ką už juos pirko. Jos išleistos su
mos atitiko pirkinių kainai. Atskaičius vi
sas sumas nuo pradinės sumos, Ponomare
vos rankinuke buvo likę šeši svarai su ši
lingais. Jei ji būtų sumokėjusi už penkias
skrybėlaites, kaip ji sakėsi, būtų likę tik
penki svarai... žodžiu, teisėjas ir visi aiš
kiai pamatė, kad Nina susipainiojo, bet ji
savo parodymų neatšaukė.
Teismas baigėsi taip.
Teisėjas: „Išnagrinėjęs visus parodymus,
randu, kad prokuroras yra teisus, randu
kaltumą įrodytu“. Kreipdamasis į Ninos ad
vokatą, teisėjas paklausė: „Žinoma, ji bu
vo uždaryta sovietų ambasadoje visą mė
nesį?“
Advokatas atsakė: „Tiesa, ji nebuvo lais
va moteris. Aš nežinau, ar man pridera
daugiau ką pasakyti šiuo reikalu. Nuošir
džiai tikiuos, kad Jūs laikote šią bylą to
kia, jog galima priteisti tik baudą...“.
Teisėjas paskelbė sprendimą: „Aš su
prantu, kad moteriškoji prigimtis gali būti
silpna, gal būt C ir A mados sukelia rim
tos pagundos daugeliui moterų.
Manau,
kad teisingumo interesams bus patarnau
ta, jei aš ją visiškai atleisiu nuo bausmės,
pagal Kriminalinės Teisės Aktą, priteisda
mas tris ginėjas teismo išlaidų“.
Tokiu būdu Nina buvo pripažinta kalta,
bet nenubausta, o tik jai reikėjo apmokėti
teismo išlaidas.
Sovietai per Maskvos radiją, teismo die
nos vakare pranešė, kad teismas rado Ni
ną kalta ir paleido be bausmės. Priteisė
tik sumokėti teismo išlaidas.
Tos pat dienos vakare Nina išplaukė so
vietų laivu „Molotov“ į Leningradą, paly
dėta iki laivo trijų ambasados cerberių.
ŠEŠTADIENIS. Honkonge įvyko stiprūs
susirėmimai tarp kiniečių nacionalistų ir
komunistų. Raudonajai Kinijai švenčiant
revoliucijos šventę, Honkongo kiniečiai nu
tarė taip pat jungtis ir drauge tą dieną at
švęsti. Nacionalistai kiniečiai surengė anti
komunistinę demonstraciją, reikalaudami
iškelti nacionalinės Kinijos vėliavas. Ry
šium su tomis demonstracijomis įvyko stip
rūs susirėmimai tarp dviejų partijų. Vie
tos policija bandė išsklaidyti demonstran
tus. Riaušių metu užmušta apie 300 žmo
nių. Bankai, krautuvės ar įstaigos, kurios
prisidėjo prie komunistų šventės ir tą die
ną nedirbo, buvo nacionalistų sudeginti.
Neramumai tęsėsi kelias dienas. Honkon
gas priklauso anglams.

Bonna. žurnalistiniuose
sluogsniuose
skelbiama, kad Bulganinas su Chruščiovu
pakviesti apsilankyti Vak. Vokietijoje. Tai
būsiąs revizitas po pereitų metų Adenau
erio kelionės Maskvon. Nežinia, kada tie
du svečiai čia atvyks, nes atmosfera tokiai
D. Britanijos valstybės vyrų vizito me „draugystei“ nėra ypatingai palanki.
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LIETUVIAI HOLLYWOODE
Anšlavs Eglitis
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EUROPOS LIETUVIS

Iš mažųjų tautų daugiausiai garsių kino
artistų yra davę švedai ir vengrai. Švedės
Greta Garbo, Ingrid Bergman, Marta To
ren, Viveca Lindfors yra garsesnės, bet
užtat vengrų artistų yra daug didesnis
skaičius. Hollywoode jau žinomas posakis:
vengras yra žmogus, kuris įeina pro suka
mąsias duris paskui jus, bet išeina pirma
sis. Kiek nustebsite, atrodo, išgirdę, kad
trečioji vieta, mažųjų tautų tarpe priklau
so lietuviams. Per pastaruosius penkerius
metus, trys lietuviai artistai susilaukė di
džiulio pasisekimo. Jie yra Lawrence Har
vey, Jack Šernas ir Liza Montella.
LAWRENCE HARVEY yra gimęs Lietu
voje, 1928 m. ir jo tikroji pavardė yra
Skiknys. Jo tėvas, dažytojas, niekada ne
turėjęs jokių ryšių su scena. Skikniai dar
prieš II-jį pasaulinį karą emigravo į Johanisburgą, Pietų Afrikon. Pradžioje Law
rence domėjęsis muzika ir pūtęs trimitą
mokyklos orkestre. Prasidėjus karui, būda
mas 14 metų, jis pabėgęs iš namų ir įsto
jęs į britų laivyną, pasisakydamas esąs
reikalaujamo amžiaus. Tik po 3 mėn. jo
motina surado jo pėdsakus, ir, pranešda
ma vyriausybei jo tikruosius metus, už
baigusi sūnaus jurininko karjerą.
Tačiau pabandžius sraunesnio gyveni
mo, Lawrencui mokykla nebepatiko ir jis
prisijungęs prie kažkokio Johanisburgo
teatralų būrelio. Sulaukęs 15 metų jis vėl
bandė tapti kareiviu, šiuokart britų pėsti
ninku. Motinai daugiau nebepavyko sū
naus pagauti ir Lawrence su savo pulku iš
vaikščiojo Egiptą, Italija ir Austriją. Pa
sibaigus karui jis prisišliejo prie kažko
kios varietės grupės, kuri linksminusi ka
reivių stovyklas. Po demobilizacijos, kaip
veteranas, įstojęs į Londono Karališkąją
dramos mokyklą ir jau po 3 mėn. susilau
kęs pirmojo kvietimo vaidinti filme.
Dėl šios pirmos rolės jam tekę gerokai
pakovoti, nes režisorius nusigandęs, kai
sužinojęs, kad jo naujoji „žvaigždė“ dar
neturi nė dvidešimties metų. Tačiau ilgoki
bandymai parodė jo tinkamumą ir po to,
kai anglams neištariama pavardė Skiknys
buvo pakeista į lengvą, nors paprastą, Har
vey, Lawrence šoktelėjo karjeros laiptais:
trumpu laiku jis vaidino svarbiausias ro
les 6 anglų ir 1 prancūzų filmuose, tuo pa
čiu metu dalyvaudamas įvairiuose, garsio
jo Šekspyro vardo teatro
Stratford-onAvon, pastatymuose.
1952 m. Warner studija jį kvietė į Holly
woodą vaidint svarbiausiąjį meilužį di
džiajame filme „Karalius "Ričardas ir kry
žiuočiai“, vėliau pavadintu „Talismanu“,
kartu su garsenybėm — Virginija Mayo ir
Georges Sanders. Pasekmės dinamiškojo
kariautojo vaidmeny buvo pakankamai ge
ros, kad gautų dar kelis Hollywoodo pa
siūlymus. Tuo pačiu metu kažkokia anglų
bendrovė jam pasiūlė Romeo vaidmenį ir
Lawrence apsisprendė grįžti į Londoną,
nes norėjo vaidint mėgiamąjį Šekspyrą.
Hollywoode geležis kalama
kol karšta!
Lawrence gavo gana suraizgytą anglų Ro
mulus ir Hollywoodo Warner studijų kon
traktą, su Warner teisėm į Harvey patar
navįmus vienam filmui per metus, bet kol
kas Hollywoodas šios teisės dar nėra iš
naudojęs ir Harvey dirba tik Anglijoje.
JOKŪBAS ŠERNAS amžiumi yra vyrės
his: gimęs 1925 m. Kaune. (Jo tėvas buvo
Lietuvos teisingumo ministeriu). Po tėvo
mirties motina ištekėjo ir su savo vyru
gydytoju ir jaunučiu sūnum išsikėlė gyven
-ti į Paryžių.
Ir Šernas buvo kareiviškai nusiteikęs:
dar neturėdamas 20 metų prisijungė prie
prancūzų pogrindžio kovotojų, neužilgo bu
vo sugautas ir pusantrų metų praleido be
laisvių stovykloje. Karui baigiantis, Šerno
šeima patekusi į vargą ir Jokūbas dirbęs
ir kaip naktinis sargas ir kaip padavėjas
plačiai žinomoj Paryžiaus kavinėj de la
Paix. Po to buvo pardavėju sporto įrankių
krautuvėje ir žiemos sporto instruktorių
Alpių turistų miesteliuose. 20 m. amžiaus
gavo suvaidinti nedidelę boksininko rolę
viename Jan Gaben'o filme. Nuo to laiko
Šernas retkarčiais vaidindavo boksininkų
roles, bet netikėdamas savo aktoriaus ga
bumais, pradėjo studijuoti mediciną. Po
2 studijų metų, viena Romos filmų studi
ja telefonu pasiūlė jam rolę. Būdamas pi
niginiuose nedatekliuose, jis džiaugdama
sis pasiūlymą priėmė, bet tik atvvkes į
studiją sužinojo, kad šiuokart siūloma
svarbiausia rolė. Nuo dabar aktoriaus pro
fesija, kaip Šernas pats sakosi, jam staiga
patikusi. Jis metęs universitetą, kad atsi
duotų tik filmui.
Šerno karjera išsivystė staigiai. Jis vai
dino daugelyje prancūzų ir italų filmų,
taip pat keliuose Paryžiaus teatruose. Kai
Warner studija Romoje filmavo „Trojos
Eleną“ — pagal Homero epą „Iliada“ —
visame pasaulyje jieškojo artisto, kuris ga
lėtų vaidint „gražiausią vyrą pasaulyje“

— Paris, tai po ilgų bandymų, pasirinko
Jokūbą Šerną.
Kai Šernas pabaigė savo antrąjį Holly
woodo filmą apie Dien-bin-pū tragediją
„Šuolis į pragarą“, jis gavo ilgametį War
nėr studijos kontraktą ir kartu .su žmona,
itale žurnaliste, persikėlė gyventi į Hollywoodą, nutardamas priimti JAV pilietybę.
Ir nors nusipirko namą Hollywoode, jis
vis dar tebeturi nuolatinį butą Paryžiuje
ir vasarnamį netoli Romos, nuošaliame pa
jūrio kampe, į kurį galima patekti tik po
sunkios kelionės per beveik nenugalimus
smiltynus. Jokūbas, kaip daugelis šių die
nų jaunų žmonių, yra „apsėstas“ auto ma
nijos — važinėja baltu, atviru Cadilac'u,
Ferrari sporto mašina arba lenktyniniu
Lansijos automobiliu... Bet jis yra ir dide
lis knygos mylėtojas; gerai moka prancū
zų, anglų, italų ir rusų kalbas ir šiuo metu
rašo knygą , apie savo marguosius pokari
nius nuotykius ir svaiginančios karjeros
pradžią. Jie nevengia draugystės ir su sa
vo tautiečiais. Jo namus puošia lietuvių
dailininkų kūriniai ir liaudies meno išdir
biniai.
LIZA MONTELLA yra jauniausia iš šio
trejetuko. Moterų gimimo metų studijos
paprastai neskelbia. Šiuo atveju greičiau
siai bijodami ne per didelio metų skai
čiaus — Liza yra labai jauna.
Liza yra gimusi-Varšuvoje, kur iš Lietu
vos persikėlė jos tėvai. Jos tikroji pavardė
yra Montvilaitė. Montvilų šeima atkeliavo
iš Europos kaip DP ir pirmiausia apsisto
jo New Yorke. JAV Montvilams vistik ne
kažkaip sekėsi ir jie išvyko toliau — į
Pietų Ameriką, į Peru sostinę,Limą.
Lizos Montellos svajonėse filmų artistės
gyvenimas buvo vienas didžiausių dalyku.
Ir Limoje jai pavykę dalyvauti keliose Pe
ru filmuose. Amerikiečių „talentų medžio
tojai“, kuriuos studijos samdo visuose
pasaulio kraštuose, pastebėjo ją ir atvežę
bandymui į Paramount'o studiją Hollywoo
de. Per 10 mėnesių ji gavo du šalutinius
vaidmenis spalvotuose filmuose: „Pabėgi
mas iš Burmos“ ir „Pietų jūros perlas“.
Po to didesnė ir turtingesnė Metro-Goldvin
-Mayer studija jai pasiūlė sutartį, norėda
ma paveržti Lizą iš Paramount. Šiuo me
tu pradedamas sukti Lizos Montellos se
kantis filmas, kurio pavadinimas dar ne
skelbiamas.
Iš latvių k. vertė B. Ž.

VILNIAUS RADIJAS APIE TEATRĄ
Vilniaus radijas skelbia, kad Lietuvos
teatrai numato pastatyti 20 lietuvių rašy
tojų pjesių. Iš lietuvių kompozitorių kū
rinių
Lietuvos Valstybinis Akademinis
Operos ir Baleto Teatras numato pastatyti
Dvariono operą „Dalia“ ir Indros baletą
„Audronė“.
Dabarties temomis numatoma pastatyti
Savicko pjesę „Nereikalingi žmonės“ ir
Sajos „Vėjo Botagas“. Pjesę apie Kauno
hidroelektrinės statybą rašo Grušas. Šiau
lių teatras pastatys Vaičiūno pjesę „Prisi
kėlimas“. Numatyta pastatyti Mykolaičio
-Putino pjesę „Valdovas“.
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio teatrai
įtraukė į savo repertuarą Vinco Krėvės
dramos kurinius: „Skirgaila“, „Šarūną“ ir
„Žentą“. Marijampolės mieste atidarytas
naujas teatras, kuris pradeda veikti šį ru
denį, skelbia Vilniaus radijas.

LIETUVIAI ŽENGIA PIRMYN
Ankstyvesnės imigracijos lietuvių skai
čius Kanadoje buvo gana mažas, todėl ir
jų veikla ekonominėj bei kultūrinėj srity
se — buvo ne iš didžiųjų. Vienok po 2-jo
Pasaulinio Karo pabaigos plūsterėjusi
tremtinių banga, Kanados lietuvių gyveni
mą ir jų veiklą žymiai pagyvino, tarytum
įliedama naujo kraujo jųjų gyslosna...
Todėl šiuo metu — bendromis senesnių
jų ir naujųjų ateivių jėgomis — Kanadoje
lietuvių bendruomenė yra gana gyva. Ji
gražiai susitvarkiusi ekonomiškai, o taip ly
giai pasigėrėtinai veikia kultūriniam sek
toriuje bei Tėvynės vadavimo bare.
Kanadiečiai lietuviai, nors būdami kai
mynais su čia pat gyvenančia JAV skait
linga lietuvių bendruomene, faktiškai su
jais lygintis lyg ir negalėtų nei ekonomi
niu, nei kultūrinės veiklos atžvilgiais, nes
tenai uždarbiai daug augštesni, o taip pat
ir lietuviųų veiklas galimybės realesnės —
vientik dėl žymiai didesnio mūsų tautie
čių skaičiaus.
Nežiūrint to, kanadiečiai lietuviai savo
dalia nesiskundžia ir kai kuriais atžvil
giais — jie dar geriau patenkinti savo gy
venimo . aplinkuma,
negu mūsų broliai
„amerikonai“. Kodėl? Todėl, kad Kanada
lietuvio dvasiai ir prigimčiai yra tarytum
daug artimesnė, negu Amerikos Jungtinės
Valstybės.
Amerikoje,
žmones,
galima sakyti,
„pjaute pjauna“ pernelyg didelė ir bega
liniai išbujojusi technika, juos dusina mil
žiniškas darbo tempas, jiems šonus spau
džia milžiniškas žmonių susigrūdimas mies
tuose.
Gi Kanadoj — tais atvejais —<jau kas
kita. Čia milžiniškas kraštas, net truputį
didesnis už mūsų senutę Europą, tačiau
žmonių jame gyvenama — vos 16.000.000.
Taigi, čia žmogui šonkaulių, toli gražu, nie
kas nelaužo dėl vietos stokos. Taip lygiai
čia žmonės dar nėra taip įsibėgėję techni
kos bei nežmoniško skubėjimo
srityse,
kaip Amerikoj...
Kanados lietuviai veik visi turi įsigiję
savus namelius, bent ligi šiol apsirūpinę

darbais, kurie jiems teikia pragyvenimo
šaltinį, o taipogi — neatsilikę ir kultūros
veiklos bei Tėvynės vadavimo darbuose.
Jie steigia naujas parapijas, stato bažny
čias, sales, stato arba perka pastatytus kul
tūrinius židinius — Lietuvių Namus, stei
gia chorus, leidžia laikraščius, ruošia minė
jimus, remia Tautos Fondą, aukoja šalpai.
Yra Kanadoj kolonija, tai, būtent, Ha
miltonas, kur lietuvių gyvenama, palygin
ti, labai nedaug, bet, žiūrėkime, jie viso
kiausiose srityse, tiesiog rekordus muša.
Jie daugiausia suaukojo Tautos Fondui,
daugiausia lietuviškų knygų išplatino ir
t. t.
Po naujųjų ateivių bangos į Kanadą, lie
tuvių gyvenimas taip pasikeitė, kad jo nie
kas negalėtų nė palyginti su buvusiuoju.
Visoj eilėj lietuvių kolonijų, kaip pav.,
Montrealy, Toronte, Hamiltone, Winnipege ir kitur pastatytos naujos lietuvių baž
nyčios, senosios gražiai restauruotos, nu
pirkti arba naujai pastatyti Lietuvių Na
mai, įsigytos laikraščių Redakcijoms, bei
savoms spaustuvėms patalpos ir mašinos
(Nepr. Lietuva, Tėviškės Žiburiai).
Šia proga tenka pabrėžti, jog Kanados
lietuviai, bene pirmieji susiorganizavo į
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės padalinį,
pagal VLIKo paskelbtąjį Statutą. Mes, ka
nadiečiai lietuviai, davėme ir viso pasau
lio lietuvių Tėvynės vadavimo veiksniams
— VLIKui naująjį pirmininką, p. J. Ma
tulionį, kuris buvo išrinktas pirmuoju K.
L.B. Krašto Valdybos pirmininku. (Žino
ma, ir „anglikonai“ lietuviai
galėtumėt
„savintis“ p. Matulionį, nes pirmiau jis te
nai gyveno...).
Kanados Lietuvių
Bendruomenė savo
veikla ypatingai aktyvi ir nūdien. Iš jos
tikimės dar daug, gražių ir sėkmingų dar
bų. Ligi atsidarys Tėvynės laisvės vartai,
reikia manyti,
Kanados lietuviai žymų
įnašą dar įneš į Tėvynės vadavimo darbą,
gražiai veikdami kaip kultūrinėj, taip ir
lietuvybės išlaikymo srityse svetur. Dieve,
jiems padėk!
Pr. Alšėnas

Šaukimas prie ginklų
Kovingos dvasios Tautų Apaštalas Po
vilas porą metų kalinys Romoje, saugoja
mas ginkluoto pretorijos kareivio. Bet tai
jam netrukdė susitikti su savo tautiečiais,
atsivertusiais pagoniais ar rašyti laiškus
krikščionių bendruomenėms. Iš šios be
laisvės savo laiške Efeziečiams kaip tik iš
kelia krikščionio gyvenimą, kaip nuolatinę
fronto kareivio kovą. Jei romėnų kariai
grįždavo poilsiui į žiemos stovyklas, krikš
čionis tačiau niekada negali palikti fronto,
turi budėti ir būti visuomet pasiruošęs ko-vai: „Broliai, stiprėkite Viešpatyje jo stip
rūmo jėga“, nes Dievas dvasinės jėgos ne
išsemiamas šaltinis. Krikščionis, kaip Kris
taus kareivis, turi apsirengti Dievo šar
vais. Povilas tuojau nurodo
šios kovos
priešą — velnią. Prieš jį krikščionis yra
pašauktas priešintis, būti karo fronte, vi
sad pasiruošęs kiekvienam netikėtumui.
Krikščionis kovoja už savo sielos tyrumą,
už, dangų, už Kristaus Karalystės viešpa
tavimą savo širdyje ir visame pasaulyje!
Ši kova grynai dvasinė „ne prieš kūną
ir kraują, bet prieš tamsybių pasaulio val
dovus“, o evangelistas Jonas rašys apie šią
kovą, kaip šviesos vaikų prieš tamsos vai
kus. Kiekvienas krikščionis per krikštą
yra įpareigotas ir Sutvirtinimo sakramen
tu paruoštas aktyviai įsijungti kovon kur
negali būti pralaimėjimo, nes pats Kristus
pasakė: „Pasitikėkite, aš nugalėjau pasau
lį!“ Krikščionio apsiginklavimą
Povilas
smulkiai aprašo, visų pirma: „Susijuoskite
tiesa“. Jo gimtoje aramajų kalboje susijuo
simas reiškė būti pasiruošusiam ką nors
be delsimo atlikti. Plati kario juosta su
metalo plokštėmis saugojo taip pat ir šo
nūs nuo priešo sužeidimų. „Apsivilkite tei
sybės šarvais“, tai yra visos krikščioniš
kos dorybės, kad išlaikytume tyrą ir atvi
rą sąžinę, kaip kario šarvai, kurie saugojo
vitalines kūno dalis: širdį ir plaučius.
Kariai apsiavę stipria avalyne gali vik
riai vaikščioti, taip ir krikščionys „kojas
apsiavę ramybės evangelijos pasiryžimu“
privalo būti linksmi ir vikrūs, į gyvenimą
nešdami Kristaus pavyzdžius ir juos įgy
vendindami. Didelis kario skydas saugojo
visą kūną ir buvo ypatingai naudojarnas
apgulimo metu, apsisaugojant nuo ugnies
ir verdančių skysčių, kuriuos nuo mūrų
liedavo žemyn ant puolėjų; ir Povilas ra
šo: „Imkite tikėjimo skydą, kuriuo galė
tumėte užgesyti visas piktojo vilyčias. Pa
siimkite ir išganymo šalmą ir Dvasios ka
laviją, tai yra Dievo Žodį“.
Jei tokią gyvą dvasinės kovos karišką
dvasią visi pajustume, mūsų tremties vaiz
das visiškai pasikeistų. Tad ranką prie ga
lingo dvasinio apsiginklavimo! Dievas mus
hidro-elektrinių projektų realizavimą, kaip šaukia!
P. Dauknys MIC
pav., Snieguotų kalnų užtvankos. Jie taip
pat padeda išlyginti mokėjimų balanso
problemas, didindami tautos pajamų galią,
(ELTA) Ch. Lemchenas 1949 m. paruošė >
tuo pat mažindami importo svarbą. Že pirmąjį „Rusų-Lietuvių k. žodyno" leidi
mės ūkio pramonės pakėlimo dėka, ekspor mą, o 1955 m. pasirodė jo pataisytas an
tas padidėjo. Australijos žemės ūkio pra trasis leidimas. Naudotasi D. Ušakovo n
monei, tuojau po karo, stigo vielos gami daguotų rusų k. aiškinamuoju žodynu, Lie
nių, galvanizuotos geležies, trąšų ir žemės tuvių kalbos ir literatūros instituto paruoš'“ i
ūkio mašinų. Namų, fabrikų statyba ir tu „Dabartinės lietuvių kalbos žodynu“, ®į
pramonė negalėjo vystytis dėl geležies, ce 1932 m. išleistu J. Barono „Rusų — liestu- a
mento, elektros jėgos, medžio ir kitų pa vių žodynu“, 1933 m. išleistu B. Sereiskio
grindinių medžiagų stokos. Ateiviai padėjo „Lietuviškai — rusišku žodynu“, A. Novo
užkišti visas šias spragas. Daugiau kaip dvorskio
trumpu rusiškai — lietuvišku
18.000 žemės ūkio darbininkų atvyko po techniniu žodynu ir kt.
karo į šį kraštą ir pradėjo tiesioginiai čKrb
ti pieno gyvulininkystės, vilnos, cukraus,
vaisių, daržovių, miško, žuvininkystės ir penkerius metus. Popierio ir popierio ma
kitose žemės ūkio šakose. Ateiviai išnoki sės gamyba per 11 metų padvigubėjo.
no daugiau kaip 10 proc. viso cukrinių nen Spausdinių per šį laikotarpį padidėjo dvi
drių derliaus, žymiai daugiau kaip 5 mi- gubai.
lionų svarų vertės.
Geležies pramonė
Dideli sutaupymai užsienio mokėjitmams
Geležies pramonėje 73 proc. dirbančių
Žemiau patiekiami ryškūs pavyzdžiai ro jų yra ateiviai. Per paskutinius penkerius
do, kaip lemiamai veikia ateivių darbas metus geležies gamyba padidėjo 83 proc.
mažinant importą ir pakeičiant jį vietos ga Tuo būdu, ateiviai tikrai padėjo pagaminti
mybos pakaitalu. Alyvos valymas Australi apie 900.000 tonų daugiau geležies per Vie
joje sutaupo apie 25 milionus svarų per nerius metus.
metus užsienio mokėjimams. Valyklos bu
Taigi, pagal straipsnio autorių, imigra
vo įrengtos ir veikia didžia dalimi ateivių cija jokiu atveju tikrai neturi infliacinio
darbo jėgos dėka. Žymiųų sutaupų užsie pobūdžio. Esą Australija turi tik saugoti
nio mokėjimuose pasiekta gaminant vieto savo didelį ateivių įnašą ir tuo pačiu kraš
je auto mašinas, joms sudėtines bei atsar tas kas kart taps turtingesnis ir stipresnis.
gines dalis. Šios gamybos vertė siekia šim
Neabejotina, kad ir maža saujelė lietu
to milionų svarų per metus. Apie 40 proc. vių ateivių taip pat savo darbu ir stropu
dirbančiųjų šioje pramonės
šakoje yra mu prisidėjo prie šio krašto ūkinės pažan
ateiviai. Cemento gamyba padidėjo
75 gos ir gerovės.
proc., o perdirbto vario — 200 proc. per
„M.P.“ K. Kemežys

ATEIVIAI NEAPVYLĖ

Australija tapo visiškai savarankiška
tauta
Commonwealth© imigracijos patariamo
sios tarybos pirmininkas Gordon Freeth,
Sydnėjaus dienraštyje ,,Daily Telegraph“,
š. m. rugpjūčio 27 d. numeryje apžvelgia
ateivių vaidmenį Australijos ūkyje. Esą
milionas ateivių, atgabentų į Australiją
iš Anglijos ir daugiau kaip iš 25 tautų po
kario laikotarpiif, pakeitė Australijos ūkį
per vieną dešimtmetį taip, kad šis kraštas,
'turėjęs sunkumų dėl pokario trūkumų, ta
po visiškai savimi pasitikinti tauta. Pata„AMERIKA VAIZDUOSE“ PLATINS
riamajai tarybai patiekti faktai ir skaičiai
RUSIJOJE
įtikinamai rodo, kiek imigracija padeua
Amerikos Informacijos Agentūros lei Australijos žmonių gerovei.
Ateiviai yra darbštesnl
džiamas žurnalas „Amerika Vaizduose“
(„America Illustrated“)
bus platinama
Ateiviai spartiną šio krašto gamybą, nes
Sovietų Sąjungoje. Sovietų Sąjungos vy duodą vaisius tuojaus pat atvykę, stipriną
riausybė sutiko to žurnalo išplatinti 52 darbo jėgą, didindami išmokytų amatinin
tūkstančius egzempliorių. Žurnalas bus lei kų skaičių pagrindiniuose amatuose ir iš
ūžiamas rusų kalba. Jo kaina — 5 rubliai lygina krašto pramonės trūkumus, pareikš
(1.25 dol.) už egzempliorių. Panašaus žan darni .naujus sugebėjimus fabrikuose. Pri
ro žurnalas „USSR“, leidžiamas Sovietų Są tyrusių amatininkų nuošimtis yra didesnis
jungos anglų kalba bus platinamas Ameri tarp ateivių dirbančiųjų, negu tarp visų
koje. Abiejų žurnalų platinimas prasidės gyventojų bendrai. Apie 23 pro.?, iš visų
šių metų lapkričio 22 d.
ateivių dirbančiųjų yra amatininkai, kai
„Amerika Vaizduose“ platinimas Rusijo bendras Australijos darbo jėgos amatinin
j e vyks to krašto priimtais platinimo me kų nuošimtis tėra tik 16.1 proc. Tai paro
todais: paskirs patikimiesiems, o likusius dė 1947 metų surašymo daviniai prieš pat
2.000 egzempliorių Amerikos Ambasada didelio mąsto ateivių įvežimą. Bendras dir
Maskvoje išdalins savo nuožiūra nemoka bančiųjų nuošimtis tarp ateivių taip pat
mai.
yra didesnis, negu tarp visų Australijos
Tuo tarpu Amerikoje 45.000 egzemplio gyventojų.
rių „USSR“ žurnalo bus parduodami kny
Žymias pakeltas krašto ekspertas
gynuose, 5.000 egzempliorių pasiųsta pre
numeratoriams ir 2.000 išdalinti Sovietų
Ateiviai paspartino Australijos tautinio
Ambasados Washingtone.
ūkio vystymąsi, irigaciją (drėkinimą) ir

re

PER TRIS MIESTUS
IRENA N-NĖ
„Mieli Vadiliečiai“,
„Jūs leidot mums pagyventi lietuviška
nuotaika ir perkėlėt mus į Lietuvos
laukus“.
K. Bivainis, Nottingham.
„Atnešėt mums dalelę Lietuvos. Vaidinot puikiai, nors aktoriaus tobulumui
nėra ribos. Jūs? vaidinime buvo daug
tikrų perliukų. Atlik ot labai gražų lietu
višką darbą“.
J. Kazlauskas, Coventry.
„Mes neužmiršim šito puikaus vaka
ro, kada grožėjomės jūsų vaidinimu. Jūs
esate tikras teatras. Linkiu jums nu
vežti jį į Lietuvą ir pasirodyti mūsų
■ sostinėj Vilniuje“.
D. Narbutas, Wolverhampton.
•
„Graudi dalia man teko. Skursti kasdie
ną, dirbi klupdama, žiūrėk, reiks susidėti
mantą ir keliaut, kur akys mato“, — sako
Rožė Mašalaitienė „Bubulio ir Dundulio“
žodžiais ir linksmai atsidūsta* atsirėmusi
burzgančiame autobuse į minkštą priegal
vį, gudriai paimtą iš namų.
O akys, mintys, širdys ir autobusas su
visa „Bubulio ir Dundulio“ manta skrieja
tris savaitgalius i tris Midland'o miestus,

Nottinghamą, Coventry ir Wolverhamptoną.
Kelionė su sustojimais, smalsu, kaip pa
siseks ir kaip priims, karštiniškas savęs ir
scenos rengimas. Kiek žiūrovų?.. Spektak
lis... šokiai... vakarienė... kelionė namo...
įspūdžiai, įspūdžiai. O įspūdžių nemaža.
Sustojimas pakeliui į Nottinghamą pa
sitaikė kavinėj, kur buvo kava ir arbata,
o obuoliai ir kriaušės... medžiuose, sode.
Ištroškę vyrai su įkarščiu uostinėjo orą,
bene užuos kur širdį guodžiantį alaus kva
pą, jau tarėsi užuodę, nukeliavo visą my
lią, bet tas ir vėl pradingo, lyg nebuvęs, o
su juo ir viltis. Tad ir grįžo musę kandę,
skersuodami į žalius obuolius, besijuokian
čias moteris ir režisorių, lyg tarsi būtu
kaltas, kad čia kavinė, o ne pub'as.
Kelionėje į Coventry šoferis sustabdė
autobusą šalia pub'o, kur buvo visi gėri
mai, išskyrus kavos ir arbatos. Vyrai spin
duliavo džiaugsmu, o moterys žalioje pie
velėje šalia gražios iškabos „Ladies“ grau
žė sausus sumuštinius ir balsiai svajojo
apie „cup of tea“ Coventry.
Nottinghame viskas jau pažįstama, kaip

namie. Malonių šeimininkų Bivainio ir De
veikio veidai, maloniai besišypsančios šei
mininkės, nesukaitomas kiekis keptų kiau
šinių su priedais, erdvi scena. Sale pilna
žiūrovų, labai pilna, nottinghamiečiai ir
ekskursija iš Derby.
Netikėtumas — tai puiki tautinių šokių
Nottinghamo grupė. Vadovės Danutės Fid
lerienės asmeninis žavumas, judesių grakš
tumas ir šypsenos žaidimas atsispindėjo
puikiame, harmoningame visos grupės šo
kyje.
„Bubulio ir Dundulio“ kiemas du karių
sukirbėjo šokėjais ir Radastos — Grikinai
tės širdyje sužadino dar didesnį gailestį,
kad supykęs tėvas, Bubulis — Šalčiūnas
(Dieve gink, ne Grikinas), neleidžia jos į
tokį linksmą vakarėlį.
Gėlės Fidlerienei,
gėlės vaidiliečiams.
Draugystė amžina. Netrukus nebeliko nei
tvoros, nei Bubulio ir Dundulio trobų, tik
ilgas stalas su vakariene. Ūžavo svečiai
vaidiliečiai lietuviškam orkestrui grie
žiant, šokančiųjų kojų taktan lank? ė
stikliukai. „Svėiks!“ „Į sveikatą!“ — vis?"
kaip gerame restorane.
„O gal jau ką naujo ruošiat?“ — teirau
jasi nottinghamiečiai, o Neveravičius tik
moja ranka. — Peranksti apie tai kal
bėti“.
O Coventry laukė taip gerai visiems pa

žįstamas Jonas Kazlauskas, plačiu akto
rišku mostu rodydamas kelią į YMCA sa
lę kiek paklydusiam gastrolininkų autobu
sui. Jis taipgi netrukus patiekė rietuvę bu
terbrodų, kurie akimirksniu dingo bedug
nėse gerklėse išalkusios, nors visą kelią šį
ar tą kramčiusios kompanijos.
Jau maestro Kaniauskas, nors neišmiego
jęs ir gedulą dėvįs dėl bajano, kurį jam
kelionės išvakarėse kažkoks „geradaris“
pavogė, pasistiprinęs karšta
arbata kol
kas, jau rimtai imasi savo meninio darbo.
Bematant iš po jo vikrių piršti! išsirita tik
ri laukiamojo vadinimo veikėjai, kiti taip
pasikeitę, kad ir žmona savo vyro neat
pažintų.
Verda darbas scenoje ir užkulisiuose, o
čia pat gretimoj salėj Coventry pirkliai siū
lo vaidiliečiams pirktis kilimų.
Parengta. P. Mockaus žodis. Meistriškai
J. Kazlausko padeklamuotas prologas.
Vaidinimas vyksta puikiai. „Kodėl
mums ne taip gerai sekėsi Londone?“ —
dūsauja vaidiliečiai.
„Ne taip jau labai
blogai ir ten buvo“ — ramina režisorius.
Bet čia kažkaip eina taip sklandžiai, ir
reikiamu tempu, be mažiausių trūkčioji
mų.
„Tai jie vaidina be' suflerio?“ — klausia
mane kaimynas iš kairės.
„Hm“, — sakau — „beveik“, tikriau jie

neturi suflerio, tik režisoriaus padėjėją“.
Ir rodau i programą: Režisorius F. Neve
ravičius, Režisoriaus padėjėjas V. Zdana
vičius.
A. Putce iš Birminghamo aistringai trau
kia nuotrauką po nuotraukos ir po kiek
vieno sprikso dejuoja, kad pagavęs ne tai,
ką norėjo. Nežinia tik, ką jis nori pagaut?
Gėlės, padėkos iš abiejų šalių. „Linksmo
ji dalis“ (niekad negaliu suprasti, kodėl to
ji pirmoji vakaro dalis, vadinosi vaidini
mas; yra „liūdnoji dalis“), prasidėjo kaž
kur kitoje gatvės pusėje. Salė tarytum iš
šluota, ypač tos „bjauriosios“ lyties kaip '
ir nematyti. Mūsų aktoriai, nusišluostę gri
mą ir persivilkę, irgi pradingo nakties
glūdumoje. Muzikos taktan salėje sukasi
tik kelios poros ir Rima su Angele demons
truoja „Rock‘n roll“.
Pirmieji pradėjo grįžti mūsiškiai. Pra
nk lautos burnos reikalaute reikalavo ko
nė’. s stipresnio kūnui ir sielai.
I J
Jie žinojo, kad jų laukė vakarienė pas p.
Jagminienę, kur p. K. Mockus buvo malo
niai tam tikslui užleidęs savo kambarį. Bet
išvydę ilgą, puikiai parengtą ir dekoruotą
stalą, apkrautą įvairumėliais, teįstengė iš j
tarti choru — Ooo!
Na, ir prasidėjo. Už autorių Antaną M"
ką! Ir taip kėlė tostus vieni už kitus, ir g® ?
rė visi. Dainos, stiklelių skambesiui pri’ .
(nukelta psl. 3.)
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EUROPOS LIETUVIS'3

Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS
apie dbls trecią konferenciją

I Kanadą p. Matulaitienė išsiveža ir
„britą“, prieš kelis mėnesius gimusį sū
nelį, kuris ir buvo priežastimi užtruku
sios kelionės.

MANCHESTERIS
M. BAJORINAS VYKSTA
MANCHESTERIN

— 672; 12. Šlenteris Fricas — 672; 13. Gri
nius, dr. — Jonas — 664; 14. Kriščiūnas
Juozas — 638; 15. Drunga Karolis — 630
balsais.
Pirmieji, kandidatai:
1. Vykintas Stepas; 2. Skėrys Fricas; 3.
Valiūnas Jonas; 4. Liubinas, kun. Bronius;
5. Stankaitis Jonas; 6. Grinienė Alina.
Naujai išrinktieji PLB Vokietijos Kraš
to Tarybos nariai suvažiuoja š. m. spalio
mėn. 20-21 d.d., Vasario 16 Gimnazijon,
Huetenfelde, išrinkti naujus vykdomuo
sius organus: Krašto Valdybą, Garbės Teis
mą ir Kontrolės Komisiją.

želio vedėja arba jos pagelbininkė.
Tokių darželių lankymo tikslas yra, kad
priešmokyklinio amžiaus užsieniečių pa
bėgėlių vaikai būtų paruošti ir galėtų vė
liau be jokių sunkumų lankyti vokiečių
pradžios mokyklas.
* * *

Kitos savaitės numeryje spausdinsime
Dalyvė
Pranešame Manchester!©
DBLS sky
* » ®
platesnį aprašymą apie Trečiąją DBLS riaus
nariams, kad š. m. spalio 20 d., šešta
Konferenciją, įvykusią spalio 13-14 d.d., dienį, 6 vai. p.p. L.S. Klubo patalpose pa
Spalio 13 d. Sycamore mokyklos salėjedarys pranešimą iš Londono atvykęs DB LAS
Lietuvių Sodyboje.
skyrius surengė Vil
KAS APLANKYS?
LS ir Britanijos Lietuvių Bendruomenės niaus Nottinghamo
Dienos minėjimą. Minėjimą pradėjo
LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ
pirmininkas M. Bajorinas. Kviečiami atsi K. Deveikis
su paskaita apie Vilniaus, se
Miuncheno miesto ligoninėje jau keleri
lankyti visi Manchesterio lietuviai, besi nosios Lietuvos
PASITARIMAS
sostinės, Golgotos kelius
metai guli lietuvė našlė, Paulina Viltrakie
interesuoją mūsų lietuvišku gyvenimu.
ir reikšmę mūsų tautai. LAS skyriaus pnė, kilusi iš Žemaitijos. Ši tautietė neteku
Šios savaitės penktadienio vakare Lie
DBLS Manchesterio Sk. Valdyba
kas Galbuogis pakvietė susirinkusius iš
si sveikatos nuo pirmų dienų pasitrauki
tuvių Namuose susirenka Londono lietu
*****
klausyti skubomis vietinių jėgų parengtos
mo iš tėvynės. Jos sūnus Vygintas, 15 me
•
*
*
vės moterys pasitarimui apie įvykstančią
meninės dalies. Scenoje pasirodė bobutė ir
tų amžiaus, taip pat sunkus ligonis — epi
Pone Redaktoriau,
prieškalėdinę mugę.
diedukas, sudainavę vilnietišką dainelę
leptikas, jau keli mėnesiai yra vokiečių
Galimybė persikelti Westfalijon
prieglaudoje, Haar bei Muenchen.
Jūsų redaguojamame „E. Lietuvio“ Nr. „Vai kur buvai dieduk mano“. Dieduku
PUOŠIASI LIETUVIŲ NAMAI
Šiaurės Westfalijos Darbo ir Socialinių
39, atspausdintoje korespondencijoje, ULi- buvo Veselka, bobute — Bidulskis. Vėliau
Prabėgo 11 metų nuo karo audros. Visi
pasirodė
„linksmieji
broliai
“
,
pritariant
Ministerio pranešimu, užsieniečiai esame šiaip taip įsikūrę, turime savo pa
Šiuo metu vyksta intensyvūs remonto ir rią pasirašė O. K., yra prasilenkimų su tie Pupų Dėdei akordeonu. Pranešėju buvo J. Reikalų
pabėgėliai
bus
perkeldinti
(kurie
nori)
iš
ir reikalauja patikslinimo.
stogę, darbą, šeimas ir, atrodo, nusiramino
pagrąžinimo darbai
Lietuvių Namuose, sa Manchesterio
Kultūros Koordinacijos Kiburas. Jis ir savo kūrybos paskaitė. Bavarijos, Schlesvig-Holsteino ir Žemuti me. Tačiau neturėtume užmiršti tų, ku
Londone. Perdažytas įėjimas, laiptai, kori Komiteto posėdyje vietos „Ramovė“ lais Linksmieji broliai buvo Matulevičius ir nės Saksonijos į Nordrhein-Westfaliją.
riems likimas buvo nepalankus. Mūsų pa
Suinteresuotieji gali iki š. m. spalio 15 d. reiga prisiminti mūsų brolius, seseris, at
doriai. Klubo baras pagrindinai perdeko- vai įsipareigojo pravesti Manchesteryje Seilius, Pupų Dėdė — Zavackas.
Sekantį
kartą
LAS
skyrius
pasirodys
paduoti
prašymus.
Prašymams
yra
specia

Rugsėjo 8-sios minėjimą. Jei „Ramovės“ Nottinghame minint Kariuomenės šventę. lūs blankai, kuriuos galima gauti pabėgė sidūrusius varge.
ruojamas.
Skaudu, kad iš Miuncheno apylinkėje
s-ga nebūtų užakcentavusi norinti sujung
FOT-KOR
lių įstaigoje — Fluechtlingsamt. Juos už gyvenančių apie 120 lietuvių, neatsiranda
A. MAKAUSKAS IŠVYKSTA AMERIKON ti savo metinę sukaktį su Rugsėjo 8-sios
pildžius reikia tai pačiai įstaigai ir įteikti. nė vieno, kuris nors retkarčiais aplanky
minėjimu, tai Tautos Dienos minėjimą bū
Ilgesnį laiką gyvenęs Londone A. Ma tų surengusi kita organizacija. O. K. tvir
tų, bent moraliai sustiprintų, paguostų
mūsų ligonius, kad jie nesijustų visų ap
kauskas su šeima lapkričio mėnesį išvyks tina savo korespondencijoje, kad „Ramo WOLVERHAMPTONAS
Lietuvių pabėgėlių Vokietijoje dėmesiui! leisti ir užmiršti.
ta Amerikon. Rytiniame Londone A. Ma vė“ „...griebėsi gelbėti padėtį“. Šitoksai
Mieli miuncheniečiai, kas Jūsų galėtų
yra melas, išlaužtas iš piršto.
SPORTAS
kauskas turėjo baldų dirbtuvę, kurioje ke tvirtinimas
Pabėgėlių ir karo nukentėjusių reikalam aplankyti sergančią mūsų vienišą ‘tautie
Manchesterio lietuviai negali suprasti,
lėtą metų dirbo keliolika lietuvių. Patyrė kokiu būdu „Ramovė“ suspėjo, kaip korės
VILTIS LAIMĖJO TAURĘ
Žemutinės Saksonijos Ministerio parėdy tę? Štai jos adresas: Paulina Viltrakis,
me, kad artimesnieji A. Makausko bičiu pondentas O. K. rašo, vienerių metų bėgy Š. m. spalio mėn. 8 d. įvyko finalinės mu užsieniečiai pabėgėliai, kurie gyvena Muenchen -8, Std. Krankenhaus Recht der
liai, š.m. lapkričio 10 d. rengia P.P. Ma je išauginti jauną ir net pačią jauniausią krepšinio rungtynės tarp VILTIES ir Wol Žem. Saksonijos stovyklose, kurios numa Isar, Ismanigerstr. 22. Bau 6/II-18.
L.G.
kuri atliko programą? Dalyviai gir verhamptono lygos čempionu, Bert Wil
kauskams atsisveikinimo pobūvį Lietuvių kartą,
tomos panaikinti, ar šiaip gyvenantieji, ne
dėjo p. Končienės paruoštus mažyčius ak liam taurei laimėti.
Namuose.
torius, kurie jau daug kartų yra pasirodę
Rungtynėse atsilankė daug žmonių ir stovyklose, bet norintieji dėl kurių nors
prieš tai ir su ta pačia programa.
nemažai mūsų tautiečių. Visi nekantriai svarbių priežasčių persikelti gyventi į že SKAUTIŠKUOJU KELIU
ŽUVO VINCAS MIŠEIKIS
O. K. daro didvyriu p. Kupstį už darže laukė, kaip šį kartą pasirodys viltječiai. miau išvardintus Kraštus: Nordrhein West
1956 M. VASAROS STOVYKLOS
Spalio 11 d., Bentley žuvo 37 metų am lio įsteigimą, juo labiau, kad, girdi „pr. mo Mūsų krepšininkai neapvylė. Vos prasidė falen, Hesen, Baden-Wuerttenberg, Bre
PINIGINĖ APYSKAITA
žiaus lietuvis, angliakasis Vincas Mišeikis kykla subyrėjo“. Gi tiesa yra labai papras jus rungtynėms VILTIS žaisdama smarkiu men, Hamburg. Prašymus paduoti šiuo ad
tempu atsiekia rezultato 10:1. Mūsiškiai
ta:
kol
Manchesteryje
buvo
mokyklinio
Pajamos:
motociklo katastrofoje. Katastrofa įvyko amžiaus vaikų, tol veikė ir mokykla. Kai labai geroje formoje. Pirmas kėlinys bai resu: Niedersaechsische Minister fuer Ver1. Aukų lapais iš DBLS skyrių 111.16.11
migloje, motociklui susidūrus su sunkve jie išaugo ir išvyko į gimnazijas, kai ne giasi 43:7. VILTIES naudai.
triebene, Fluechtlinge und Kriegsgeschae- 2. Aukų lapais iš LAS D.B. sk-ių
27. 4 3
Po
tokios
geros
pradžios
buvo
aišku,
kad
žimiu.
bebuvo tokio amžiaus mokinių, nebebuvo
3. Aukų lapais iš LRS D.B. sk.
3. 1.00
digte
—
Hannover,
Hans-Boechler
Allee
15
VILTIS
laimės.
Nepaisant
priešingos
ko

ir prad. mokyklos, kai tokio amžiaus vai
4. Pavienių aukotojų aukos
16.15.00
„Yorkshire Evening News“' plačiai- ap kų
Prašymams paduoti yra specialūs blan 5. Surinkta Sodyboje per pamal. 18.15.41
mandos pastangų, VILTIS laimėjo 58:26.
bus, veiks ir pradinė mokykla.
rašė katastrofą, įsidėjęs Mišeikio fotogra
Jaunųjų reikalams jau nuo seniai Vei Už VILTĮ žaidė ir taškų pelnė: Hill — 20; kai, kuriuose galima gauti ir užpildžius ati 6. Stovyklavimo mokestis
92.15.00
fiją. Laikraštis pažymėjo, kad Mišeikis bu kia Manchesterio švietimo komitetas, nese Kelmistraitis — 16; Conlon — 10; Manga dpoti, pas Landratsamtus arba pas Burmis
Viso pajamų
270. 7.61
vo lietuvis, atvykęs į šį kraštą 1948 me niai persitvarkęs į Kultūros Koordinaci — 5; Karnilavičius — 4; Vanags — 2; Vi- trus. Jie gi savo keliu persiųs toliau, kur Išlaidos:
— 1.
1. Stovyklos maitinimas
132. 3.11
tais. Jis paliko žmoną, trijų metų sūnų ir nį Komitetą, kuris rūpinosi ir rūpinasi liūnas
Laimėtoji taurė bus viltiečiams iškilmin priklauso.
jaunaisiais.
2. Palapinių mfoma ir įrengm.. 55.11. 2
penkių metų dukrelę.
Manchesteriečiai stebisi, kodėl „Ramo gai įteikta per sporto klubo ruošiamus šo
Prie minėtos Ministerijos lietuvius ats 3. Nepasiturintiems kel. apm.
24.13. 2
Jo našlė papasakojo žurnalistams, kad vė“ taip „karštai“ ėmėsi steigti darželį pa klus š.m. lapkričio 10 d.
4. Administracinės išlaidos
17. 7.81
tovauja
p.
J.
Bračs.
Suinteresuoti
gali
į
Kitos
rungtynės,
kuriose
žais
VILTIS,
Mišeikis motociklą nusipirko š. m. kovo tys, bet ne švietimo Komiteto ribose? Juk
5. Kitos išlaidos
16.10. 2
įvyks š.m. spalio 28 d., sekmadienį, 15 vai. jį kreiptis šiou adresu:
Viso išlaidų
246. 6.11
mėn., nors ji tam ir labai priešinosi. Ta kiekvienam aišku, kad ne žodžiais, ne to Brinsford
Lodge
(lagerio)
lauko
aikštelė

Herrn
mag.
hist.
Julijs
BRAČS,
Hann

O. K. korespondencijomis mokyk
Stovyklos grynas pelnas
24. 1. 5
čiau reikėję turėti susisiekimo priemonę, kiomis
los nei darželio neįsteigsi. Manchesterio je. VILTIS žais prieš malajiečius studen
Pastaba: Rajono vadavybės nutarimu,
vykstant į darbą. Mišeikis žuvo grįžda lietuvių klubas aprūpina mokyklą ir dar tus. Tautiečiai kvieičami ateiti į rungty over 1, Postschliessfach 386.
Su p. Bračs susirašinėti galima" lietu šis pelnas bus panaudotas skiltininkų
mas iš Bentley kasyklų. Jis mirė po 10 mi želį patalpomis, kuru, šviesa, baldais. Pa nes palaikyti viltiečius.
kursams.
viškai.
Pažymėtina,
kad
šiemet
Wolverhamptotys
tėvai
vienu
ar
kitu
būdu
parūpina
rei
Pastaba: Stovyklavo viso 74 skautai-tės.
nučių, nuvežtas į Bentley ligoninę.
kiamų lėšų, mokytojai-auklėtojai dirba ne no ir apygardos krepšinio sąjungos naujuo
Nuo
stovyklos mokesčio visiškai atleisti 31
* * *
kurios nors organizacijos garbei ar „vienos ju pirmininku buvo išrinktas V. Kelmis
KAŽKAM BADĖ AKIS
skautas-tė. Dalinai atleisti 3 skautai-tės.
traitis.
asmenybės kultui“ iškelti į padanges...
PRANCŪZIJA VĖL NORI ĮSILEISTI
Pilnai kelionės išlaidos apmokėtos 16-kai
Nemažai triūso reikėjo, kol Lietuvių
Malonu, kad lietuviai sportininkai taip
PABĖGĖLIŲ UŽSIENIEČIŲ
skautų. Dalinai kelionė apmokėta 5 skaut.
Kultūros Komitetas darželio klausimu
Sodybos administracija atitinkamose įstai nutarė: a) vaikų darželis turi būti visos gražiai pasirodė šioje apylinkėje.
Apyskaitą paruošė sk. v.v. si. V. Fidlerls
Augštasis
Komisaras
Pabėgėlių
reika

Negrąžino Aukų Lapų
gose išsirūpino leidimą pakabinti kryžke Manchesterio lietuvių bendruomenės reika
lams
Vokietijoje
praneša,
kad
prancūzų
vy
PLSS Anglijos Rajono Vadovvbės pa
lėje lietuvių kalba iškabėlę, rodančią ke las, o ne kurios nors grupės žmonių; b)
riausybė yra numačiusi įsileisti į Prancūzi siųstus aukų lapus iki šio laiko negrąži
darželiu pirmoje eilėje rūpinasi vaikus tu
lią Sodybom Matyt, kažkam ši iškabėlė ba rį
ją
3000
pabėgėlių
iš
Vokietijos,
Austrijos
no: DBLS Hudersfieldo skyrius, DBLS
tėvai; c) administraciniu darbu rūpina
ir Italijos įvairiems darbams: žemės ūkį, Keighley skyrius, DBLS Leeds skyrius ir
dė akis, nes neseniai ji buvo nuplėšta.
si Kultūros Koordinacinis Komitetas, kaip BRADFORDAS
anglių kasyklas ir į pramonės sritis.
DBLS
Tadcaster skyrius.
reprezentuojąs visų vietoje veikiančių or
Bradford© Lietuvių Namų Komiteto
Bus priimamos šeimos ir jauni nevedę
ganizacijų atstovas.
Pranešimas
vyrai. Nevedusiems vyrams teikiama pir
Praktiškai vaikų darželis veikia ir jame
DERBY
menybė, amžius tarp 20-45 m. Kandida
yra 20 vaikučių.
PRAŠOMI ATSILIEPTI
š.
m.
spalio
21
d.,
4
vai.
p.p.,
šaukiamas
tai turi būti sveiki. Sergantieji Tbc nebus
Po ilgesnės pertraukos, Derby sk. vėl
Korespondentas O. K. rašo, kad p. O. Bradfordo ir apylinkės lietuvių susirinki priimami. Sirgę turės pristatyti įrodymus, CININAS Viktoras, gyvenęs 1947 m. Pran
pradėjo veikti. Neseniai buvo suruošta Kairiūkštienė sveikino „Ramovę“ jos me mas numatytam pirkti name, 5, Oak Vi kad jie yra pilnai sugiję ir darbingi. Atly
cūzų zonoje, žadėjęs emigruoti Angijon,
ekskursija į Nottinghamą, pasižiūrėti iš tinių proga DBLS vardu. Tačiau kas ją
(prie Lister Park, įėjimas iš Oak Avė) ginimas ir socialinis draudimas lygus su
prašomas parašyti: K. Martusevičius,
Londono atvykusio „Bumbulio ir Dundu yra jgaliavęs tai daryti? DBLS vardu ga lias
1397 Giddings Rd. Cleveland 3, Ohio.
Prancūzijos piliečiais.
lio“, kurie visiems patiko.
lėjo sveikinti tik įgaliotasis skyriaus val Manningham Lane. BLN Komitetas
USA. Turima svarbių žinių.
Tuo reikalu smulkesnės žinios bus pa
Spalio mėn. 6 d. sk. iniciatyva buvo su dybos narys, bet ne neprašytas prašalaitis.
skelbtos, kai bus gautas galutinis susi ŽILVYS Pijus, s. Juozo, ar jo adresą žiną,
ruoštas lietuviškų plokštelių muzikos va Todėl ateityje p. Kairiūkštienė, išeidama
tarimas.
prašomi parašyti: „E. Lietuvis“, 1, Ladkaras, kur buvo galima išgirsti apie 120 viešumon kalbėti, privalėtų laikytis tiesos
» * *
broke Gardens, London W. 11. Turima
gražių lietuviškų plokštelių.
Atsilankė ir pasisakyti kieno iš tikrųjų vardu ji VOKIETIJA
jam svarbių žinių.
skaitlingai Derby ir apylinkės lietuvių bū kalba.
Užsieniečių pabėgėlių vaikai turi lankyti
relis. Susirinko vis, kam buvo įdomi lietu
ANTŠAKAS, Vytautas-Steponas, sūn. Zig
vokiečių vaikų darželį
Reiškiu tikrą pagarbą,
IŠRINKTA NAUJA PLB
viška daina ir muzika. Buvo pageidauja
mo, baigęs navigaciją 1947 m. - 1948 m.
VOKIETIJOS KRAŠTO TARYBA
D. Damauskas
ma, kad panašių vakarų būtų rengiama
Žemutinės Saksonijos Vidaus Reikalų Anglijoje, prašomas jis pats ar žinantieji
DBLS
Manchesterio
sk.
p-kas
dažniau.
Pagal PLB Vokietijos Krašto Tarybos Ministerio parėdymu, visi priešmokyklinio
jo adresą,, parašyti: „E. Lietuvis“, 1, Lad
Rinkimų Komisijos, susidedančios iš pirmi amžiaus, užsieniečių pabėgėlių vaikai, tu
broke Gardens, London W. 11.
Tenka nuoširdžiai padėkoti p-ms Sli
ninko St. Jaso, vicepirmininko VI. Puniš- rėtų lankyti vokiečių išlaikomus vaikų dar
žiams ir p. V. Končiui už paskolintas plokš
NOTTINGHAMAS
kos, sekretorės B. Survilienės ir narių A. želius. Vaikų darželių administracija įpa
teles, o p. E. Kvintui už radiogramą.
šiuo metu skyrius rengiasi kariuomenės
Lietuvių Moterų Draugija spalio 14 d. Petkevičiaus ir J. Jackevičiaus, patiektus reigota tokius vaikus pirmoje eilėje į dar-'
2 DOL. UŽ DARBO VALANDĄ
šv. minėjimui, kuris įvyks lapkričio mėn. surengė Kanadon išvykstančiai savo narei rinkimų duomenis į PLB Vokietijos Kraš želius priimti. Vaikams, kurie gyvena sto
Darbo
ir prekybos ministerija praneša,
to
Tarybą
sekantiems
trims
metams,
pa

vyklose
ir
nepakankamai
moka
vokiečių
17 d. Tą dieną K. Vaitkevičiaus pastango p. A. Matulaitienei kuklias išleistuves p.
mis, statoma komedija „Onutės jaunikiai“, Gurkauskų bute.
Išleistuvėse dalyvavo gal gautų balsų daugumą, išrinkti šie as kalbą, turi būti suteikta galimybė jiems kad JAV fabrikų darbininkai rugsėjo mėn.
lavintis savo gimtąja kalba. Tuo tikslu tu pasiekė rekordinį atlyginimą, gaudami 2
F. Ramonio oktetas žada tą dieną pasi gražus Nottinghamo lietuvių moterų būre menys:
1. Keleris, kun. Adolfas — 1137 balsais; ri būti steigiami vaikų darželiai, bet Juri dol. už darbo valandą. Atlyginimas pakilęs
rodyti su dainomis. Be to, linksmoji dalis lis, kurio pirmininkė p. S. Zavackienė
užsitęs iki vidurnakčio.
įteikė išvykstančiai dovanėlę, palinkėda 2. Šarka, kun. Vaclovas — 942; 3. Simonai būti nemažiau 20 vaikų. Vaikų darželių
Skyriaus valdyba to vakaro pelną numa ma geros sėkmės naujame krašte, kur p. tis Erdmonas — 907; 4. Zunde Pranas — vedėjos privalo būti Vokietijos pilietės ir dėl padidėjusios premijos už viršvalan
tė paskirti skyriaus šalpos komitetui, ku Matulaitienės laukia vyras, išvykęs prieš 843; 5. Bunga, kun .Antanas — 822; 6. Ba išlaikiusios nustatytus vaikų darželių ve džius.
taitis Juozas — 752; 7. Banaitis Valteris — dėjoms egzaminus.
ris čia labai gražiai veikia. Tenka pasi tris mėnesius Kanadon.
Bedarbių skaičius rugsėjo mėn. sumažė
Vaikai, kurie lanko vokiečių darželį ir jo 200.000. Šiuo metu Ameirika turi
džiaugti Derby lietuvių gražiu sugyveni Atsisveikinant, p. A. Matulaitienė pade 742; 8. Bernatonis, Tėv. Alfonsas — 738;
mu ir lietuviški; pareigų supratimu.
kojo nottinghamiečiams už jų nuoširdumą 9. Rukša, dr. Antanas — 712; 10. Aviža., nemoka vokiečių kalbos, privalo būti mo
J. Levinskas
kun., dr. Jonas — 694; 11. Sutkus Viktoras komi ją darželyje. Pamokas praveda dar 1.998.000 bedarbių.
ir gražų sugyvenimą.
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tariant. Ar gali būti nelinksma, kur pasisu akinių spindinčios akys ir elegantiškos p.
ka J. Kazlauskas ir vaidilietis J. Černius, Narbuto manieros ir, dievulėliau, „cepeli
abu balsingi, abu liežuvingi. Nusiėmęs žilą nai, cepelinai“!
Girdžiaus peruką, nusiplėšęs seną ūsą ir,
Valgyk, kiek išgali, vis atplaukia nauji,
nusišluostęs raukšles nuo veido, Černius aruodo neišsemsi! Ak, kad ne toji skuba,
vėl spindi jaunatve ir užkrečiama nuotai kad nerengimasis spektakliui, kiek jų dar
ka. Ar gali būti nejauku, kur ponios šei būtų pradingę besočiuose vaidiliečių nas
mininkės ir p. Mockus rodo tiek nuoširdu ruose.
mo, kur p. Daučanskas taip uoliai pilsto į
Mokyklos salė graži, scena erdvi, tik
stikliukus tauriuosius gėrimus, mūsų Mil
reikia reguliuoti šviesas. „Tik man nevydo elegantiškai padedamas, kur mielo griūkit nuo tų kupečiu prieš spektaklį“,
ji Alė Kazlauskienė atlaidžiai supranta bet maldauja režisorius. „Jaučiu, kad tuoj
kurį vienu stikliuku perdaug paragavusio griūsiu“, — atpila Vladas Dargis iš palu
liežuvio suklupimą ir pati dalyvauja dai bės, viena tik koja pasistojęs besisiūbuo
noje ir išgėrime.
jančias kopėčias. Vienintelis „profesiona
Valios pastanga, nežiūrint protestų ir nu las“ dekoracijų statytojas Blažys, prisi
sivylimo, reikėjo atsisveikinti su šeiminin šliejęs prie reostato, bando šviesų efektus
kais, dar kartą atsidūsėti: „Kaip gera bu kiekvienam veiksmui. Prikalbinęs Agūlę
— Rimą Petrušaitytę palaikyti kopėčias,
vo su jumis“, kaip gera pagauti ore Alės Dobilas — Virkutis akrobatiškai rangosi,
Kazlauskienės pasiųstą bučkį.
taikydamas spalvotas šviesas į prožekto
P. D. Narbutas buvo įspėjęs, kad Wolver rių, o Rima jam šaukia iš apačios: „Tik
hamptonas ruošiasi „tinkamai priimti griūdamas manęs neužmušk, Dobilėli —
berneli!“ O Dundulis —- Ragauskas su Zda
„Vaidilą“.
navičium, persikorę per palubės balkius,
Visi žino, kad Wolverhamptono lietuvių tempia kiekvienas į save viršutines drapykolonija plataus masto, solidari, kad p.p. ras, vis šaukdami Bubuliui — Šalčiūnui:
Narbutai labai vaišingi, kad niekas iš ten „Ar gerai?!“
„sausas“ neišvyksta.
Muzikos salėje maestro Kaniausko stu
Pirmsis Wolverhamptono įspūdis, tai dija ir abiejų lyčių aktorių garderobas.
jaukūs Narbutų namai, besišypsąs gražus „Nežiūrėk įeidams, užsimerk pamatęs!“ —
p. Narbutienės veidelis, linksmai
iš po miklina moterys Vladą Dargj. „Kaip gi aš

galiu vis atbulas vaikščioti?“ — atsikerta
Vladas.
Spūstis visi skuba, rengiasi, maestro
Kaniausko pirštai ir pieštukai žaibiškai
juda, skrieja reikiamus ratus ir laužtines,
teškia į veidus spalvas ir jas išdailina, su
kuria charakterį, tarsi piešdams portretą.
„Ar daug bus žiūrovų, ar nebus daug
nuostolių rengėjams?“ — rūpinasi vaidiliečiai. „Nuostoliai numatyti, pinigai su
rinkti. Ko jums rūpintis?“ —sako, links
mai besišypsodamas pirmininkas D. Nar
butas. Į tokį „dictum“ ką ir besakysi. Štai
tau ir Wolverhamptonas.
Spektaklis praėjo sklandžiai. Pilna pub
likos salė gyvai reagavo į visas veikalo
linksmąsias replikas, kone vadovaujama
mielojo kun. A. Kazlausko', Londono kle
bono, kuris atvykęs čia kitą dieną pamal
dų laikyti, iškoliojo vaidiliečius, kam perankstr išvyko iš Londono ir jo drauge ne
pasiėmė. Jis turėjo vargti vienas traukiniu
važiuodamas. „Bent .išsimiegojau“, — su
švelnino savo rūstumą, šelmiškai šypsoda
mas. — „Galiu jums padėti, jau bev-Jk
atmintinai moku visas roles“.
„Mano rolė populiariausia“, — giriasi
šaltekšnis — Milvydas, — „man visa salė
sufleruoja: nei šis nei tas!“
„Su gėlėmis tai buvo netvarkoj“, — pris
tojo po spektaklio prie p. Narbutienės Čer
nius. — „Gėlės, tai gerai, kad moterims,
bet bučkiai tai turėjo būti mums, vyrams.

Netvarka!“ „Oi, oi, o aš maniau, kad tik
rai jau buvo kas ne taip, kaip reikiant“,
— juokėsi Narbutienė.
„Cepelinai“ jau seniai buvo nublukę
drauge su grimu, keli šokiai salėje, ir gastrolininkai aiškiai pajuto Narbutų namų
pasiilgimą. Jų laukė ne tik gausi vakarie
nė ir baterija gėrimų, bet atsirado ten tur
būt pusė lietuviškojo Wolverhamptono. At
rodė, kad vaišingų namų sienos išsipūtė,
kad šeimininkė ir jos padėjėjas turi ne po
dvi, bet po dešimt rankų.
Laikas trumpas, tik pora valandų. Ar
spėsi išragauti tas krūvas .puikių užkandų,
nugerti bent kakliukus butelių tos jūros
vis naujai atplaukiančių gėrimų, nors ties
kiekvienu svečiu stovi „angelas sargas“ ir
dailiausiai siūlo, gal to, o gal kitko, pra
šau...
Bet juk dar reikia pasikalbėti, pasijuok
ti, padainuoti. Ir tai ne šiaip sau dainas
apie mergelę ir bernelį, bet karines, nes
čia visi kariai, ir vaidiliečiai ir wolverhamptoniečiai.
Vladą traukia per dantį, kad tokia jo
trumpa buvo rolė. Tik dvi minutės, tiesa
puikiai padeklamuotas prologas, ir jis jau
sėdi publikos tarpe, ir juokiasi pats pir
masis. „Ar nežinot“, — įsiterpia Mašalai
tienė, — „kad mes jį juokui pasamdėm.
Jis pirmas juokėsi, kad visi kiti juoktųsi“.
„O piršlys tai nepavykęs“, — skundžiasi
kažkas, — „scenoje tai moka piršti! o čia

tiek viengungių, o kur mums nuotakos?“
„Išpirštu, išpirštu, kaipgi“, — ramina pirš
lys Tarulis — Kusta. „Tiek daug tų vy
rų!“ — gindamasi nuo siūlomo stikliuko,
dūsauja Rima. Ir iš tikrųjų, vyrai, kaip
ąžuolai!
Ponia Narbutienė prie stalo atgabeno
krūvą skautiškų žurnalų. Išpirko bežiū
rint. O po valandėlės ji skundžiasi, kad ne
turės rytdieną ką pardavinėti prie baž
nyčios. Spontaniškai žurnalai grįžta prie
stalo galo. Tegu dar antrą kartą kiti juos
nuperka. Skautams reikia pinigų. Ir kam
jų nereikia!
„Namo!“ — komanduoja „Vaidilos“ pir
mininkas Šalčiūnas. Bet Milvydas protes
tuoja ir sakosi, kad galėtų prie šio stalo
lengvai išsėdėti tris dienas.
„Su sekančiu vaidinimu turėsit atvykti
ilgesniam“, — kviečia wolverhamptoniškių vardu Narbutas.
„Kolkas turim pailsėti, atgauti kvapą, ir
dar kaži kas bus“, — ginasi vaidiliečiai.
„Sudie“, nuoširdus ir linksmas, kaip vi
sur kur esam buvę, dar skamba ausyse,
kai skriejam žvilgančiu plentu į tamsias
tolumas. Dar klegam, dar kalbam, bet
staiga, it paveikti gerų jausmų iš aplan
kytų miestų, sutartinai užtraukiami
„Lai supas paukščiai šakose, lai žydi
margos lankos.
Lai viso svieto širdyse didžiulė meilė
trankos!“
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Redaguoja K. Rimtelis

KARALIŠKIEJI MENININKAI

TAI BENT RADINYS!

Sir Winston Churchill'is, kaip dailinin
kas, žinomas visame pasauly. Bet retai kas
žino apie karališkosios šeimos meninin
kus. Jos Didenybė Karalienė Elizabeth la
bai domisi menu, nors pati ir nepiešia.
Edinburgh'o Kunigaikštis laisvalaikiais pie
šia gamtos paveikslus. Mirusioji Karalienė
Mary savo jaunystėj piešė puikius paveiks
lūs vandeniniais dažais. Vėliau ji mėgo da
ryti architektūrinius škicus.
Šiuo metu gabiausios karališkos meni
ninkės esančios Kento ir Gloucester'io ku
nigaikštienės. Kento kunigaikštienė pie
šianti nuo savo vaikystės dienų.

Centrinėj Prancūzijoj vienas ūkininkas
savo laukuose rado grybą, kurio skersmuo,
buvo dvi pėdos, o svoris — virš 11 svarų.
Gal ir Lietuvių Sodyboj kur nors po pa
parčiais auga toks grybukas?

COMIC'Ų ŽALA
Prieš porą metų „Europos Lietuvyje“ bu
vo užvirusi arši kova dėl comic'ų žalos ar
naudos. Visi smeakė comic'ų.s; gyrė tik vie
nas Valteris! Atrodo, kad pasmerkti nie
kam nepavyko, nes niekas negalėjo įrody
ti comicų žalos gyvenimo pavyzdžiais. Že
miau aprašomas atsitikimas aiškiai įrodo
comicų žalą.
Tai atsitiko Pietų Afrikoje. Diek Mitbululu buvo aistringas komikų skaitytojas
(ateity, manau, jis nė pažvelgti nenorės į
komikų pusę! K. R.), šis vyrukas nese
niai įsilaužė į vienus namus Johannesburge ir viename kambary pamatė krūvą ko
mikų. Sužavėtas tokiu radiniu, jis atsisėdo
ir ėmė juos skaityti. Skaitė, kvatojosi ir
buvo laimingas... Jis juokėsi ir buvo lai
mingas kol... grįžo namų savininkas ir pa
čiupo „laimingąjį“ Dick'ą. Ir taip Dick'as
gavo šešis mėnesius kalėjimo už... komikų
skaitymą. Jei komikų būtų neskaitęs, bū
tų šį tą paglemžęs ir laiku pranykęs iš
namų.

ŽMONOS VERTYBĖ!
Kultūringuose ir civilizuotuose kraštuo
se net vieną žmoną išlaikyti reikia kapita
lo. Vedę vyrai moka žymiai mažiau Inco
me Tax‘ų ar gauna specialius vedybinius
priedus.
Kitaip yra kai kuriuose Afrikos kraštuo
se, kur praktikuojama daugpatystė. Štai
Ugandos Prekybos Rūmų potvarkiu vyras,
turįs 10 žmonų turi mokėti daugiau taksų
negu viengungis. Tų Rūmų narys pareiš
kė: „Juo vyras turi daugiau žmonų, juo
turi daugiau darbo jėgų ir tuo darosi tur
tingesnis. Afrikoj žmonos yra vertybė“.

DAR IR TOKIU ŠIAIS LAIKAIS ESAMA
Paryžiuje vienas darbininkas rado ranki
nuką su pinigais ir brangenybėmis — iš vi
so apie 500 svarų vertės. Radėjas surado
savininkę pagal rankinuke rastus doku
mentus ir, viską jai gražinęs, atsisakė ne
tik priimti radybinę dovaną, bet net pasi
sakyti savo pavardę!

PAMESTAS „MAŽMOŽIS“...
Barcelonos mieste, Ispanijoj, vieną nak
tį kino teatro sargas' buvo pažadintas jau
nos poros, pareiškusios, kad jie „šį tą“ už
miršę salėj. Sargas įleido į salę ir uždegė
šviesą. Susirūpinusi pora „šį tą“ rado: tai
buvo ramiai bemiegąs jų pamirštas kū
dikis.
•

Pereitą savaitę pasibaigė Britų Konser
vatorių partijos konferencija Llandudno.
Ministeris pirmininkas, Edenas pasa
kė kalbą, kurioj pabrėžė, kad Joks sprendi
mas, paliekąs Suezo kanalą vienos valsty
bės rankose, nebus D. Britaniojs priimtas.
Edenas pasakė, kad britų laikysena dėl Su
ezo kanalo nacionalizavimo nepasikeitė.
Bus jieškoma tuo klausimu sprendimo de
rybų keliu, jei tai bus įmanoma.
’ Edenas pabrėžė, kad negalima būti op
timistams dėl Suezo. Jis sutiko su prezi
dento Eisenhowerio žodžiais, kad turi būti
teisinga taika, priešingu atveju taikos iš

viso nebus. Edenas išsireiškė taip: „Mes vi
sada sakėm, kad jėgą pavartosime tik kraš
tutiniu atveju, tačiau nesakome, kad jos
nevartosime iš viso. Todėl mes ir atsisakė
me pareikšti, kad jokiu atveju jėgos ne
pavartosime. Atsakinga vyriausybė tolio
pažado nedaro. Derybose mūsų tikslas bu
vo taika, bet ne taika už bet kurią kainą!
Kada turime reikalo su diktatorium, taika
reiškia žingsnis po žingsnio artėti prie pa
saulinio karo“.
Kalbėdamas apie karinius pasirengimus
Viduržemio Jūroje, Edenas pabrėžė, kad
čia vyriausybė nėra nusistačiusi daryti pa
keitimų.

VKAS KVAILĖJA?

Pereitą savaitę „Europos Lietuvis“ at
spausdino keistą Dr. Valterio straipsnį, ku
ris verčia rimtai susirūpinti, kas kvailėja?
Man atrodo, kad tvirtinimas jog išmintin
ga turėti mažai vaikų, nėra ypatingos niteligencijos ženklas.
Nereikia ypatingos inteligencijos visai
neturėti vaikų, ar turėti vieną. Priešingai,
aprengti, išmaitinti ir į mokslus išleisti
gausesnį būrį vaikų, reikalinga kaip tik
nemažos inteligencijos, sumanumo ir pa
siaukojimo.
Manyti, kad gudru ir inteligentiška, kad
šeima galinti turėti daugiau vaikų, bet jų
neturi, o vieton vaikų augina šunes ir ka
tes, būtų klaidinga.
Sveikas protas sako, kad gausios šeimos
yra ženklas žmonijos ir tautų gajumo, jau
natvės, kūribingumo, iniciatyvos, drąsos
ir tarpusavės meilės, gi mažos ar bevaikės
šeimos yra išsigimimo ženklas.

Neseniai „Europos Lietuvyje“ buvo ap
rašyta, kaip grupė vengrų, lėktuvu pa
spruko į laisvąjį Vakarų pasaulį.
Šį kartą pasiekė žinia apie panašų, ta
čiau nesėkmingą, bandymą kitų keturių
vengrų pasiekti Vakarus.
Vengrijos vidaus susisiekimo lėktuvui iš
Budapešto aerodromo pakilus, keturi kelei
viai bandė perimti lėktuvo kontrolę ir pa
sukti Miuncheno kryptimi. Deja, bandy
mas nepavyko. Du tuo pačiu lėkuvu kelia
vę milicininkai atidarė ugnį į „maištinin
kus“. Vienas jų buvo vietoje nušautas, du
sunkiai sužeisti, o ketvirtasis nuginkluo
tas.
Pasirodo, kad milicija šį lėktuvą specia
liai sekė, nes penktasis „suokalbininkas“
buvo įtartas ir areštuotas aerodrome.

*
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Įvairios medžiagos, avalynė, vaistai ir mais
tas. Geriausias patarnavimas. Garantuotas
siuntinėlių pristatymas.
Rašyti šiuo adresu:

BALTIC STORES

g
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GREITAI

PATIKIMAI

PIGIAI

su tikra pristatymo garantija

P. &B.SUPPLY CENTRE LTD.
8A THURLOE PLACE, LONDON S.W.7, ENGLAND
eksporto firma, turinti 10 metų patyrimą
išsiunčia siuntinius i Lietuvą
RAŠYTI LIETUVIŠKAI!

Stockholmas. Švedų sostinės pavyzdin
gas kalėjimas bus pats moderniausias pa
saulyje. Visose kamerose įvesti vidaus te
lefonai. Kaliniai galės vakarais šnekučiuo
tis.

New Yorkas. 1956 metais JAV įregistruo
ta išviso 65.275.000 automobilių. Palyginti
su pereitais metais, šiemet automobilių
skaičius JAV padidėjo keturiais nuošim
čiais.
East-Point, Georgia, USA. čia neseniai
atidarytas maudymosi baseinas — kinema
tografas. Naktį galima maudytis ir vienkart žiūrėti filmus.

Roma. Čia atidarytas naujas „Nerono
Restoranas“. Valgiai gaminami pagal seno
ją. Kodėl? Gi todėl, kad reikia organizaci vės Romos receptus. Restorano patarnau
jai mokėti nario mokestį. Neįsisąmanę tau tojai apsirengę tunikomis.
tiečiai įsivaizdina, kad tas mokestis kaž
kur valdybos išleidžiamas, ir jie patys iš
to jokios apčiuopiamos naudos neturį.
Paryžius. Prancūzų užsienio reikalų mi
Visai gerai Plunksnagraužis pastebėjo, nisteris, Pineau, ne tik geras diplomatas,
sakydamas, kad jei tautietis pirkdamas au
tomobilį už 675 svarus prisidarė skolų, tuo bet ir rašytojas. Jis neseniai išleido naują
met, aišku, jis už laikraščio prenumeratą pasakų knygą vaikams užvardinta: „Meš
nebegali užsimokėti, „Administracija to ka su žaliomis letenomis“. Po vieną šios
kiam siųs laikraštį kaip ligoniui“.
knygos egzempliorių Pineau padovanojo
Būtų gera, kad Plunknagraužis sugalvo aštuoniolikos valstybių užsienio reikalų
tų tokias lietuviškas organizacijas,
ku
rios ne tik, kad nereikalautų nario mokes ministeriams dalyvavusiems Londono Su
čio, bet dar primokėtų nariams. Tuomet ezo konferencijoje.
neorganizuoto tautiečio ar tautietės ir su
♦ * *
žiburiu nerastume šioje saloje.
Istanbulas. Prieš porą metų Turkijos
Nejaugi kai kurie mūtų tautiečiai ne vyriausybė paskelbė, kad užsienio bendro
supranta, nemato, ar nenori matyti kam
mes steigiame savo organizacijas. Nejaugi vės ne tik kviečiamos naftos j ieškoti Tur
jie mano, kad vengti lietuvių ir lietuviškų kijoje, bet joms pažadėjo visokių privile
reikalų, bei šalintis nuo lietuviškos visuo gijų, jei tik pavyks naftą surasti. To kvie
menės veiklos yra patriotizmas? Ne, broliu timo pasėkoje Turkijoje naftos jieškojo 12
kai, čia ne patriotizmas, o išsigimimas.
bendrovių. Šio mėnesio pradžioje viena
D. Steponavičius
JAV bendrovė užtiko naftos šaltinius ties
Iskanderun. Greit čia bus statoma didelė
naftos valykla.
NEPAVYKO PASIEKTI LAISVĖS

SIUNČIA LIETUVIŲ BENDROVĖ

148 RIDLEY ROAD LONDON E. 8
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MIRKČIOJIMO SKAITIKLIS
Amerikoj yra išrastas prietaisas, regis
A. Žukauskas
truojąs mirkčiojimą. Vienas maisto preky
bininkas įtaisė tokį aparatą savo krautu
vėj tikslu patyrinėti moterų mirkčiojimą.
Paaiškėjo, kad moterys, tik įėjusios į krau
Noriu paliesti porą klausimų, susijusių
tuvę, sumirksi 32 kartus į minutę. Kai ren su patriotizmu.
kasi prekes — mirksi 14 kartų į minutę, o
Mes, kurie Lietuvoje lankėme bet kurias
kai moka sąskaitą — 45 kartus į minutę. mokyklas, buvome auklėjami patriotinėje
dvasioje. Manau, kad turėtų būti taip: juo
AR SUNKUS MIEGAS, AR „LENGVA
žmogus įgyja daugiau mokslo, juo daugiau
turi būti jame patriotinės dvasios ir lie
RANKA?
tuviško susipratimo.
Kai buvau gimnazistas, tai dažnai „proPavyzdžiui, tuoj po karo, Vokietijoje, bu
REKORDAS VISAIS FRONTAIS
sydavau“ kelnes pasidėjęs po pagalviu. vo leidžiama daug lietuviškų laikraščių ir
Panašiai
darė
(tik
kitu
tikslu!)
vienas
vy

Britų spaudoj dažnai sutinkam nusiskun
žurnalų. Jų dvasia buvo patriotinė.
dimų dėl Vakarų Vokietijos pranašumo ras Tennessee mieste, USA. Jam vagis bu
Pavartę Amerikos lietuvių spaudą, ma
eksporte: vokiški gaminiai išstumia britiš vo pavogęs kelnes iš jo miegamojo spin tome joje visokias „fermas“, „piknikus“,
kuosius iš pasaulinės rinkos. Grįžtą iš Vo tos. Nusipirkęs naujas kelnes, jis nakčiai „ofisus“ ir t.t. Po truputį svetimžodžių at
kietijos pasakoja, kad ten gyvenimas bu pasiktšdavo po pagalve. Bet nepadėjo ir ši siranda ir mūsų Europos spaudoje. Man
joja, žydi. Pasirodo, vokiečiai ima pasauli atsargos priemonė: vieną naktį vagis vėl atrodo, kad mes negalime savęs skaityti
nį rekordą ir... alaus gėrime! 1955 metais įsėlino į jo miegamąjį ir ištraukė kelnes iš patriotais, jei imame vartoti visokias sve
Vakarų Vokietijoje išgerta virš 10 milionų po pagalvio. Šį kartą kelnes su pilnai pri timybes ir ne tik savo kasdieninėje kalbo
kimšta pinigine.
galionų!
je, bet ir rašyboje.
Vyresnio amžiaus lietuviai nutautėti ne
now; begali, jei ije ir norėtų, tačiau patriotiz
mas tokiu būdu pas juos gali sumažėti —
l.
S išgaruoti.
Nepaslaptis, kad yra tautiečių iki šiol
SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS
neįsirašiusių į jokią lietuvišką organizaci

RAMUS POILSIS...
Vienas vyrukas iš Leksingtono (Ameri
koj) buvo ne tik įkaušęs, bet ir nusigėręs.
Jam buvo likusi dar viena blaivi mintis —
užmigti. Iškrypuliavęs iš kelio jis rado pa
togią (jo manymu!) vietą ir saldžiai užmi
go. Pabudo policijos pažadintas. Greit bu
vo patrauktas į teismą už miegojimą...
tarp bėgių! Pasirodo, jam „patogiai“ be
miegant, virš jo ramiai riedėjo garvežiai
ir vagonai. Jo laimei — tik viena kulšis
tebuvo nudrėksta!
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ir D.
Britanijos oficialūs atstovai dalyvavo ati
daryme paminklo 3.000 karių — prancū
zams ir britams kritusiems Poitiers mūšy
je prieš 600 metų.
* * *
Melburnas. Pietų Australija rengiasi ne
užilgo čia įvykstančiai Pasaulinei Sporto
Olimpijadai. Baigiama įrengti speciali aikš
tė žiūrovų susisiekimo priemonėms susta
tyti, kurioje tilps 20.000 automobilių.
* * *
Bonna. Vokiečių panzer divizijų genero
las Murzel, Nassero karinis patarėjas, ap
leidžia Egiptą. Jis paskirtas naujosios vo
kiečių armijos šarvuočių mokyklos virši
ninku.

Londonas. Spalio 15 d. Edinburgo Kuni-Jįfcj
gaikštis išskrido keturių mėnesių kelionėn.
Jis lankysis Ceilone, Singapūre, Naujoje
Gvinėjoje, Australijoje ir Naujoje Zelan- |
dijoje. Apskaičiuojama, kad ši kelionė sudarys 35.000 mylių. Lapkričio 22 d. EdinPasaulinę
burgo Kunigaikštis atidarys
Sporto Olimpijadą, Melburne.
* * *
Bonna. Čia paskelbta, kad vieton atšauk
tojo Zorino, "naujuoju rusų ambasadoriu
mi Bonnoje paskirtas Smirnovas, buvęs ru
sų ambasadorius Vienoje.
GREITAS NAMŲ PARDAVIMAS

Greitai patarnaujame savininkams, no
rintiems parduoti namus.
Jieškantiems
pirkti — didelis namų pasirinkimas. Ge
ros paskolos. Draudimas.

Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda, megstukai,
• •
šilko ir vilnos skaros, avalyne, vaistai, maistas. *»*•
10 metų patyrimas ir nuosavi turtingi sandėliai
garantuoja geriausią patarnavimą Jūsų
giminėms ir draugams krašte. '
'

*

* *
Poitiers, Prancūzija. Prancūzijos

L. OKOLOV & CO,
Estate Agents, Surveyors,
292-294, Edgware Rd., W. 2.
Tel, PAD 0946

•*«’
*•*«

I THE KENSINGTON
| WOOLEN SHOP

Garantuotas siuntinė lio pristatymas V.
Didžiausi išsiuntimo namai-EuropojeJv
•V

|
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118, Cromwell Road,
London, S .W. 7. Tel. ERE 8285
SIUNČIA SIUNTINĖLIUS UŽ
GELEŽINĖS UŽDANGOS

22 ROLAND GARDENS • LONDON • S W7

|
Geriausias vilnones medžiagas, bat tus, baltinius, maistą, vaistus ir kita,
j Kainaraščius siunčiame pareikalavus.
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BROWNEJONES
1. Norfolk Pl., London W.2
(arti PADDINGTON požemio stoties.)

Tel.: PAD 2797

Ltd.

GREITAI!

PIGIAI!

RIMTAI!

pasiunčia šeimoms siuntinėlius
Į LENKIJĄ ir į KRAŠTUS UŽ KURZONO LINIJOS.

VAISTUS, TEKSTILĖS MEDŽIAGAS, BATUS IR ODĄ, MEGZTINES KOJINES ...

MUSU ŠVENTES REKLAMA
Kas laikotarpyje iki 16.12.1956 m. užsisakys mūsų firmoje siuntinėlį iki 22 Ibs.
gaus nemokamai:
1 skustuvą, arba vieną plaukams kirpti mašinėlę, arba kirpėjo žirkles, arba 5 po
ras medvilnės kojinių, arba 2 poras vilnonių kojinių.
RAŠYKITE LIETUVIŠKAI.
REIKALAUKITE MUSŲ KAINARAŠČIŲ.
Prieš užsakydami kitur siuntinį, palyginkite mūsų kalnas su kitų firmų kainomis!

BIURAS IR SANDĖLIAI VEIKIA KASDIEN NUO 9 V. RYTO IKI 7 V. VAKARO,
ŠEŠTADIENIAIS NUO 10 IKI 4 P.P.
Laikotarpyje iki gruodžio 15 d., sandėlis atdaras ir sekmadienį nuo 10 ryto iki 2 v.p.p.
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