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PAVASARIO SVEČIAI KONFERENCIJA KAIP IR VISOS 7 DIENOS
BULGANINAS IR CHRUŠČEVAS KREIVOS ŠYPSENOS

ATVYKS LONDONAN

Britų Ministeris Pirmininkas, Sir A, Ede
nas pranešė, kad ateinančių metų pavasarį, 
kovo-gegužio mėnesių laikotarpyje į Londo 
ną pažadėjo atvykti Sovietų premjeras N. 
Bulganinas ir Komunistų Partijos sekreto
rius Nikita Chruščevas.

Bulganinas jau yra buvęs Londone 1936 
metais, kaip anuometinis Maskvos burmist
ras. Chruščevo būsianti pirmoji kelionė į 
užjurius.

Prieš šią „džiuginančią“ žinią, kurią šios 
savaitės ketvirtadienio didžioji Londono 
spauda paskelbė metrinėmis raidėmis pir
muose puslapiuose, nubluko visi kiti įvy
kiai.

„GERO SUGYVENIMO" 
ŽENKLAS

RAUDONOJI BULGARŲ ARTILERIJA 
NUMUŠĖ KELEIVINĮ LĖKTUVĄ

Izraelio Oro Linijos keleivinis lėktuvas 
šios savaitės antradienį pakilo iš Londono 
aerodromo su 13 keleivių, jų tarpe 8 britai 
ir 3 amerikiečiai. Paryžiuje, o vėliau Vieno

je keleivių skaičius padidėjo iki 51, jų tar
pe 3 vaikai ir 7 įgulos nariai. Kai lėktuvas 
skrido per komunistinės Bulgarijos terito
riją, lakūnas, anglas, kapitonas Hinks, per
davė SOS ženklus, pranešdamas, kad jo 
lėktuvą apšaudo bulgarų priešlėktuvinė arti 
lerija. Tuoj pat Atėnų aerodrome buvo gau 
tas pranešimas, jog lakūnas Hinks bandąs 
nusileisti, kadangi jo vairuojamas lėktuvas 
pašautas. Graikijos-Bulgarijos pasienio ka
riai pastebėjo ore degantį lėktuvą. Jie tvirti
na, kad iš lėktuvo iššoko du keleiviai su 
parašiutais, kurių vienas degęs ore. Marto
ma, kad gal tik vienui vienam keleiviui ir 
pavyko iššigelbėtti, tuo tarpu Viši kiti žu
vo liepsnose komunistų pašautame, lėktuve. 
Sudegusio lėktuvo likučiai guli Bulgarijos 
teritorijoje, Cyrabanovo kaimo laukuose. 
Izraelio Oro Linijų vadovybė kreipėsi į 
Bulgarijos komunistus prašydama įsileisti 
specialią tyrimo komisiją.

Šešerių metų bėgyje komunistai numušė 
aštuonis laisvojo pasaulio keleivinius lėktu
vus. Šis bus devintasis, kuriame nekaltai žu
vo 57 žmonės. Nepaisant šio baisaus įvykio, 
Londono spauda džiūgauja-, sužinojusi apie 
Bulganino ir Chruščiovo pažadus ateinan
čių metų pavasarį atsilankyti Londonan.

Londonas. Autobusų susisiekimo tar
nautojai — šoferiai ir konduktoriai vėl 
reikalauja atlyginimo padidinimo. Nuro- 

—__ 4omas 25 šilingų priedas per savaitę, o
tai pareikalautų iš vietos transporto val
dybos trijų rriillomj- svarų. Jų atlygini
mas jau buvo padidintas sausio mėnesi.

ANGLŲ SPAUDA AI’II
Aprašydami Soc. Internacionalo IV 

Kongrese vykusias diskusijas, anglų di
dieji laikraščiai plačiai palietė Rytų Eu
ropos klausimą. „The Times“, „Manches
ter Guardian“, „Daily Telegraph“ ir net 
komunistų „Daily Worker“ įdėjo išsamius 
diskusijų aprašymus. Tuo tarpu, kai „Dai 
ly Worker“ su pasipiktinimu kalbėjo apie 
egzilų dalyvavimą Kongrese, ir apie kai- 
kurių kalbėtojų reikalavimus atstatyti lai 
svę Rytų Europos pavergtiems kraštams, 
— didžioji anglų spauda labai palankiai 
pasisakė tuo klausimu.

Liberalų „Manchester Guardian“ 14. 7. 
1955. apie Kongresą rašė taip:

Soc. Internacionalo IV Kongreso vakar 
dienos posėdyje negalėta susitarti dėl kai 
noš, kurią Vakarai būtų pasiruošę sumo
kėti Ženevoje už sėkmingą nusiginklavi
mo sutartį su Rusija. Nesutarimas buvo 
slepiamas ir mandagus, bet visai aiškus.

Ginčą pradėjo Jules Moch, buvęs Pran
cūzijos Gynybos ministeris, darydamas 
įžangą į rytinius debatus apie nusiginkla
vimą. Didžioji dalis laiko buvo skirta pra 
ėjusių derybų JTO Nusiginklavimo Komi 
sijoje, kurioje J. Moch yra Prancūzijos 
atstovas, — apžvalgai. Meistriškai beaiš
kindamas, jis staiga paleido katę tarp Eu 
ropos socialistų emigracinių karvelių, su- 
gestijonuodamas, kad Vakarų Valstybės 
neprivalėtų erzinti Sovietų, keldami .Jais 
vų rinkimų satelitiniuose kraštuose klau
simo“.

„Ženevos konferencija negali būti skai
toma, kaip „paskutinė proga“, — sakė 
jis, — „nes nėra tokio dalyko, kur reika
las eina apie taiką. Greičiau tai turėtų 
būti skaitoma kaip pirmoji iš eilės dery
bų dėl nusiginklavimo. Niekas neturėtų 
būti daroma, kas sugadintų naujo atoslū
gio atmosferą, kuri dabar yra tarp Rusi
jos ir Vakarų. Visos problemos, kurios 
tiesioginiai negręsia taikai, turėtų būti 
paliktos nuošaliai, ir mes neturėtume kel
ti laisvų rinkimų Rytų Europos sateliti
niuose kraštuose klausimo, nes kaip ne 
žiauru tai atrodytų tų kraštų tautoms, — 
laisvi rinkimai neturi nieko bendro su tai 
ka“.

P. Moch'o logika ir vienašališka galvo
sena tuoj buvo sukritikuota dviejų dele
gatų: Alfredo Mozerio, Olandų soc. parti
jos tarptautinio sekretoriaus, ir Percy 
Knight, Britų Darbo Partijos Vice-pirmi- 
ninko. P. Knight nurodė, kad mintis, jog 
mes neturime „bereikalo erzinti rusų“, ir 
net turėtume atidėti reikalavimus lais
viems rinkimams, — ta mintis prieštarau
ja Vakarų demokratijų propagandos pa
grindinei linijai. Jis pareiškė viltį, kad Va

Štai ir po keturių didžiųjų konferencijos. 
Darbininkams šluojant Tautų Sąjungos rū
mus Ženevoje, su viena galva lėktuvas nu
sileido Vašingtone, su antra Londone, su 
trečia Paryžiuje, o raudonoji galva užsuko 
į Berlyną. Iš trijų sostinių pranešama, kad 
vienur didesnis, kitur mažesnis entuziastų 
būrys pasitiko savo valstybės vyrus, grįžu
sius iš reto pasimatymo su Rytų šalies des
potais. Lipdamos iš lėktuvų, galvos dirbti
nai šypsojosi, kad kartais kas nepamanytų, 
jog išlaidos neapsimokėjo. Partinį marša
lą Bulganiną Berlyne pasitiko Otto Grote- 
wohlis, talkininkaujamas kuopos komunis
tų. Kiti Bulganino palydovai tuojau pat iš
skrido į Maskvą, kur juos pasitiko ilgas 
„Pravdos“ vedamasis, šį kartą kažkodėl ga
na plačiai atrportavęs konferencijos eigą ir 
galvų pasisakymus. Iš viso to tame veda
majame daroma išvada, kad pasimatymas 
Ženevoje pasisekęs ir kad priartėję taikaus 
sugyvenimo laikai. Tad lyg ir išeitų, kad 
sovietai viršūnių konferencija patenkinti.

Kad vakariečių šypsenos buvo kreivos, 
sprendžiama iš pirmųjų viešų pareiškimų 
juos pasitikusiems. Tie pareiškimai skamba 
beveik vienodai ir maždaug taip: „Pasi
matymas buvo naudingas, nes jis mums lei
do suprasti, kur mes esame ir ko mes nori
me. Tiesą pasakius, mes lyg ir žinojome, 
ko mes norime, o dabar apytikriai sužino
jome, ko nori priešingoji pusė. Pasisekimu 
laikome tai, kad bent artimoje ateityje ne
gresia karas ir kad tolimesni pasitarimai 
įmanomi. Žinoma, sunkumai dar priešaky
je, dar daug teks padirbėti, bet vilties nepa
metame, nes esame optimistai. Mums atro
do, kad mes aptikome teisingą kelią į tai
ką. Mūsų užsienio reikalų ministerius lau
kia sunkios pareigos šį rudenį.“ Vadinasi, 
oficialiai išėjo gana dailiai ir patenkinamai.

MENKI REZULTATAI

Po pirmųjų žodinių apsišaudymų konfe
renciją atidarius, šiaip netaip prieita prie 
keturių punktų darbotvarkės, būtent, 1) Vo 
kietijos suvienijimo, 2) Europos saugumo 
sistemos, 3) nusiginklavimo, arba ginklavi
mosi sumažinimo, ir 4) santykių tarp Rytų 
ir Vakarų pagerinimo. Su tais keturiais 
punktais ir kamavosi keturi didieji su savo 
keturiais užsienio reikalų ministeriais ketu
rias dienas iki penktadienio nakties krizės, 
kai buvo prieitas liepto galas. Krizė atėjo 
Vakarams užsispyrus dėl Atlanto pakto iš
laikymo, o Rytams dėl nesutikimo suvie
nyti Vokietiją. Tad šeštadienio rytą beliko 
arba išsivaikščioti, arba sulipdyti kokį kom 
promisą, paspausti rankas ir, lengviau at
sidusus, sėst į lėktuvą. Išsigelbėjimo formu
lė buvo rasta. Keturi užsienio reikalų mi
nisterial buvo įpareigoti susirinkti to.ie pa-
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karai visuomet kartos visiems diktato
riams, kad „diktatūroms turi būti pada
rytas galas“.. Dedant pastangas, kad užtik
rinus nusiginklavimą, Vakarų valstybės 
turėtų nesviruodamos pasakyti diktato
riams, kad jų diktatūros yra kai kurių ka 
rų priežastimi.

P. Mozerio puolimas buvo teisesnis. Ry
tų Europos pavergtos tautos niekad nesu
tiks su jokia taikos sutartimi, kuri įžeis 
žmogaus garbę. Klysta tie, kurie galvoja, 
kad jie džiaugsis taika Pono Mocho sąly
gomis. Jie nenustos tikėję, kad Vakarai 
parems juos jų siekimuose į laisevus rin
kimus.

Bet „laisvųjų socialistų“ sąjūdžio dele
gatai iš Lenkijos, Vengrijos, Lietuvos, Es
tijos, Čekoslovakijos, Bulgarijos, Rumuni 
jos ir Ukrainos turėjo palaukti iki popie
čio, kad išgirdus tikrai prityrusį gynėją. 
P. Hugh Gaitskell (Britų Darbo Partijos 
delegatas) gavo nuoširdžių plojimų iš eg
zilų suolų.

P. Gaitskell pasakė P. Moch'ui, kad jei
gu rusai reikalautų atitraukti JAV-bių ir 
Britų karines pajėgas iš Europos, Vakarai 
turėtų teisę paprašyti rusus netik atitrauk 
ti jų kariuomenę iš Rytų Europos („Ki
tais žodžiais tariant, — pasakė Gaitskell, 
—- grįžti į prieškarinius rubežius“.), bet 
taip pat baigti Rytų valstybėse komunis
tinių vyriausybių monopolį. „Tai reiškia, 
leisti laisvus rinkimus“. Deja, vėliau Gait 
skellis beveik suardė savo tezę, pasakyda
mas, kad jo nuomone yra maža vilties, jog 
rusai norės derėtis tokiomis sąlygomis.

Šiuo klausimu P. Moch ir P. Gaitskell 
atrodo buvo tos pačios nuomonės. Jie abu 
sutiko, kad kaip bebūtų didžiųjų valsty
bių gerai suplanuota ginklavimosi tarp
tautinė kontrolė, vistiek negalima būtų 
visiškai užtikrinti, kad kažkur nėra užslėp 
ta pakankama atsarga vandenilio bombų, 
kuriomis galima būtų padaryti begalo di
delių nuostolių.

P. Moch‘as padarė, kaip P. Gaitskell 
apibudino „begaliniai svarbų, nors tuo 
pat metu slegiantį, pareiškimą“. Jis pa
sakė, kad penkiolika vandenilio bombų, 
— skaičius kurio užtektų tam, kad sunai
kinus kraštą tokio didumo, kaip Prancūzi 
ją, — yra lengva paslėpti ir jokia inspek
cija net nežinos, kad tos bombos buvo ka 
da nors pagamintos. P. Moch'as negalėjo 
rasti sprendimo šiai problemai. Didžiosios 
valstybės greičiausiai neprieis susitarimo 
šiuo klausimu, nes abi pusės norės bom
bas laikyti, kad „atbaidžius antrąją pusę 
nuo agresijos“. Taičau būtų naudinga tu
rėti bent kokią tarptautinę kontrolę pap
rastam ir atominiam ginklavimuisi.

čioje Ženevoje, spalio mėnesį, narplioti
šiuos tris mazgus: 1) Europos saugumas ir 
Vokietija, 2) nusiginklavimas ir 3) santykių 
plėtimas tarp Rytų ir Vakarų.

Tai štai kuo baigėsi konferencija. Pasiek
ta beveik nieko, nors nedaug iš jos ir te
buvo tikimasi. Mes bent galime laikinai tik 
tuo nusiraminti, kad mainų svetimomis že
mėmis nebuvo ir kad niekas nebuvo paau
kota ar parduota nuolaidų sąskaiton. Tiesą 
pasakius, niekas nebuvo padaryta pavergtų
jų kraštų labui. Prez. Eisenhoweris pirmoje 
savo kalboje nors ir užsiminė apie sovietų 
jungą nešančias tautas, bet vėliau, anglų 
ir prancūzų prilaikomas, to klausimo nebe
kėlė. Tai buvo žingsnis atgal sovietų pasi
tenkinimui ir juodžiausia dėmė visoje kon
ferencijoje, nors Bulganinas kelis kart drįso 
priminti savo reikalavimus, o ypač baigti 
taip priklų sovietams šaltąjį karą. Išėjo 
taip, kad raudonųjų pamėgtoji veto teisė ir 
šiuo atveju suvaidino tam tikrą vaidmenį, 
neabejotinai naudingą Maskvos imperialis
tams. Iš vis, nuo atviresnio pasikalbėjimo 
Vakarai susilaikė. Visas jų atvirumas pasi
reiškė tuo, kad, pavyzdžiui, prez. Eisenho
weris, mušdamasis į krūtinę, įtikinėjo tylin
čius Kremliaus pilvūzus, jog jis nenorįs ka
ro, jog Amerika nieko neužpulsianti pirmo 
ji ir jog ji leisianti sovietams fotografuoti 
iš oro saVo karinius įrengimus, jei sovietai 
leisią amerikiečiams paskraidyti virš Uralo 
ir Kaukazo. Sakoma, kad Ike norėjęs iš
provokuoti raulonųjų nuoširdumą, tačiau 
Bulganinas nesitteikė nė atsakyti į Eisenho- 
werio dievagojimąsi. Jam patrauklesni bu
vo Edeno pasiūlymai bei pataikavimai, 
nors ir į juos Bulganinas žiūrėjo tik sava
naudiškai.

RIMTOS PAMOKOS

Gana atsargiai ir santūriai Vakarų spau
da vertina Ženevos konferencijos rezulta
tus. Rimtos spaudos atsiliepimai yra grei
čiau trumpos laikraštinės studijos apie tą 
politinį įvykį, iš kurio daug kas tikėjosi ir 
aiškesnių pasisakymų, ir griežtesnės linijos, 
ir apčiuopiamesnių pasekmių. Kai nieko pa 
našaus nesusilaukta, spauda mėgina įžvelg
ti giliau ir daryti savo išvadas. Taip, pavyz
džiui, pagal „The Daily Telegraph“, Vaka
rams buvusi pamoka, kad sovietai nė negal
voja Vokietijos problemą spręsti su savo 
buvusiais sąjungininkais. Jie, esą, rezervuo
ja sau teisę ir progą pasikalbėti apie tai su 
paičais vokiečiais, visų pirma su Konradu 
Adenaueriu, tuo būdu norėdami apeiti va
kariečius ir pabrėžti savo savarankiškumą. 
Antroji pamoka esanti ta, kad sovietai nė 
nemano paleisti iš savo nagų pagruobtuo- 
sius kraštus ir, apskritai, Rytų Europą. So
vietams tokia Lenkija esanti stipri korta 
busimosiose derybose su Vokietija, nes so
vietams Lenkija esanti ne tiek reikalinga 
saugumo atžvilgiu, kiek politiniams manev-

PAGROBĖ STUDENTĄ

Vienos dienraštis „Neuer Kurier“ pra
neša, kad dirbusį raudonosios Bulgarijos 
pasiuntinybėje studentą — vertėją Dimir 
ti Denkoff, komunistai pagrobė ir išgabe
no automobiliu į Čekoslovakiją.

Dimitri Denkoff buvo gavęs įsakymą 
grįžti iš Vienos į Bulgariją, tačiau jis ap
sisprendė pasilikti laisvajame pasaulyje, 
nebegrįždamas į savo darbovietę. Dienraš 
tis rašo, kad pabėgėlis studentas buvo 
klasta įviliotas į Bulgarijos pasiuntinybės 
namus, ten miego milteliais užmigdytas 
ir išgabentas į Čekoslovakiją.

rams. Kiti spaudos balsai atvirai priekaiš
tauja Vakarams, kad jie tik pro pirštus 
pažvelgė į pavergtuosius, nors turėjo pro
gos parodyti pasauliui, kad teisingumas dar 
nepalaidotas. „Daily Express“ Ženevos 
konferencijos rezultatus apibudino karika
tūra. Toje karikatūroje vaizduojami keturi 
didieji pamaldžiai nusilenkę prieš atominę 
bombą, kurią prieš tai jie apdovanojo or- 
denais ir medaliais. Tai taikli nuomonė be 
žodžių, nes atominės bombos visi prisibijo, 
ir tiek prisibijo, kad net idealizmo jos grės
mėje šalinasi. Mums taip pat buvo pamo
ka, būtent, kad mes galime pasitikėti vien 
savo neapsakoma vienybe ir kietumu, ir tai 
visų pirma, kad sėkmingesnė būtų kova dėl 
Tėvynės laisvės. Tikėkimės, kad lašas po la 
šo ir akmenį pratašys. Ženevoje Teisingu
mas ir Meilė pasiliko už durų, tačiau kon
ferencijos stalą slėgė vienų nepritekliai, o 
kitų skandalingi pertekliai, kurių sudeginti 
neįmanoma, nes tektų užgavėti ant silkės. 
Tad iš'tikrųjų niekas dar neišspręsta, tik nu 
stumta toliau, kaip slogutis, kaip žmonijos 
nelaimė.

PIRMOSIOS KREGŽDĖS
Dar gerai nepasišvaistęs po Berlyną, Bul

ganinas jau pasiskubino prislopinti Vakarų 
entuziastų džiūgavimus. Ten jis pareiškė, 
kad dviejų Vokietijų buvimas yra neatšau
kiamas ir kad su tuo turi skaitytis tie, ku
riems įdomu tai žinoti. Jo žodižais, Euro
pos saugumo sistema ir kiti projektai bei 
sumetimai gali plaukti tik iš to taško, atseit, 
gali būti kalbama tik apie dvi Vokietijos 
dalis, kartu jungiamas į europinę saugumo 
sistemą, na, atsižvelgiant ir į tų dviejų dalių 
vidaus reikalus. Sovietai esą tvirtai nusista
tę laikytis šios politikos Vokietijos klausi
mu. Tokiu būdu, Vakarai jau bus pakan
kamai susipažinę su Kremliaus pažiūromis. 
Ar jie nusileis ir jieškos kompromisų, kitas 
dalykas. Adenaueris kolei kas Ženevos kon 
ferencija atrodo patenkintas, tik jau, žino
ma, savo sumetimais. Bet juk jis pakviestas 
į Maskvą ir vyks ten dar prieš keturių už
sienio reikalų ministerių susitikmą Ženevo
je.

PJT EUROPINĖS SESIJOS 
STRASBURGE NUTARIMAI

PJT europinė sesija Strasburge yra pri 
ėmusi visą eilę reikšmingų rezoliucijų ir 
deklaracijų, kurių čia perduodamos svar
biausios mintys.

Atsišaukimas į pavergtas tautas. Į pa
vergtąsias tautas buvo paskelbtas toks 
PJT spec, sesijos Strasburge atsišauki
mas:

„Susirinkę Strasburge, mes dedame vi
sas pastangas atskleisti mūsų tautų troš
kimus ir lūkesčius visam pasauliui. Mū
sų mintys skrieja prie Jūsų, pasilikusių 
Tėvynėje. Mes siunčiame Jums savo šir
dingiausius broliškus sveikinimus.

Esame Keturių konferencijos išvakarė
se. Ten turėtų atsiverti deryboms kelias, 
vedąs į taikingų santykių tarp Eropos tau 
tų atstatymą. Kupini pasitikėjimo, mes 
laukiame, kad ir mūsų byla bus ten iškel
ta ir neatsiejamai sujungta su taikos at
kūrimu Europoje.

Įsitikinę, kad esame prieangyje kelio, 
kuris veda į laisvę, mes jungiamės su Ju
mis, turėdami vieną ir tą pačią viltį — iš
girsti išmušant mūsų išlaisvinimo valan
dą“.

Londonas. Dėl glandų sukelto drugio, 
laikinai uždarytas Royal Free Hospital. 
Ta liga apsirgo 37 slaugės ir 16 kitų tar
nautojų. *****

Casablanca. Prancūzų vietos valdžia nu 
baudė 55-kis policininkus už abejingą tar 
nybos pareigų atlikimą riaušių metu. 
Pats miesto policijos viršininkas atstaty
tas iš pareigų.*****

Montevideo. Argentinos konservatorių 
vadas, vaidinęs lemiamą vaidmenį sukili
me prieš Perono diktatūrą, Adolpho Vic- 
chi, penkiolikos vienmičių lydimas atvy
ko į Urugvajų ir gavo prieglaudos teises. 
Iki to laiko jie slapstėsi Uragvajaus am
basadoje Buenos Airese.*****

Bonna. Dr. Adenauerio vyriausybei pra 
našaujama rimta krizė. Pabėgėlių parti
ja nutarė pasitraukti iš koalicijos. Patys 
krikščionys demokratai taip pat pasine
šę maištauti, reikalaudami neatidėliotino 
Vokietijos sujungimo.*****

Buenos Aires. Padėtis Argentinoje vis 
dar nerami. Paskelbtas karo stovis. Entre 
Rios, prie Urugvajaus sienos, policija, ka
riuomenė ir laivynas laikomi parengtyje.*****

Bonna. Pasaulinio garso rašytojas To
mas Mann sunkiai apsirgo atostogauda
mas Olandijoje. Lėktuvu jis buvo pervež 
tas į Ciuricho kliniką. Nobelio premijos 
laureatas turi Jau 80 metų. Jį kankina 
kraujo sukrekėjimas.*****

Taipehas. čiang Kaišekas paskelbė jau 
trečią šį mėnesį atsarginių mobilizaciją. 
Jie šaukiami vienerių metų pakartotinai 
tarnybai kariniuose daliniuose.*****

Roma. Privačioje audiencijoje Popie
žius Pijus XII-sis priėmė JAV ambasado 
rių, ponią Clare Boothe Luce.

Ar nuo kanclerio kelionės į Maskvą 
daug kas pareis, ar ne, šiandien nedėkinga 
būtų pranašauti, nors yra manančių, kad 
jo vizitas Kremliuje pasuks žmonijos isto
rijos ratą. Šiaip ar taip, svarstant politinius 
klausimus, niekada nereikia užmiršti, kad 
kiekvienam savo marškiniai arčiau kūno.

NUSIŽUDĖ RAUDONARMIETIS — 
BĖGLYS

Septyni raudonarmiečiai, buvę Austri
jos — Čekoslovakijos pasienio garnizone, 
nutarė pasprukti į amerikiečių zoną, Aus 
trijoje. Sovietų karinė vadovybė surengė 
labai plačią bėglių medžioklę, išstatydama 
keliuose sargybas, tikrindama kiekvieną 
pravažiuojantį automobilį ir nuodugniai 
pravedė kratas toje apylinkėje esamuose 
ūkiuose. Po keturių medžioklės dienų bu
vo užtikti bėglių pėdsakai Augštosios 
Austrijos miškuose, kuriuos apsupo rau
donarmiečiai. Kai bėgliai z įsitikino, kad 
nebėra galimybių pasprukti, jiems vado
vavęs puskarininkis išėjo į priekį ir visų 
akivaizdoje nusišovė. Likusieji šeši bėg
liai pasidavė.

Paryžius. Meknese, Moroke, vėl įvyko 
priešingos prancūzams demonstracijos ir 
riaušės. 15 žmonių užmušta, o 50 sužeista. 
Nukentėjo ir 10 policininkų.* * *

Paryžius. Pirmieji šeši Vak. Vokietijos 
karininkai atvyko į NATO vyriausiąjį šta 
bą, kur jie gaus paskyrimus.* * *

Tel Avivas, šią savaitę Izraelyje vyko 
balsavimas į parlamentą. Rinkimuose da
lyvauja milionas žmonių. Jie turi išrinkti 
120 atstovų. Rinkiminėje kompanijoje bu
vo minimi tik vidaus reikalai. Žymesnių 
pasikeitimų nepranašaujama, nors gali
mos ir staigmenos. Didesnės partijos yra 
Mapai (darbiečių) ir Sionistų.* * »

Londonas. Seržantas Frederikas Emmett 
-Dunne, nušovęs savo dabartinės žmonos 
vyrą ir nubaustas kalėti iki gyvos galvos, 
prašys karalienę, kad jo byla būtų per
svarstyta.

* * *
Bonna. Kancleris Adenaueris, dabar 

atostogaująs Muerręne, turėjo spaudos 
konferenciją. Paklaustas, ar po Bulganino 
pareiškimų Berlyne beverta vykti į Mask 
vą, atsakė: „Kai užkandis nepatinka, lau
kiama, kaip atrodys pagrindinis .valgis“ 
Atrodo, kad kancleris savo nusistatymo 
nepakeis. * * *

Vašingtonas, Prez. Eisenhoweris pada
rė pareiškimą 24-ms abiejų rūmų atsto
vams apie Ženevos konferenciją. Nors jis 
kalbėjo optimistiškai, visdėlto įspėjo, kad 
saugumo priemonės negali būti susilpnin
tos. Dulles dar paaiškino Kongreso va
dams, kad Ženevoje nebuvo jokių slaptų 
susitarimų. * * ♦

Londonas. D. Britanija statys erdvės 
raketą, kuri galės pakilti šimtus kilomet
rų nuo žemės. Lakūno ji neturės, o visus 
vairavimo veiksmus atliks „roboto sme
genys“. Darbą finansuos pati vyriausybė, 
nes raketa bus skiriama apsaugos reika
lams. • • •

New Yorkas. Graikija vėl kreipėsi j 
JTO Generalinę Asamblėją, kad ši svars
tytų Kipro salos likimą, būtent, kad tai 
salai būtų leista laisvai apsispręsti. Bri
tai tvirtina, kad šis klausimas nereikalin
gas JTO sprendimo. Jie jau organizuoja 
Londone konferenciją su graikais ir tur- 
kais, nors laikas dar nepaskirtas.

* * *
New Delhi. Indijos premjeras Nehru 

pareikalavo, kad būtų uždaryta Portugal! 
jos atstovybė Indijoje. Įtampa tarp tų 
dviejų kraštų vėl padidėjo dėl Portugalų 
valdomos Goa kolonijos, kurią Indija no
ri prisijungti sau. Portugalai tą koloniją 
valdė 445 metus.

* * *
Vašingtonas. JAV atstovų rūmai priė

mė įstatymą, pagal kurį Amerika iki 1959 
metų turės karinį rezervą, sudarantį 
2.900.000 vyrų.

• * •
Vašingtonas. Valstybės departamentas 

oficialiai praneša, kad rugpjūčio 1 d. Že
nevoje prasidės pasitarimai tarp JAV ir 
raudonosios Kinijos. Pasitarimus ves tų 
kraštų ambasadoriai, o tai nereiškia, kad 
Amerika pripažįsta komunistinės Kinijos 
vyriausybę. Bus tariamasi tik civilių žmo 
nių repatriacijos reikalais ir sprendžiami 
ginčytini techniški klausimai.

• * *
Londonas. Pastaruoju laiku pasklido 

gandai, kad krinta anglų svaro vertė. 
Valstybės iždo kancleris Butleris todėl 
griebėsi atsargumo priemonių. Norėda
mas išvengti svaro nuvertinimo, jis įsakė 
bankams sumažinti paskolas, o už išsimo
kėtinai perkamus daiktus imti 33% įnašo.

*****
Hongkongas. Kinų kompartija paskelbė 

naują savo gretų valymą nuo užsimaska
vusių priešų ir Čiang Kaišeko agentų bei 
parsidavėlių Amerikos imperializmui, ku
rių priveisė kinų rašytojas ir kritikas Hu 
Fengas.

*****
Ankara. Turkijos parlamentui pasiūly

tas įstatymo projektas, pagal kurį numa
toma mirties bausmė juodosios biržos spe 
kuliantams. *****

Rio de Žaneiras. čia jau baigėsi savai
tę laiko trukusios 36-to tarptautinio eu
charistinio kongreso iškilmės. Baigmėje 
švenčiausiojo Sakramento procesijoje da
lyvavo milionas žmonių.*****

Varšuva. Vienos valandos laikotarpyje 
Varšuvoje įvyko dvi autobusų katastro
fos. 86 žmonės sužeisti.*****

Maskva. Naujoje sovietų enciklopedijos 
redakcijoje straipsnis apie Malenkovą žy 
miai suliesėjęs. Visi liaupsinimai dingo, 
net jo tėvas nebevadinamas valstybės tar 
liauto j U, o žemesniu samdiniu.

1
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SPAUDOJE PASIDAIRIUS DR. A. GERUČIO SUKAKTIS
SESERYS, O NE GIMINĖS

Žinomas publicistas Juozas Gobis norė
damas jtikinti, kad kultūra nėra neutrali, 
„Lietuvių dienose“ rašo:

1 „Kultūra ir religinis kultas yra broliškai 
artimi žmogaus dvasios gyvenimo reiški
niai. Kultūra yra kilusi iš kulto, tad jo kil
mė yra sakrališka. Egipto piramidės ir 
sfinksai kilo iš religinių senovės egiptiečių 
nuotaikų. Garsi Solomono šventovė buvo 
ne vien Dievui garbinti skirtas pastatas, bet 
ir žymus statybinės kultūros kūrinys. Do- 
vido ir Solomono raštai yra ne vien Sv. 
Rašto dalys, bet ir didžiosios poezijos bei 
gyvenimo filosofijos kūriniai. Arabų meče
tė Kordoboje laikoma menišku „pasaulio 
stebuklu“, o ji pastatyta Alacho garbei. 
Krikščionių katedros ir religinė muzika su 
daro nepakartojamus šedervus.

Renesansas pradėjo kultūrą sekuliarizuo
ti, ir šis sekuliarizacijos procesas nėra su
stojęs, o kartais labai įsigali, tačiau savo vi
suma mūsų laikų kultūra nėra atsilikusi nuo 
religinio kulto ir nuo krikščioniškos pasau
lėžiūros, nors nuo renesanso laikų nuolat 
atsiranda kultūros kūrėjų, kurie ne vien 
nutraukia saitus su religija, bet ir piktžo
džiauja Dievui, Kurs daugumai sudaro gy
venimo tikslą bei prasmę ir Kurio įstatymai 
reguliuoja žmonių elgesį. Modemiškų so
fistų, realizuojančių materializmą ir nihiliz 
mą savo minties kūriniuose, yra nemaža, 
ir jie sudaro atskirą kultūrinę srovę, kuri 
neturi jokio pozityvaus dvasinio kontakto 
su krikščioniška kultūra, todėl bendras kul 
tūros fondas krikščioniškai ir antikrikščio- 
niškai kultūrai remti neutralumo principan 
yra nesąmonė. Kas norėtų sudaryti kultūri
nę koaliciją iš tokių kultūrininkų, kaip, 
pav., Gabr. D'Anunzio ir G. Papini, Vol
taire ir J. da. Maistre, Anatol France ir 
Claudel, Fr. Nietzsche ir Dostojevskio, St. 
Šalkauskio ir J. Šliupo, tas terodytų, jog jo 
sąmonėje yra išdilę gėrio ir blogio kriteri
jai, o tai yra pavojinga žmogaus dvasios bū 
sena“. •

Tikrai griežtai pasakyta. Argi tai būtų 
užuomina, kad kiekviena srovė turėtų steig 
ti savo kultūros fondą? Turbūt kad ne, tuo 
labiau, kad Liet. Kultūros Fondas dabar 
kaip tik mėgina vėl atsistoti ant kojų — 
ant abiejų.

KUKLUMAS IR LYTIS
Opų lytinio jausmo atbukimo klausimą 

„Drauge“ iškelia V. Bgd. Jo manymu, mo
dernusis apsinuoginimas tik bukina patrauk 
lumą, tik nuvertina paslaptingumą, o jauni
mą tai tiesiog žaloja, vietoj romantikos su- 
kėldamas dvasines audras. Tačiau tekalba 
to vedamojo autorius.

„Kalbant apie gėdos jausmo atbukimo 
pavojus, žinoma, nėra ko apsiriboti vien 
paplūdimio problemomis. Iš tikrųjų ne vien 
maudyklės, bet visas gatvės gyvenimas yra 
šiandien stipriai panertas seksualizme. Be
veik nėra vitrinos, kuri reklamos reikalui 
nenaudotų seksualinės temos. O ką jau be
kalbėti apie iliustruotus žurnalus, kinų rek
lamas ir pan. Paskutiniuoju metu ta seksu
alinė banga televizijos pagalba susikūrė sau 
vietą pačiame namų židinyje.

Stipri seksualinė aplinka, nuolat erzinda
ma žmogų, atbukina jo jausmus. Yra žino
mas gamtos dėsnis, kad paerzinimo inten
syvumas sumažina jam jautrumą. Taip, 
kaip alkoholikas: juo daugiau geria, juo 
mažiau malonumo iš to susilaukia. Juo pa
erzinimas yra labiau siūlomas, tuo jis augš- 
čia'u pakelia reagavimo ribą. Ir priešingai, 
kai paerzinimo intensyvumas kokioje ap
linkoje sumažėja, ten atsiranda jam didesnis 
jautrumas.

Sveikas ir augšto lygio lytinis jautrumas 
yra reikalingas visuomenei. Jis yra didelis 
faktorius kuriant šeimas ir ugdant žmoni
ją. Mes neturime manyti, kad žmogaus iš-

vilkimas ir jo'jausmų atbukinimo procesas, 
kuris yra daug kur varomas modernioje 
visuomenėje, yra koks lytinio klausimo iš
sprendimas ar koks laimėjimas. Tendenci
ja nuolat didinti lytinius įspūdžius seka vis 
mažėjantį Žmogaus reagavimą. (To, žino
ma, negalima pasakyti pie junimą, kuris ly
tinių įspūdžių įtakoje išgyvena tikras dvasi
nes audras). Ir" jeigu visuomenė nesugeba 
sustoti prie kokios ribos, tas veda į jausmi
nį barbarizmą, kur yra susilpnėjęs žmogaus 
pajėgumas garbinti jausti ir kur žmogus pra 
simano įvairių nenatūralių paerzinimų.“

Reikia sutikti su autoriaus teigimu, kad 
mūsų laikais lyčių tarpusavis bendravimas 
yra pasidaręs daug laisvesnis. Atsižvelgiant 
į tai, reikia ir lytinės dorovės išlaikymo prie 
mones pritaikinti. Todėl ten ir patariama, 
kad geriausia priemonė yra ugdymas tar- 
pusavės lyčių pagarbos. Mes, esą, turime 
ugdyti pagarbą ir vienas kito kūno atžvil
giu ir griežtai laikytis ribos, už kurios do
ras žmogus nežengia. Svarbiausia, žinoma, 
kad mūsų jaunoji karta išaugtų sveikai re
aguojanti į lytinį patraukimą, o ne atbuku
siais nervais. Tuo iš tikrųjų verta susirū
pinti.

RIMTI ANEKDOTAI

Besidairydami linksmesnių dalykų, „Dar
bininke“ aptinkame Žv. Bepastogio pažiū
ras į kontrastus. Ten skaitome:

„Žvirbliui kavos pupelė — nemaistas. Ji 
per didelė jo gurkliui ir kieta it guzikas. 
Džiugu tiktai žinoti, kaip žmonės kavą ga
minasi. Renka jį nuo medelių sveiką, pas
kui degina. Verdą kavą juodą, o paskui bal
to. Daro ją karčią ir paskui saldo.

Keisti, sakau, tie žmonės, nes protą tu
ri: mėgsta priešybes! Sakysime, kai jie no
ri susivienyti, skaidosi.

Aš čia nekalbėsiu apie jaunus žmones, 
kurie mažiau turi patyrimo, dėl to pirma 
saldžiais žodžiais ir bučkiais apsiskaldo, o 
tik paskui susiveda; vadinasi, susivienija. 
Daugiau gyvenime patyrę ir susivieniję da
ro priešingai: prieš išsiskirdami antausiais 
apsitašo; vadinasi, išsivienija.

Bet palikime ramybėje poras ir eikime 
prie atsikrų individų. Vieni iš jų geria tik 
kavą, kitti užsisako dar kitokio gėrimo, kad 
protą nuo savęs atvienytų. Negera, mat, kai 
protas dar veikia, o kojos jau atsisako veik
ti. Nežinia, kur žmogus gali nueiti. Kad ne
garbės sau neprisidarytų, pasidalina pu
siau: į gyvulį ir žmogų. Žmogus snaudžia, 
o gyvulys trankosi, Tėplioja, gulinėja, kei
kiasi. Visa kaltė krinta gyvuliui. (Aš turiu 
tai apgailėti!) Iš ryto žmogus ir gyvulys vėl 
susivienija. Tik galva būna sunki nes pro
tas smegenyse vėl daro tvarką.“

Kaip matome, jo pažiūros pradžioje at
rodo juokingos, tačiau į galą surimtėja, o 
ypač, kai autorius tvirtina, kad mūsų lietu
viškieji veiksniai gyvena sutartinėje nevie
nybėje. Ak, palikime politiką politikie
riams!

BALTYMAI

Baltymai yra augalinės ir gyvulinės kil 
mės. Tačiau daugiausia baltymų yra gy
vulinės kilmės. Jie taip pat svarbūs auga
lų ir gyvulių gyvenime. Baltyminės me
džiagos naudoja susidėvėjusioms celėms 
atstatyti.

Baltymų yra daugiausia šiuose maisto 
produktuose: sūryje 38 proc., kumpyje 25 
proc., vištienoje apie 18-20 proc., avieno
je 19 proc., kiaulienoje 18 proc., sūdytuo
se lašiniuose, sūdytoje silkėje, kiaušiny
je apie 13 proc., sausuose džiovintuose 
žirniuose 23 proc., kvietiniuose miltuose 
apie 12 proc., kvietinėje ir ruginėje duo
noje apie 6.5 procentai.

Būtų neteisinga ir netikslinga tylomis 
praeiti 50 m. amžiaus sukaktį vieno reikš- 
mingiausio jaunesnės, deja jau nebe jau
nos kartos Lietuvos diplomatų — Dr. Al
berto Geručio. Juo labiau, kad Dr. A. Ge
rutis, šiandien dirba reikšmingą diploma
tinį darbą, patikimas diplomatas, lietuvių 
spaudai nesvetimas, turįs žymių nuopelnų 
savos ir svetimos spaudos darbe, ginant 
Lietuvos bylą.

Dr. A. Gerutis gimė Rygoje 1905.VII.21. 
Jo tėvai, Dominikas ir Emilija, abu susi
pratę lietuviai, žemaičiai. Tėvas kilimo 
nuo Tirkšlių, motina iš Viekšnių. Nors ir 
Rygoje gimusiam, neapleido jo tėvų žemai 
tiškas kraujas tiek Lietuvos darbe, tiek ir 
visuomeninėje veikloje jis pasižymi tikru 
žemaitišku atkaklumu ir ištvermingumu. 
Ypatingai daug įtakos turėjo Dr. A. Geru
čio motina, kuri- ir išandien tebegyvena
JAV.

Pradžios mokslą Dr. A. Gerutis pradė
jo lietuvių mokykloje Rygoje, „žvaigždės“ 
draugijos išlaikomoje. Pirmo pasaulinio 
karo metu Geručiai turėjo išsikelti į Sa
marą, kur A. Gerutis baigė pradžios mo
kyklą rusų kalba, kartu lankydamas lietu
viškąją „vargo mokyklą“. Vėliau lankė 
progimnaziją, kuri buvo atkelta iš Lenki
jos, Siedlico. 1918 metais Geručiai grįžta 
Rygon, 1919 metais jaunasis Albertas, vos 
keturiolikos metų būdamas stoja savano
riu į latvių kariuomenę. 1920 metais A. 
Gerutis vėl lanko gimnaziją, kurią bai
gia 1924 metais, kartu su Justu Paleckiu.

Dar gimnazistu būdamas, A. Gerutis 
pradeda dalyvauti Rygos lietuvių visuome 
niniame gyvenime, dirba „Eltos“ Rygos 
skyriuje, redaguoja lietuviško laikraščio 
vidaus skyrių. Jaunojo. A. Geručio bren
dimui didelės įtakos turėjo tuometinis Lie 
tuvos Pasiuntinys Latvijoje Dr. Dovas 
Zaunius, su kuriuo užsimezgę artimi ry
šiai, nenutrūko iki pat šio reikšmingo Prū 
sų lietuvio mirties.

1924 metais A. Gerutis lankė Kaune 
Lietuvos Universitete Teisės Fakultetą, 
kartu dirbdamas „Eltoje“ redaktoriumi ir 
aktyviai bendradarbiaudamas eilėje Kau
no laikraščių. Tie keturi metai, praleisti 
besimokant ir dirbant Lietuvos laikinoje 
sostinėje subrandino A. Gerutį Lietuvai, 
leido jam pažinti lietuviškąjį kultūrinį ir 
visuomeninį gyvenimo elitą: — rašytojus, 
publicistus, teatralus, mokslo žmones. 
Pats A. Gerutis tuos kaunietiškus laikus 
laiko laimingiausiu savo gyvenime laiko
tarpiu.

1928 m. A. Gerutis išvyksta į Berlyną 
laikraštininku, pradžioje kaip „Lietuvos 
Aido“ korespondentas, o vėliau kaip „El
tos“ korespondentas. Jis taip pat bendra
darbiauja latvių ir estų telegramų agen
tūroms.

Jei A. Geručio rygiškiam laikotarpy 
jam įtakos turėjo Dr. D. Zaunius, tai ber
lyniškiame laikotarpyje jam teko pažinti 
kitą įžymų Lietuvos diplomatą, dabartinį 
Lietuvos Diplomatijos Šefą, min. Stasį 
Lozoraitį, su kuriuo A. Geručio nusistatę 
glaudūs bendravimo ryšiai, tebetrunka iki 
šiai dienai. Būdamas Berlyne, A. Gerutis 
taip pat lanko Berlyno Universiteto teisės 
fakultetą. 1932 metais A. Gerutis pasitrau 
kia iš tarnybos, išsikelia į Berną, kur 1933 
metais baigia universitetą teisės daktaro 
laipsniu. Jo dizertacijos tema buvo vals
tybės prezidento institucija Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje, šios studijos tikslais 
A. Gerutis taip pat dirbo Rygoje ir Tali
ne, bei Tartu, kur mokėsi ir estų kalbos. 
Savo studijų metu Dr. A. Gerutis nenu
stojo bendradarbiavęs spaudoje.

Bedirbdamas „Eltoje“, Dr. A. Gerutis 
pažino uteniškę, bet faktinai vilniškę, Ele 
ną Taraškevičiutę ir ją vedė. P. E. Geru-

tienė ilgesnį laiką dirbo Lietuvos Pasiun
tinybėje Berlyne.

1933 m. Dr. A. Gerutis buvo paskirtas 
Klaipėdos Krašto Gubernatūros spaudos 
referentu, vėliau patarėju. Klaipėdoje jis 
aktyvus visuomeniniame darbe, ypač dar
bininkų organizavime. Jis suorganizavo 
Lietuvos Žurnalistų Sąjungos Klaipėdos 
skyrių, buvo jo pirmininkas ir aktingai 
prisidėjo prie žurnalistų poilsio namų sta 
tybos Giruliuose. Dr. A. Geručiui dirbant 
Klaipėdoje, tuo metu ten ėmė kelti galvas 
nacionalsocialistai. Direktorijos pirminin
kas Dr. Schreiberis už konvencijos sulau
žymą buvo atstatytas, o neumanininkams 
ir sassininkams buvo iškelta byla.

1935 m. Dr. A. Gerutis pasitraukė iš 
Klaipėdos Gubernatūros ir išvyko studijų 
tikslais į Šveicariją, Italiją, Prancūziją ir 
Belgiją. 1936 metais Dr. A. Gerutis buvo 
paskirtas Užsienio Reikalų Ministerijon, 
o 1937 m. vasarą pasiųstas į Ženevą nuo
latinės Lietuvos Delegacijos prie Tautų 
Sąjungos sekretoriumi. Tuo metu nuola
tiniu Lietuvos Delegatu prie Tautų Sąjun 
gos buvo pulk. K. Škirpa. Būdamas Žene
voje, Dr. A. Gerutis dalyvauja įvairiose 
konferencijose. 1940 metais sukaktuvinin
kas perkeliamas Lietuvos Pasiuntinybėn 
Bernan, kurios priešakyje stovėjo įgal. 
min. Dr. J. šaulys, Vasario 16 d. akto sig
nataras.

Prasidėjęs karas Dr. A. Gerutį užtinka 
Berne. 1940 m. bolševikams Lietuvą oku
pavus, Dr. A. "Gerutis tuoj pat vyksta Ber 
lynan, kur kartu su Lietuvos ministru pik. 
K. Škirpa aptaria eilę lietuvių kovos prieš 
Lietuvos okupaciją žygių. Dr. A. Gerutis 
buvo numatytas 1941 m. sukilėlių Lietuve 
je pastatytoje Laikinoje Vyriausybėje pro 
pagandos ministeriu, bet, kaip žinia, lie
tuvių planus gyvenimas ir nacių užmačiai 
kitu keliu nukreipė^.

Karo metu gyvendamas Šveicarijoje Dr. 
A. Gerutis palaikė aktyvų kontaktą su lie 
tuvių rezistenciniais sluogsniais Berlyne, 
ir labai daug prisidėjo prie Lietuvos by
los gynimo Šveicarijos spaudoje, pasinau
dodamas gaunamomis informacijomis iš 
lietuvių sluogsnių Berlyne, teikė taip pat 
žinių viso pasaulio lietuvių spaudai. Rei
kia atvirai pripažinti, kad penkių metų 
bėgyje ant Dr. A. Geručio pečių gulėjo 
beveik visas informacinis darbas apie gy
venimą bolševikų ir nacių okupuotoje 
Lietuvoje 1948 m. mirus Dr. J. Šauliui, 
Liet. Paslunt. Berne, Dr. A. Gerutis skiria 
mas jo , pavaduotoju. Deja, valstybiniam 
ir" visuomeniniam darbui Dr. A. Gerutis 
mažai teturėjo laiko, priverstas 8 metus 
dirbti šveicarų prekybos įmonėje. Kaip jis 
pats pasakoja, lietuviškam darbui jam pa
likdavo vos pusvalandžiai, bet visvien 
kiek įveikdamas dalyvauja lietuvių orga
nizaciniame gyvenime, bendradarbiauja 
tiek šveicarų, tiek lietuvių spaudoje.

1954 metais Dr. A. Gerutis vėl pereina 
į aktyvų Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
darbą, Lietuvos Diplomatijos Šefo paskir
tas pasiuntinybės patarėjo titulu palaiky
ti ryšius su Vakarų Vokietijos valdžios įs
taigomis.

Nuoseklus, darbštus, žemaitiškai atkak
lus ir ištvermingas Dr. A. Gerutis jau su 
gebėjo čia pravaryti didelę darbo vagą.

Arčiau pažinęs Dr. A. Gerutį linkiu 
jam kaip iki šiol " nenuilstamai dirbant 
Lietuvai, sveikatos ir ištvermės.

S. Žymantas

TIKĖJIMO PROBLEMOS
Neretai įvairiuose pobūviuose iškyla 

eilė religinių klausimų. Neseniai du asme 
nys turėjo pasikalbėjimą, kuris ir mums 
bus įdomus.

Algis: „Religija yra kunigų išradimas“.
Vitas: „O iš kur atsirado kunigai? Tavo 

manymu pirmiau turėjo būti kunigai, o 
paskiau atsirasti religija ir Dievo garbini
mas. Bet tai būtų lygus pasakymui, kad 
geležinkeliečiai išrado geležinkelius“.

Algis: „Kas neranda malonumo muziko 
je, to negalima versti ja domėtis. Taip pat 
ir man religija yra nuobodi ir nerandu- 
malonumo“.

Vitas: „Religija yra žmogaus santykis 
su Dievu, arba dar aiškiau — visos tos 
tiesos ir pareigos, kurios kyla iš santykių 
su Dievu. Religinės pareigos yra taip pat 
šventos, kaip ir mokesčių mokėjimo pa
reigos. Jeigu kas sakytų, kad jam nepatin 
ka mokesčius mokėti, todėl jų nemokėsiu. 
Tada greitai pažintų, kuo skiriasi pareiga 
nuo malonumo".

Algis: „Religija tinka moterims. Vyrai 
privalo dirbti, moterys gali melstis.“

Vitas: „Ir moterys turi dirbti. Ir joms 
tingėjimas būtų pradžia visokių nedory
bių. Vyras irgi turi melstis. Darbas dėl 
Dievo yra viena religijos dalis, o malda ir 
pamaldumas — sudaro antrąją dalį. Mo
teris, kaip ir vyras privalo turėti pilną re 
ligiją, o ne kokią jos nuotrupą. Orą et 
labora! — Melskis ir dirbk!“

Algis: „Religija yra privatus dalykas".
Vitas: „Religija yra ne vien privatus da 

lykas, bet kartu ir viešas. Kiekvienas žmo 
gus, kaip jis moka ir gali, turi tarnauti 
Dievui ir kiekivenas po mirties turės sto
ti prieš Dievo teismą. Tuose atsitikimuose 
religija yra privatus asmens dalykas, bet 
jokiu būdu ne visur ir nevisada. Religija 
yra ir viešas dalykas, nes kiekvienas žmo 
gus prigimties įstatymu yra įpareigotas 
ne tik slaptai, bet ir viešai garbinti Dievą, 
savo religiją atitinkamose vietose išpažin
ti, gerbti priesaikos šventumą, klausyti 
sąžinės balso ir tuo pačiu Dievo valios ir- 
kitas reiligines pareigas viešai atlikti, šei
mos, bendruomenės ir valstybės gyveni
mas sau tvirtą pamatą tegali rasti tik re
ligijoje. Tikras teisėtumas be religijos yra 
tik pasaka, kaip ir kiekviena dorovė be 
religijos neįmanoma. Pagaliau religija yra 
vieša draugija, Kristaus įkurta: „Eikite 
ir mokykite visas tautas. Kas tikės ir bus 
pakrikštytas, tas bus išganytas, o kas ne
tikės, bus pasmerktas“.

Iš Paryžiaus į Vakarų Vokietiją atvy
kęs filmininkas V. Gedgaudas filmavo Lie 
tuvių gimnazijos gyvenimą, o taip pat kai 
ką ir iš bendrojo Vak. Vokietijos lietuvii] 
gyvenimo.

PAMALDOS
WOLVERHAPTONE — liepos 31 d.

11,40 vai. (ne 12 vai.).

Liet. Žurnalistų Sąjunga išleido 14 psl. 
brošiūrėlę anglų kalba, pavadintą — Are 
You For Freedom? Brošiūra taikoma lais 
vojo pasaulio žurnalistams, laikraštiiiin- 
kams, leidėjams, politikams, rašytojams. 
Joje primenama dabartinė spaudos par 
tis Lietuvoje ir prašoma, kad įtakingi-pa 
šaulio laisvos spaudos atstovai prisimin
tų ir Lietuvą. Pradžioje įdėtas Liet. Žur
nalistų Sąjungos atsišaukimas su valdy
bos parašais: pasirašė pirm. V. Rastenis, 
vicepirm. T. T . Žiūraitis, vicepirm. D. 
Penikas, sekretorė ■— S. Narkeliūnaitė., 
ižd. Pr Naujokaitis.

„Muzikos žinių“ redakcija išleido J. 
Čiurlionytės „Mažąjį pianistą“ ir ruošia 
panašių leidinių: vadovėlį skambinti kan 
klėmis, groti akordeonu etc.*

Lietuvių Inžinierių-Architektų Sąjunga 
Amerikoje turi apie 500 narių. Narių 
skaičius didėja, nes įsijungia čia baigusie 
ji mokslus. »

Ben. Babrauskas, Lietuvos Rašytojų 
Draugijos pirmininkas, parašė išsamų 
straipsnį apie naująją lietuvių literatūrą 
Oklahomos universiteto leidžiamame žur
nale „Books Abroad“.

KETURI
TRAKĖNAI

(ARKLIO ATSIMINIMAI)

(Septintas tęsinys)

Baronas von Kopp atėjo vienas. Jis bu
vo civiline eilute apsirengęs, melsvu liet
palčiu apsisiautęs. Jo skrybėlę puošė ma
ža, žalsva povos plunksnelė, užkišta už 
tamsios spalvos kaspino. Atvykęs buvo be
pradedąs Mykolo teirautis apie žebenkštį, 
bet, išvydęs stovintį Vacį, nebaigęs sakinio, 
klausiamu žvilgsniu pasisuko į Mykolą. 
Jo veide atsispindėjo nepaslepiamas susirū
pinimas ir nustebimas, sukeltas netikėtu su 
sitikimu su gestapo medžiojamu vyru. Va
landėlę visi tylėjo, tarsi kiekvienas jų bijo
tų pirmas prakalbėti. Aš kakta stumtelėjau 
čia pat stovintį Vacį ir jis, užuot ką nors 
pasakęs atėjusiam, juokais subarė mano ei 
gesį, takšnodamas delnu per šnarves. Ta
čiau tą pačią akimirką baronas kreipėsi į 
Vacį:

—, Ką pats čia dabar veiki?
— Padedu saugoti trakėnus nuo žebenkš 

ties, — šyptelėjo užklaustasis ir tuoj pat 
rimtai pridūrė:

—• Barone, aš labai atsiprašau, kad išdrį-

sau čia įsibrauti ir susitikti su jumis. Ki
tos išeities neradau. Manau, kad čia man
buvo saugiausia vieta susitikimui...

— Jis tai padarė mano patartas, — įsi
terpė Mykolas, tarsi norėdamas pateisinti 
Vacį.

Baronas apsižvalgė, lyg bijodamas, kad 
iš kurio kampo pasirodys dar kas nors ne
laukto. Tuo pat metu Mykolas, nubraukęs 
šiaudgalius nuo avižų skrynios, pakvietė 
atvykusį sėsti.

— Ką manai čia daryti? Ar negeriau bū 
tų buvę, jei iš viso iš Kauno būtumei išvy
kęs. Provincijoj žymiai saugiau. Čia besi
slapstydamas įvelsi ir kitus, — ne į Vacį, 
bet į Mykolą žvelgdamas, kalbėjo baronas.

— Iš provincijos tik šiąnakt čia ir atvy
kau. Juk žinote, kad mano tėviškėje buvo 
medžioklė. Atvykau vien tik tam, kad pa
prašius jūsų pagalbos.

— Mes jūsų niekad neišduosime ir nie
kad neužmiršime, jei mums pag.L.isite, — 
vėl įsiterpė Mykolas.

— Bet, sakykit, kuo ir kaip aš galiu pa
dėti? Žinote, kad aš neįsakau ką nors su-

imti, negaliu taip pat duoti įsakymą ką 
nors paleisti. Tačiau vardan mūsų kaimy
nystės, padarysiu, ką galėsiu. Antra, nema
nau, kad gestapas tavęs ilgai jieškotų, nes 
dabar kiekvienas daugiau susirūpinęs as
meniška ateitimi.

—- Blogos žinios fronte? — paklausė Va 
cys.

— Blogos žinios frontuose, pataisė jį ba 
ronas. — O blogiausiai, kad frontas braš
ka rytuose, ir vokiečiai nebeatsilaikys bol
ševikams, kuriuos viskuo remia amerikie
čiai.

— Ir visdėlto vokiečiai vis dar nesupran 
ta savo baisios klaidos? — nesusivaldė My 
kolas.

— Ne vokiečiai, bet partija.,.
— Bet ir jūs partietis...
— Reikia...
— Jei vermachtas būtų paėmęs valdžią, 

viskas būtų buvę kitaip, — lyg ir užtarė 
Vacys baroną, už Mykolo išsišokimą.

— Šaukštai, vyručiai, po pietų. Mes ka
rą pralaimėjome ir tai mato kiekvienas, 
šiek tiek nusimanąs šiuose reikaluose. Vie
nas yra išgelbėjimas — susitarimas su ang
losaksais. Jei tai pavyks, rytuose vokiečiai 
greit atsigaus. Jei ne — Europa bus raudo
na.

— Kai sovietai atitols nuo savo rytinių 
bazių, vokiečiai atsilaikys. Netikiu, kad jie 
įsileistų į savo kraštą raudonąją armiją. 
Vienas reikalas kariauti svetimame krašte, 
kitas savame, — spyrėsi Vacys.

— Amerikiečiai sovietams atvež viską 
nuo semiečkos iki patrankos.- Anglosaksų

oro puolimai kasdien griauna Vokietijos ka 
rinę pramonę. Išeities nėra, — mostelėjo 
rankomis baronas.

— Ir jūs, vokietis, taip kalbate? — išsi
gandęs pastebėjo Mykolas.

— Jūsų nebijau, nes jei ir išduotumėt — 
niekas suimtųjų kalboms neptikės, o be to, 
mūsų likimas toks pat: tiek jums, tiek ir
mums teks iš čia greit trauktis.

— Juo blogiau, nes kasgi bus tada su su
imtaisiais? Juk gestapas gali su jais pasi
elgti taip, kaip ir enkavedistai pasielgė, bėg 
darni iš Lietuvos, — būkštavo Vacys. 

— Pats dar laisvas? — šyptelėjo baronas.
— Bet yra daug lietuvių suimtų. Be to, 

kiekvieną valandą gali įkliūti mūsų drau
gai, juo labiau, kad nežinome, kas mus iš
davė?

— Reikėjo būti atsargesniems. Apskritai, 
jūs visi pasidarėt tokie neapdairūs ir drą
sūs, kad tik reikia stebėtis. Jūsų pogrin
džio spauda spausdinama spaustuvėse, ne- 
besisaugant jokių žmonių ir siuntinėjama 
per paštą net ir į tokias įstaigas, kuriose 
dirba vokiečiai. Per bolševikmetį jūs taip 
nedarėte, nes žinojote, kad įkliuvus, nebe- 
išsipirksite ir niekas nebeišgelbės.

— Taip, tai taip, bet mes niekad nesiti
kėjome, kad ir vokiečiai su mumis taip elg
sis! Tamsta pats matei, kas čia buvo bo'še- 
vikų okupacijos metais, žinai, kodėl mes 
laukėm vokiečių ir taip pat matote, kaip 
vokiečiai su mumis elgiasi. M.s su vokie
čiais nekovojame, o tik ginamės prieš ne
žmonišką išnaudojimą, prieš daromas mūsų 
tautai skriaudas, nesutinkame ir niekad ne

sutiksime prarasti tai, kas tautai yra bran
gu ir gyvybinga. Nežmoniškas vokiečių el
gesys tiek su lietuviais, tiek su kitomis tau
tybėmis privedė prie to, kad ir mes, pra
džioje įtikėję vokiečių išlaisvinimu, esame 
galutinai apvilti if išnaudojami. Ar pasku- 
Vnieji lietuvių suėmimai neprimena jums 
sovietinius laikus? Juk kas ne kas, bet tams 
ta, pone barone, bėrai pažįstate tuos suim
tuosius lietuvius ir žinote, kadjie nebuvo ir 
nėra vokiečių tautos priešai, bet vieni tų, 
kurie pirmieji dėjosi kovai su raudonaisiais. 
Ir, visdėlto, jie paskirti sunaikinimui? Kaip 
tik šitokie reiškiniai ir privedė prie to, kad 
užuot išlaisvintojus, mes susilaukėme pana
šius į tuos, nuo kurių buvome išlaisvinti. 
Tada mums ir nebeliko kitos išeities, kaip 
gintis nuo naujųjų išlaisvintojų įvairiausio
mis priemonėmis, atsikirto Vacys į barono 
priekaištą.

— Vokietija kariauja su visu pasauliu ir, 
kaip matai, jai nesiseka. Todėl vadovybė 
nebesiskaito ne tik su svetimomis tautomis, 
bet ir su sava...

— Tik todėl vokiečiai ir pralaimėjo, kad 
nuo pat pirmųjų dienų jie kitų tautų žmo
nes laikė gyvuliais. Jūs, barone, turėjote la
bai gerų pažįstamų ir net artimų draugų 
žydų tarpe. Kur jie šiandien? Kur šiandien 
mūsų bendri pažįstami — Mogilevskis, Pot 
ruchas, Lazarsonas ir tūkstančiai kitų? Ar 
nepanašiai vokiečiai pradėjo elgtis ir su lie
tuviais? ! Ar tai daroma už tai, kad mes, 
jus vokiečius sutikome su duona ir druska?
— įsikarščiavo Vacys.

(Bus daugiau)
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EUROPOS BENDRUOMENIŲ 
VALDYBŲ PIRMININKŲ 

SUVAŽIAVIMAS
. Kiekvienais metais Europos Lietuvių 
Bendruomenių Valdybų pirmininkai susi
renka aptarti bendruosius Europoje gyve
nančių lietuvių reikalus. Šiais metais toks 
pirmininkų metinis suvažiavimas {vyksta 
švėicarijoje, Zuericho mieste. Rugpjūčio 
2 d. i suvažiavimą išvyksta Anglijos Lie
tuvių Bendruomenės pirmininkas M. Ba- 
jorinas. Išvykusį pirmininką Sąjungos rei 
kaluose pavaduoja DBLS pirmasis vice
pirmininkas kun. A. Kazlauskas.

*****

PRIMICIJOS
Pereitą sekmadienį Londono Lietuvių 

bažnyčioje vyko retos iškilmės: Primici- 
jantas kun. A. Lubickas MIC laikė pirmą
sias iškilmingas Mišias, asistuojamas di- 
jakono kun. Kazlausko MIC, subdijakono 
kun. Dauknio MIC. Ceremonijų meisteris 
— Stanislovas Zakarevičius. Buvo pilnutė 
lė bažnyčia šventiškai pasipuošusių tau
tiečių, kurie savo maldomis lydėjo įspū
dingas Primicijanto Mišias prie Dievo al
toriaus.

Po Primicijų parapijos salėje buvo su
rengti pietūs naujojo kunigo pagerbimui, 
kuriuose dalyvavo naujoji ir senoji lietu
vių kolonijos. Pasakyta nemaža sveikini
mo, kalbų ir pietūs praėjo pakilioje šven
tiškoje nuotaikoje. Kun. Lubickas pailsė
jęs porą mėnesių Londone, grįš į Romą už 
baigti augštuosius mokslus.*****

SUNKIAU SU IŠSIMOKĖJIMAIS
Britų Finansų Ministeris paskelbė, kad 

suvaržomos išsimokė j imo sąlygos, per
kant įvairias prekes. Dabar, norint įsigy
ti automobilį, šaldytuvą, radio ar televizi
jos aparatus, skalbimo mašinas, dulkesiur 
blius, motociklus ir kit. reikės įmokėti 33 
procentus bendrosios sumos. Išsimokėjimo 
laikas nesutrumpintas. Finansų Ministe
ris pareiškė, kad Anglų Bankas paprašy
tas apkarpyti ir duodamų paskolų sumas.*****

MELIONAS KELEIVIŲ PER DIENĄ
Vienos paros bėgyje į Londono centrą 

autobusais, požeminiais ir • priemiesčio 
traukiniais atvyksta vienas milionas ke
leivių. Londono transporto valdybos žinio 
mis, keleivių judėjimas rodąs didėjimo 
tendencijas. Didžiausias požemio judėji
mas yra Oxford Circus, Piccadilly Cirkus, 
Bank ir Hoiborn stotyse.*****

VOKAI SU AUŠROS VARTŲ 
MARIJOS PAVEIKSLU

Italijoje atspausdinta vokai su Aušros 
Vartų Marijos spalvuotu paveikslu. Pa
veikslo viršuje įrašyta „Mater Misericor- 
diae sub tuum preasidium confugimus“. 
Apačioje — Wonder Working Madonna 

~ of the Auroirla — Gate in Vilnius, Lithu
ania“. Vokai pagaminti iš geros rūšies po
pieriaus. *****

ŠV. ONOS DRAUGUOS IŠVYKA 
. SODYBON

Londono Lietuvių šv. Onos Draugija or 
ganizuoja platesnio masto ekskursiją Lie 
tuvių Sodybon š.m. rugsėjo 11 d. Spėja
ma, kad moterų organizuojama išvyka 
dus viena nuotaikingiausių.

*****
SKAUTAI PRADEDA STOVYKLAUTI
Šį šeštadienį, liepos 30 d., iš visos Ang

lijos lietuvių skautai suskrenda dešimties 
dienų stovyklai Lietuvių Sodyboje. Rug
pjūčio 7 d., sekmadienį, skautai pasiro
dys prie laužo. Manoma, kad šiais metais 
j šį mūsų jaunųjų pasirodymą suplauks 
daug svečių iš įvairių vietų.*****

ATOSTOGAUTOJAI 
DŽIAUGIASI GIEDRA

šią savaitę atostogaują Lietuvių Sody
boje svečiai džiaugiasi pragiedrėjusiomis 
dienomis. Visų spėliojimai krypsta į atei
nančią savaitę, kada Lietuvių Sodyboje 
bus gyviausia metuose savaitė.*****
REIKALINGAS VIRĖJO PADĖJĖJAS-JA

Lietuvių Namų virtuvei, Londone, tuoj 
pat reikalingas virėjo padėjėjas-ja, moką 
šiek tiek virti. Dėl sąlygų teirautis: Lie
tuvių Namų B-vė, 1, Ladbroke Gardens, 
London W.U, Telef. PAR 2470.*****

NEDARBO VALANDOMIS
Intresantai, norį su Lietuvių Namais su 

slrišti nedarbo valandomis, prašomi skam 
blnti telefonu BAY 5511. Tuo telefonu pra 
šoma skambinti, norint kalbėtis su Namų 
gyventojais ir svečiais.*****

JUDĖJIMAS LIETUVIŲ NAMUOSE, 
LONDONE

Ryšium su prasidėjusiomis vasaros atos 
togomis Londono Lietuvių Namuose jau
čiamas gyvas judėjimas atvykstančių iš 
iš provincijos svečių. Ne tik gyvenamuo
se kambariuose, bet ir Sąjungos kambary 
je yra apsistojusių svečių.

SKAUTIŠKUOJU KELIU SU DAINA l STOVYKLĄ
Prašomi

Skyrių Valdybos, kurios dar negrąžino 
aukų lapus su aukomis,_ maloniai prašo
mos nevėliau kaip rugpjūčio 4 d. prisiųsti 
juos į stovyklą šiuo adresu: K. Vaitkevi
čius, Lithuanian Scouts and Guides Camp, 
Headley Park, Headley, Hants.

Atveju, jei kurie skyriai ir nieko nesu
rinko, nors ir tuščius lapus, prašomi grą
žinti tuo pačiu adresu, nes aukų lapai yra 
numeruoti ir reikalingi prie apyskaitos.

Mūsų mintys lekia baltu Vyčiu, 
O krūtinę puošia lelija.
Dainą jauno ilgesio nupintą, 
Teišgirs kilnioji žmonija.

Sktn. V. Bražėnas
Garsus mokslininkas pedagogas Froebel 

sako: „Reikia, kad beaugančio vaiko gy
venimas būtų nepertraukiama šventė“. 
Tai reiškia, kad vaiką reikia auklėti žai
dimais, džiaugsmu ir draugiškumu. Lor-

Stovyklai aukojo
Vilkas .............................. ........
Rochdale skyrius ........................
Corby skyrius ..............................
Northampton skyrius ...............
Leeds skyrius ........ ... ... ... ...
Lowton skyrius ... .........
Derby skyrius........ ..................
Coventry skyrius ........................
Stoke-on-Trent skyrius ..............
Manchester skyrius ...................
Bolton skyrius.............................
Wakefield seniūnija ................
Skautė R. Jasiukevičiūtė ........

Aukojusiems tikrai nuoširdus 
kas dėkui!

Atitaisoma

das Baden Powellis, įsijautęs į beaugan
čio jaunuolio troškimus, sukūrė vieną „ste 

26 - - buklų“ rūšį, kad bręstąs jaunimas galėtų 
j g išsivystyti džiaugsmo ir geros nuotaikos 
IT- atmosferoje. Šį skauto „stebuklą“ B. Po- 
7 13 - wėllis sukūrė idealaus riteriškumo ir žval 
3 10 6 go gyvenimo rėmuose, į kuriuos jis įpynė 
į *0 " skautiškojo gyvenimo romaną. Šis roma- 
3 i . nas privąlo būti atgaivintas ir išgyventas! 
5 10 - Skautiški metai susideda iš 50 savaičių 
2 10 - pasiruošimo stovyklai ir 2 savaičių stovyk 
2 5 ' lavimo. Kaip tik šią savaitę mūsų skautiš

kasis lietuviškas jaunimas iš visos Angli- 
skautlš- jos suskrenda į savo metinę tautinę sto

vyklą. Visi kartu broliškoje dvasioje, žai-

Praeitam „E.L.“ numeryje įsibrovė ne
malonios klaidos: Turi būti: Hudersfield 
skyrius aukojo 2 sv. 4įd., Halifax skyrius 
Isv. 1 ši. Vincas Byla — Leicester 10 ši., 
Vladas Miškinis — Nottingham 1 sv.

Už įvykusias klaidas, aukotojus širdin
gai atsiprašome.

Sktn. K. Vaitkevičius

NOTTINGHAMAS
„ŠKAPLIERNOS KERMOŠIUS“

Rugius nukirtus ir šv. Onos atlaidus at- 
šventus, iš šviežių rugių prikepus šiųmeti 
nės duonelės, Nottinghame rengiami

ŠKAPLIERNOS ATLAIDAI 
į kuriuos suplauks viso svieto kermošinin- 
kai pasilinksminti ir su plačia giminėle 
pasimatyti. Kviečiame kiekvieną, kuris 
neišvyko poilsiui į LietuviųJ Sodybą. Ker
mošiui susirinkus, bus aptarta ir platesnė 
išvyka iš Nottinghamo į Headley Park.

Visų linksmybių pradžia 6 vai. Šokiams 
gros gera muzika, o truškuliui nuramin
ti — bufetas. Viskas vyksta šį šeštadienį, 
liepos 30 d. Sycamore Rd. salėje, Notting
hame.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Nottinghamo skyrius rengia iš
kilmingą Tautos Šventės minėjimą rugsė
jo mėn. 3 d., 6 v. p.p. Sycamore Rd. mo
kyklos salėje. Vietos ir artimesnių apylin
kių lietuviai kviečiami minėjime daly
vauti.

DBLS Nottinghamo Skyr. V-ba.

MANCHESTERIS
Pereitą šeštadienį Manchesterio Lietu

vių Socialiniame klube įvyko ofiacialus 
krepišnio aikštelės atidarymas, o po to 
krepšinio rungtynės tarp Manchesterio 
Kovo ir Wolverhamptono Vilties.

Atidarymo žodį pasakė Klubo pirminin
kas Kuzmickis, ragindamas visuomenę 
remti lietuvius sportininkus tremtyje ir 
tuo būdu propaguoti Lietuvos vardą ir lie 
tuvių kova dėl laisvės.

Rungtynės prasidėjo didele sparta. Jau 
pačiose pirmose minutėse Kovas vyravo 
naujoje savo aikštėje. Pirmasis puslaikis 
baigtas 36:12 Kovo naudai.

Antrajame puslaikyje, kaip jau įprasta, 
viltiečiai žymiai energingiau ir kiečiau 
žaidė, tačiau pirmo puslaikio didelio taš
kų skirtumo jiems nebepavyko išlyginti. 
Rungtynės baigtos 63:30 Kovo naudai. Po
nia Narbutienė, viešnė iš Wolverhampto
no, komandų kapitonams įteikė po puokš 
tę gražių gėlių. Vėliau klubo patalpose įvy 
ko bendras pobūvis.

žaidė ir taškus pelnė: Kovas — Puzinas 
— 16, Aleknavičius — 13, Tamoliūnas — 
12, Butkus — 11, Verbyla — 11. Viltis — 
Kelmistraitis — 12, Kamilavičius — 10, 
Baleiša — 6, Snabaitis — 2, Jasionis — 0.

L. P-nas.
*****

PAJIEŠKOJIMAI
Artimųjų Lietuvoje pajieškomi:
Janina Waldžiuvienė, merg. pavardė 

Starkutytė, gim. ca. 1925. m. Geminaičiuo- 
se, prieš bėgimą gyvenusi Petreliuose, Si 
lutės apskr., su penkiais vaikai: Juozu, 
Helmutu, Povilu, Hilde ir penktojo var
das nežinomas.

Starkutytė Stasė, gim. ca. 1932 m., prieš 
bėgimą gyvenusi Petreliuose. Šilutės apsk. 
po kapituliacijos kurį laiką buvusi Hanau 
stovykloje.

Pajieškomi artimieji žuvusių karių:
Jono Vaičiukausko, gim. 11. 7. 1920 ar 

11. 7. 1925 m. Salantuose, žuvusio 16. 3. 
45 m. Rytprūsiuose.

Johann Butzkato, gim. 16. 9. 1917 m. 
Kirkilčiuose.

Pajieškoma Frieda Seikienė-Krauzaitė 
(gal Krancaitė), Valdemaro Seikaus žmo
na, gim. 1907 m., jos sūnus Edmudas, gim. 
1930 m.

Pajieškomieji arba žinantieji jų adre
sus, prašomi susisiekti su PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba adresu: Litauisches Zent 
ralkomittee, (17a) Weinheim/Bergstr,, 
Postfach 233.

sime, sportuosime, dainuosime, melsimės.
Patys vadai kaip jaučiasi atsakomingi už 
stovyklos pasisekimą, budėdami net ir

mažiausioje smulkmenoje! Ar yra van
dens rytojaus pusryčių kavai? ar yra pa
ruošta sausų šakų? ar jos gerai dega? ar 
palapinės gerai ištemptos? ar jos nėra 
pastatytos ant vėjo ir plikoje žemėje? (ki 
taip būtų didelė slogos priežastis), ar pa
lapinės gerai vėdinamos? ar mažesnieji 
broliukai gerai užsikloję miega? ir tik ta
da vadas išsitiesia ant savo šiaudų mai
šo ir tai prie palapinės įėjimo, kad jei 
kuriam broliukui kas atsitiktų, galėtų tuo 
jau prie jo skubėti.

Jei jūs, Broliai ir Sesės, kuriate skautiš 
ką šeimą apie stovyklos vėliavą ir jos sau 
gotoją Vyresnįjį Brolį Vadą, jei jūs kiek
vienas rūpinatės savo stovyklos pažanga 
ir garbe, jei liūdite kuriam nors pažei
džiant skautų įstatus arba stovyklos tvar
ką ir dižaugiatės matydami savo sielos ir 
kūno tobulėjimą, jei jūs užsidegę būti vi
sur ir visada tikrais skautais ir skautėmis 
ir tai įrodote savo tėvams, vadams, drau
gams ir pačiam Dievui, jei stovykloje vi
si dirbate dėl visų, TAIP, tada jūs turite 
gilią skautiškos stovyklos dvasią ir aš no
rėčiau būti jūsų laimingosios skautiškos

nutartų, siūlyti jai laikyti teisėtu tą Ta
rybos sąstatą, kuris buvo paskelbtas pa
gal Vyriausios Balsų Skaičiavimo Komi
sijos 1954 m. rugpjūčio 6 d. protokolą, 
kurio niekas nekvestijonavo;

4. pasiūlyti Muencheno, Komwestheimo 
ir kitoms apylinkėms atnaujinti norma
lius santykius su visais Vokietijos Lietu
vių Bendruomenės organais, jei bent vie
nas iš trijų augščiau duotų pasiūlymų Vai 
dybai ir Tarybai jų būtų priimtas;

5. jei nė vienas tų trijų pasiūlymų ne
būtų priimtas, susirinkimas nutaria dar 
kartą susirinkti, kviesti kitas apylinkes ir 
pa j ieškoti efektyvesnių priemonių MueA- 
cheno, Komwestheimo ir kitų apylinkių 
protestams paremti;

6. be to, susirinkimas reikalauja: a) 
kad būtų paruoštas P.L.B. Vokietijos 
Krašto statutas su aiškiai nustatytais de
mokratinių rinkimų nuostatais, b) kad 
būtų paruoštas Garbės Teismo statutas ir 
kad Garbės Teisme, būtų- bent vienas Lie 
tuvių Teisininkų Draugijos narys.

(pas.) J. Rimeikis 
Susirinkimo pirmininkas.

(pas.) Dr. J. Grinius 
Rezoliucijų Komisijos pirmininkas

(pas.) A. Mečionis 
Susirinkimo specialiai įgaliotas

PRANCŪZIJA

stovyklos narys.
Filisteris

VOKIETIJA
Konferencija Stuttgarto švietimo 

ministerijoje
Vokietijos Krašto Valdybos pastango

mis ir nuo gegužio mėn. varomu paruo
šiamuoju darbu liepos 4 d. Baden-Wuer- 
ttembergo švietimo ministerijoje įvyko 
plati pareigūnų ir KV atstovų konferenci 
ja Vasario 16 Gimnazijos teisinės būklės 
ir finansinės paramos klausimais.

Konferencijoje dalyvavo iš m-jos tarė
jai Kiefer ir Bruckmann (lietuviška sant 
varka departamentų direktoriai), Ober- 
schulamto Karlsruhe prezidentas Dr. Ei
chelberger ir keli kiti augšti valdininkai. 
Gimnazijai atstovavo, sumaniai ir ener
gingai vesdamas pasitarimą, Vokiečių pri 
vačių mokyklų s-gos vadovas Dr. Tenhof 
ir Užsieniečių mokslinimo centrinės įstai
gos direktorius Dr. Wienert. Krašto Val
dybai atstovavo inž. Pr. Zunde ir A. Ma- 
karskas, gimnazijai, jos direktorius, dr. 
Litęrskis.

Visa eile praktiškų klausimų, ypač gim
nazijai mokestinių ir pašalpinių privilegi
jų pripažinimo reikalais atsiektas susita
rimas. Pagrindiniais valstybinės šalpos, 
gimnazijos išlaikymo valstybės lėšomis 
klausimai, taip pat prieita prie principi
nio išsiaiškinimo ir sutartos gairės, ku
riomis bus einama prie palaipsnio subven 
cionavimo, sprendžiant tuos klausimus 
federalinėje švietimo ministerių konferen 
cijoje ir švietimo k-joje. Atskiriems teisi
nio, finansinio ir mokyklinio pobūdžio 
klausimams išgvildenti bei referuoti nu
matyti referentai, kurių darbas užtruks 
ilgesnį laiką.

Lietuvių kunigų suvažiavimas anglų 
zonoje

Sielovados tvarkytojui Tėv. A. Berna
tonių! vadovaujant, anglų zonoje įvyko 
vietos lietuvių kunigų suvažiavimas, ku
rio metu nustatyti pastoraciniame lietuvių 
darbe kai kurie pakeitimai:

Kun. P. Girčius palieka Wehneno lietu
vių koloniją ir perima pastoraciją Au- 
gustdorfe, Bielefelde, Braunschweige, Salz 
giteryje, Lebenstedte ir Goettingene. Jo 
adresas: (21) Bad Salzuflen, Moltkestr. 
42.

Kun. V. Kaleckis keliasi į Wehnen lie
tuvių koloniją ir aptarnauja lietuvius, gy 
venančius Wehnene, Diepholze, Varelyje, 
Bremene, Delmenhorste, Huntlosėje, Sagė 
je, Sengwardene, Wilhelmshavene, Bre- 
merhavene. Bad Zwischenahne, Hahneje 
ir apylinkėse.

Kun. prof. dr. L. Gronis apsigyvena 
Bodnoje, Euskirchenerstr 95 ir rūpinasi 
lietuvių katalikų reikalais pačioje Bonno- 
je ir jos apylinkėse.

Tėvo Konstantino Gulbino žinioje lieka 
daugumas lietuvių, gyvenančių Rheino- 
Wesfalijos srityje.

Kun. V. Šarka grįžta į savo pareigas 
Hamburge ir Schleswig-Holsteino srityje.
Patariamosios Tarybos posėdis Kielyje
Liepos 5 d. įvyko patariamosios užsie

niečių tarybos prie Schleswig-Holsteino 
vyriausybės posėdis, dalyvaujant Augšto- 
jo Komisaro pabėgėlių reikalams, federa
linės vyriausybės užsienio ir pabėgėlių 
ministerijų atstovams. Lietuviams atsto
vavo E. Žilius.

Posėdžio dalyviai buvo plačiai supažin
dinti su pabėgėlių padėtimi tame krašte. 
Birželio 30 d. užsieniečių pabėgėlių buvo 
3.903, jų tarpe 266 lietuviai. Iš šito skai
čiaus 65% invalidai ir darbui netinkami. 
Likusiųjų 35% tik dalis aprūpinti darbu, 
o aprūpintųjų darbu savo profesijoje te
dirba tik 19%. Pažymėtinas didelis vaikų 
iki 15 m. amžiaus nuošimtis. Jie sudaro 
beveik trečdalį — 1.005. Jie visi mokosi 
vokiečių mokyklose bei lanko darželius.

Ypatingai aktualus yra užsieniečių per 
keldinimo į ekonomiškai geresnes vieo- 
ves reikalas, juo labiau, kad jų apgyven
dintos kareivinės turės būti patuštintos 
kuriamai vokiečių armijai. Užsieniečiai 
prašomi individualiai rūpintis perkeldini- 
mo reikalu, kruopščiai užpildyti tam rei
kalingus blankus ir prašytis perkeliami į 
palankesnes vietoves.

Federalinės vyriausybės atstovai ypa
tingai pabrėžė, kad ji jokiu būdu nesutiks 
su užsieniečių pabėgėlių grąžinimu į kil
mės kraštus prieš jų norą. Jie paaiškino, 
jog jiems gerai žinoma „Michailovo“ biu
ro veikla ir kad ji sekama krašto atitinka 
mų įstaigų. To „biu-o“ veik’a niekam ne 
galinti pakenkti, o užsieniečiai pabėgėliai 
galį visiškai pasitikėti ne tik UNO, bet ir 
Vokietijos federalinės vyriausybės para
ma visais klausimais.

Posėdžio pabaigoje estų atstovas paro
dė dalyviams šviesos paveikslus „Estija 
— kraštas ir žmonės“, kurie su pritarimu 
buvo žiūrėti, o už parodymą pirmininkau
jantis pareiškė padėką.
Tėvo A. Bernatonio ir kun. V. šarkos 

kelionė Romon
Tėvas A. Bernatonis išvyko 20 dienų 

kelionei į Romą, numatydamas pakelėje 
aplankyti J. E. Metropolitą Arkivyskupą 
dr. J. Skvirecką, šv. Kazimiero kolegiją 
ir TT Saleziečių gimnaziją.

Tik ką pasveikęs ir jau energingai įsi
jungęs į pastoracinį ir visuomeninį dar
bą kun. V. Šarka džiaugiasi galįs, T. Ber 
natonio kviečiamas, jį palydėti šioje ke
lionėje.

Įvairios žinios
Hamburge liepos 3 d. buvęs vargo mo

kyklos mokytojas Pr. Sadžius iškėlė savo 
sūnui Algimantui šaunias krikštynas. Vi
si vietos lietuviai laimingiems tėvams ta 
proga pareiškė gržių sveikinimų ir linkė
jimų.

Rotenburg/Hann. įsikūrė darbšti lietu
vių ūkininkų šilinskų šeima. Jie nuomo
ja keliolikos ha ūkį, pavyzdingai ūkinin
kauja ir gerai gyvena. Uoliai seka lietu
višką spaudą ir ją palaiko. Mielai duoda 
darbą savo tautiečiams ir nuoširdžiai 
juos globoja. Pas juos dabar apsigyveno 
iš Heiligenhaveno sanatorijos atleistas L. 
Mouzas ir tik ką grįžęs iš Brazilijos Ant. 
Šukelis, per 8 metus Brazzilijoje nesura
dęs laimės ir karščių nepakėlęs sugrįžęs 
į Vokietiją.

Iš Bremerhaveno liepos 2 d. išplaukė 
pirmas laivas su emigrantais į JAV pagal 
paskutinį emigracijos įstatymą. Laivas 
pirma buvo naudojamas kariniams trans
portams. Jame, be kelių didelių miega
mųjų, yra 198 kabinos, skiriamos visų pir 
ma motinoms su vaikais, seniems bei pa
liegėliams.

Pirmajam laivui „General W. C. Lang 
fitt“ išleisti susirinko JAV gener. konsu
las, pasiuntinys James B. Conat, Breme
no senatorius, karinės ir civilinės valdžios 
bei labdaros organizacijų atstovai. Lietu
vius čia gražiai reprezentavo Balfo pir
mininkas kun. prof. dr. J. Končius.

Šiame 1250 pabėgėlių transporte buvo 
9 lietuviai.

MUENCHENAS
1955 m. liepos 17 d. susirinkę Muen- 

chene 12 P.L.B. Vokietijos Krašto Apy
linkių Valdybų pirmininkų ir seniūnų, pla 
čiai susipažinę ir vispusiškai aptarę Vo
kietijos Krašto Valdybos 1955 m. praves
tus rinkimus į Krašto Tarybą ir po jų 
prasidėjusį Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės skilimą, priėjo sekančių išvadų:

1. Už 1955 m. rugpjūčio 1 d. rinkimus, 
kuriuose pasireiškė balsavimo davinių 
klastojimai, yra atsakinga tuometinė Kraš 
to Valdyba, kuri nepasirūpino Vyriausios 
Rinkiminės Komisijos sudarymu, o tepa
sitenkino Vyriausia Balsų Skaičiavimo Ko 
misija, kuriai net nebuvo nustatyta kom
petencija;

2. tuometinis Garbės Teismas, pirmi
ninkaujamas St. Vykinto, neatliko tinka
mai savo pareigų, spręsdamas rinkimų į 
Krašto Tarybą bylas, nes savo sprendi
mais pažeidė pagrindinius demokratijos 
rinkiminius principus, be to, neturėdamas 
savo statuto, atmesdavo balsuotojų raštiš
kus skundus, jei šituo vardu jie nebūda
vo įvardinti, nepadarė sankcinių išvadų 
dėl rinkiminių nusižengimų, kurie paaiš
kėdavo per liudininkų apklausinėjimą, jei 
tie nusižengimai nebuvo išvardinti skun
dų raštą;

3. dabartinė Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės Krašto Taryba, kaip vyriau
sias organas, ne tik neatliko savo parei
gos, nenorėdama svarstyti keliamo rinki
mų teisėtumo klausimo bei nesiimdama 
priemonių užbėgti už akių gresiamam ski 
limui dėl iškreiptų rinkimų, bet dar pa
dėtį paaštrino, išrinkdama į Valdybą St. 
Vykintą ir A. Rukšą, buvusius Garbės 
Teismo narius, kurie ir Taryboj ir apy
linkėse buvo kaltinami šališku rinkimi
nių bylų sprendimu.

Konstantuodamas šituos apgailėtinus 
atsakingumo stokos reiškinius ir supras
damas, kad vienybė yra visų lietuvių 
tremtinių patriotinė pareiga, Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės 12 apylinkių pir
mininkų ir seniūnų susirinkimas nutarė:

1. Krašto Valdybai pasiūlyti konfliktą 
tarp Muencheno apylinkės ir Krašto Val
dybos išspręsti trečiųjų teismu;

2. pasiūlyti Krašto Tarybai atsistaty
dinti ir nutarti naujus Tarybos rinkimus;

3. jei Krašto Taryba naujų rinkimų ne

VĖL LEIDŽIAMAS „BULETIN 
LITHUANIEN“

Po ilgos pertraukos, trukusios nuo 1951 
m., Lietuvos Atstovas Paryžiuje Dr. S. A. 
Bačkis pradėjo iš naujo leisti informaci
nį dokumentacinį biuletenį prancūzų kal
ba.

Naujai leidžiamas biuletenis finansuo
jamas Lietuvos Diplomatinės Tarnybos ir 
numatomas leisti du kartu per metus.

Pirmasis š.m. liepos mėnesį išleistasis 
„Bulletin Lithuanian“ numeris savo turi
niu pritaikytas gyvenamam politiniam 
momentui, Ženevoje vykusios Keturių Di 
džiųjų konferencijos atvejui. Todėl gal ja 
me kiek mažiau grynos lithuanicos ir dau 
giau bendresnio pobūdžio medžiagos.

Biuletenyje atspausdinta eilė dokumen
tų, rezoliucijų bei įvairių ištraukų tiesio
giai ar netiesiogiai besįsiejančių su Lie
tuvos okupacija ir dabartine pasaulinės 
politikos būkle.

Iš dokumentų tarpo ypač paminėtini 
Lietuvos Diplomatijos Šefo min. S. Lozo
raičio raštas Jungtinių Tautų Plenumo 
pirmininkui E. N. Von Kleffens'ui pla
čios santraukos notų, kurias ryšium su 
Keturių Didž. Konferencija buvo įteikę 
min. P. Žadeikiš Washingtone, min. B. K. 
Balutis Londone ir min. S. A. Bačkis Pa
ryžiuje reziduojamų kraštų užsienio mi- 
nisteriams, Europos Tarybos rezoliucijos, 
Pavergtųjų Tautų Susirinkimo Strass- 
burge rezoliucijos, Tarptautinio Teisinin
kų Kongreso Atėnuose rezoliucijos. Biule 
tenyje apstu taipgi atitinkamai parinktos 
kitos medžiagos, išryškinančios bei ilius
truojančios pagrindinius turinio punktus.

Biuletenis praneša apie paskutiniojo 
Prancūzijos Nepaprasto Pasiuntinio ir Iga 
Įlotojo ministerio Lietuvai G. F. C. Du- 
long mirtį. Jis mirė š.m. liepos mėn. 15 d.

Tiek savo labai gerai parinktu ir sure
daguotu turiniu, tiek gražia spaudos tech
nika šis leidinys turėtų būti patrauklus jo 
skaitytojams ir neabejotinai sudarys sva
rią poziciją apverktinai apleistoje lietu
viškosios informacijos dokumentacijos ir 
propagandos svetimomis kalbomis srityje.

N.
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ŽINIOS IŠ KLAIPĖDOS
Labai retai į Klaipėdą atplaukia sve

timi laivai. Matyt svetimų valstybių lai
vams neleidžiama Klaipėdos uostan {- 
plaukti, nebent jie atgabena kariniai svar 
bius krovinius. Iš viso labai mažai laivų 
Klaipėdos uoste, su Lietuvos laikais nega
lima nė palyginti. Uosto rajonas ir dabar 
dar yra aklinai užtvertas, visa Malkų gat
vė ištisai ligi Lindenau laivų statyklos. 
Tvora ir per visą naktį yra apšviečiama.

Klaipėdon iš kitur atgabena sugedusius 
laivus ir čia taiso Klaipėdos laivų remon
to dirbtuvėse. Atgabena žvejų laivus ne
tik iš Latvijos, bet ir iš Estijos, net iš Le
ningrado. Dirbtuvių technika pastaruoju 
laiku esanti kiek pagerinta, anksčiau bu
vę visokių nusiskundimų. Užplanuodavo 
laivą pataisyti per tam tikrą laiką, o tai
symas nusitęsdavo ne paprastai ilgai. Dai 
lydžių darbams vadovaująs meisteris Be
nediktas Saudargas. Dirba 14 stalių brigą 
dos. Montažo skyriuje pasižymėjęs šalt
kalvių meisteris Romaldas Jankauskas, 
tai esąs geriausias brigadininkas iš viso. 
Dar minimos Petrausko ir Žvirgždžio bri
gados. Vilniaus radijas geg. 12 dieną pa
sigyrė, kad vidutinio žvejų tralerio re
montas anksčiau trukęs apie mėnesį, da- 
ruoju metu gamina jau ir naujus žvejų 
laivus tralerius.

Klaipėdos „Trinyčių“ fabrikas anksčiau 
dėl blogo darbo organizavimo, blogo įren
gimų išnaudojimo ne visada {vykdydavęs 
gamybos planus, pranešė Vilniaus radijas 
geg. 11 dieną, bet dabar jau trūkumai esą 
šalinami, darbas pagerėjęs.

*****
Čikaga. Šio miesto aerodrome nukrito ir 

sudužo keleivinis lėktuvas Convair. 17 
žmonių užmušta, o 60 sužeista. Tarp su
žeistųjų yra ir buvusių tuo metu aerod
rome žmonių.
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Atostogautojų ramybė ir nuotaika ge
rokai gadina įkyrios musės, ypač, vasa
rai įpusėjus, kraugeriškos žabalės nuo ku 
rių įsisiurbimo ne vieną išberia spaugais. 
Tiesa, musės nevienodai vius puola. Yra 
ir tokių, kurių visai neliečia. Nežinau, 
kaip šį reiškinį išgvildens stovyklon at
vykęs Dr. Valteris, tačiau šiuo kartu rū
koriai turi svarų argumentą, kadangi juos 
žymiai mažiau musės gelia, negu „gryna- 
k/aujus" ir blaivininkus. Du iš Škotijos 
atvykę jauni vyrai dėstė, kad sparvos, ža
balės, uodai ir kiti bimbalai nekimba prie 
tų, kurie dažniau išlenkia stiklelį taurių
jų gėrimų. Skotų išvadomis patikėjau, 
nes ir manęs musės negelia, išskyrus „mo 
zolio“, į kurį, matyt, nebebėga nei krau
jas, nei tas priešmųsinis išganingas „vais
tas“. Skautams, skautėms ir visiems ki
tiems blaivininkams, atostogaujantiems 
Lietuvių Sodyboje ir jos miškuose, kol 
atvykęs Dr Valteris suteiks geresnį anti- 
vabzdinį receptą, patariu įsigyti buteliu
ką „Mosquito“, kuris šiek tiek gelbsti. Su 
prantama, kad ne tiek, kiek butelis Whis
ky, ypač, geriamas viengubais Sodybos ba 
re...

*
Lietuvių Sodybos vasarvietėje pramo

gų apstu. Kartais vasarotojai suorganizuo 
ja patys įvairių pramogėlių, kirsdami 
krūmokšnius, kasdami griovius, meške
riodami, tiesdami naujus takus, statydami 
krepšio aikštes, genėdami medžius ir pan. 
Kartais ir Sodybos administracija vasa
rotojams suorganizuoja pramogėlių. Šios 
savaitės vasarotojai, vos spėję išsinerti 
iš švarkų, turėjo įdomią pramogą — rung 
tynęs su vandens kibirais nuo šaltinio iki 
namų palėpės, kur įrengti bakai. Rungty 
nes laimėjo coventriečių ketvertukas, per 
penkioliką minučių supylęs 100 kibirų 
vandens. Užmaskuotas administracijos 
pramogų tikslas išaiškėjo, kai tos pat die
nos vakarą britų kariuomenės dalinys at
vežė į Sodybos rūmus tūkstantį galonų 
vandens. Pasirodė, kad, sugedus vandens 
siurbliams, namuose buvo tik limonadas, 
alus ir kiti skysčiai, bet nė lašelio van
dens. Administracija, bijodama, kad iš
džiūvę bakai sukels vasarotojų tarpe pa
niką, surengė vandens rungtynes ir tuo 
kelias valandas išgelbėjo baisią padėtį. 
Išvykdamas nugirdau, kad numatomos ir 
kitos rūšies rungtynės, todėl naujai atvy
kusius įspėju, kad jie būtų apdairūs. Tie
sa, paskutiniomis mano žiniomis, van
dens vasarotojai gali jau ir nesivežti, nes 
jo ten pakankamai šiuo metu yra ne tik 
arbatai, bet ir barzdai nusiskusti, o mau
dyklėje ir paplaukioti, žodžiu, vanduo ne 
benormuotas.

•
’ Keturių didžiųjų iš didžiausių konferen 
cija Ženevoje pasibaigė ir mano profesijos 
draugai skubiai griebėsi šluotų, išvalyti 
poušniąsias posėdžių sales nuo nuorūkų 
ir sovietinės delegacijos sukeltų dulkių, 
nuo kurių teko vakariečiams gerokai pa- 
čiaudyti... Mano politinis komentaras, ver 
tindamas konferencijos laimėjimus, tuo 
beveik ir galėtų baigtis. Tiesa, jis būtų 
gal ir nepilnas, jei skaitytojus nepainfor
muočiau ir dėl būsimos per šių metų bul- 
biakasį užsienio reikalų ministerių kon
ferencijos, kurios metu Višinskio įpėdinis 
atsivež sovietinės machorkės ir pavaiši
nęs vakariečius, nustebins visą pasaulį 
savo krašto gerbūviu ir taikingo sugyveni 
mo troškimu, nuo kurio netolimoje atei
tyje užtrokš milionai nekaltų žmonių, tik 
jau ne nuo machorkės, bet nuo sovietinės 
atominės bombos sukeltų dulkių...

Grįždamas prie nusiginklavimo klausi
mo, iškelto konferencijoje, galiu išprana-

Lietuviu
klubas

1, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll

Š.m. liepos mėn. 30 d. 7.30 vai. 
rengiami

ŠOKIAI
Klubo narius ir jų svečius maloniai 
kviečiame atsilankyti.

Pradžia 7.30

Jau atidarytas ir klube veikia jau
kus „RAGO“ baras. Klubo narius 
kviečiame atsilankyti.

šauti, kad rudens ministerių posėdžiuose 
sovietų atstovas pareikš, jog jų gamina
mos atominės bombos yra skirtos taikos 
tikslams, nes ir dabar sovietų okupuotose 
kraštuose sakoma, jog oro atmainoms ir 
visam „socialistiniam derliui“ kenkia ka
pitalistų vandenilio bombų daromi sprog
dinimai, tuo tarpu sovietinių bombų sprpg 
dinimai neabejotinai didina kolchozinio 
ūkio derlingumą ir turi teigiamos į’akos 
oro atmainoms.

*
Prisipažinsiu, kad^ naujoje mano „pro

fesijoje“ nesiseka. Žiauriai nesiseka, nors 
pastangų ir geros valios, atrodo, buvau 
padėjęs pakankamai. Giliai nebrisdamas 
į žodžių gražbylystę, kalbėdamas apie sa-
vo naująją profesiją, pasakysiu, kad . šį 
kartą didžiausia mano nesėkmės priežas
tis — moteris. Tiesa pasakius, jos, tos mo 
terys, ne tik man vienam, bet ir visiems 
vyrams, jieškantiems laimės, atneša įvai
rių staigmenų. O su manim buvo taip: 
prieš kurį laiką susigalvojau šiek tiek už 
darbiauti iš šalies, nes Hyde Parką šluo
ti atsiranda konkurentų, ypač tie, ku
riems nebeužtenka po atostogų grįžti bi
lietui. Taigi tos pašalinės mano pajamos 
turėjo plaukti iš... piršlybų. Pradžia, atro
dė, labai sėkminga, nes draugą, ūmai pa- 
norusį per dvi dienas apsivesti, savo už
rašų pagalba suvedžiau su tikrai ir rim
tai norinčia vesti lietuvaite. Tryniau 
džiaugsmu rankas, nes pradžioje viskas 
klojosi puikiausiai. Sutartas honoraras 
buvo jau kaip ir kišenėje. Todėl, kai vie
nas Londono namų savininkas pareiškė, 
kad nieko iš to nebus, kirtau iš viso bu
simojo honoraro, norėdamas sumą padvi
gubinti. Artėjo sutartoji diena, o su jos 
artėjimu kas valanda krito mano akcijos, 
nes, pasirodė, kad mano jau, jau supiršta', 
porai nesiklijuoja kelionė prie altoriaus. 
Ir nesusiklijavo. Sako, kažkas neatitiko 
charakterių pasaulyje. Namų savininkas 
grasina teismu. Girdi, pralaimėtas honora 
ras turi būti įmokėtas iki šių metu, rug
sėjo 3 d., o nusivylęs mano jaunasis pra
šo, kad dar kartą bandyčiau jam rasti 
lietuvaitę, prie kurios charakterio jis, no 
pirmos nesėkmės, bandytų derintis. Jei 
atsirastų geros širdies lietuvaitė, gal dar 
ir išgelbėtų mane nuo namu, savininko 
grėsmės, o neatšaukiamai vesti užsigei
dusį mano draugą — nuo kankinančios 
viengungystės. Honorarą, pasogos vardu, 
kloju ant vestuvių puotos stalo. Ypatingai 
kreipiuos j kituos kraštuos gyvenančias 
lietuvaites, kadangi jos, čia atvykusios, 
mano laimei gali nebeturėti pinigų grįžti 
ir tuo būdu išgelbės mane iš keblios pade 
ties.,.

SAPNAI IR
1949 m, gegužės 21 d. naktį, pusę ket

virtos, į Scotland Yardą paskambino -ne
pažįstama ponia ir pranešė:

— Čia Lady Winterson. Tučtuojau vy
kite į Picadilly, kad dar galėtumėt sutrug 
dyti žmogžudystę, šiandien rytą prieš 6 
vai nušaus smuikininką Dan Norson...

Ponia nepasakė net savo adreso, tačiau 
prieš suminėtą valandą 4 sek'iai jau su
kaliojosi Picadilly“ svečių tarpe. Staiga 
vienas iš jų pastebėjo, kaip pradėjus gro 
ti muzikai viena ponia ložėje Nr. 10 išsi
ėmė iš rankinuko brauningą. Žaibo grei
tumu inspektorius Green išjungė šviesą 
ir tamsoje nuskambėjo šūvis. Suimta mo 
teris pareiškė norėjusi Norsoną nužudyti 
iš pavydo. Policija tada sujieškojo ir La
dy Winterson, kuriai nelengvai teko įro
dyti, jog ji neturėjo ryšių su ana moteri
mi. Ji tai įrodė, nors policija kraipė gal
vom, kai aiškinosi visa tai mačiusi sap
ne, kažkoks monotoniškas balsas jai pa
sakęs vardus, tad ji ir paskambinusi į 
Scotland Yardą.

Ponia Winterson ir vėliau panašių sap
nų susapnavo. Pagal jos pranešimus bu
vo sutrukdyti 5 bankų apiplėšimai, 7 
žmogžudystės, 3 vaikų pavogimai ir 18 
įsilaužimų, kuriuos organizavo didelės plė 
šikų bandos.

IMIGRACIJA I KANADA IR AMERIKA » M

Visus reikalingus oficialius dokumentus ( vizas, afidavitus, darbo - buto 
garantijas, etc. ) parūpina Pasaulio Liet. Bendruomenės Britų Kolum

bijos Apylinkės Valdybos pirmininkas, diplomuotas teisininkas

JONAS J. JUŠKA1TIS, LL. B.
Įstaigos adresas:

SUITE 14, .TUNSTALL BUILDING
709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, B. C., CANADA 

(Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos 
smulkesnės informacijos).
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1925 m. pasirašyta Turkijos —Sov. Są- tą' Kominterną. 1947 m. TSRS paskelbia net diplomatiniais kanalais remia agresi- 
jungos nepuolimo sutartis TSRS šios su- esant įkurtą Kominformą. . ją Graikijoje, Kinijoje, Indokinijoje ir
tarties atsisakė 1945 m. 1943 m. skelbiama Čekų — TSRS drau- šiaurės Korėjoje.

1926 m. Afganistano — Sov. Sąjungos 
nepuolimo sutartis. 1940 m. TSRS priver
tė Afganistaną perleisti jai kai kurias pa 
sienio sritis.
1926 m. Lietuvos — Sov. Sąjungos nepuo
limo sutartis. TSRS Lietuvą 1940 m. už
grobė ir jėga įjungė į Sov. Sąjungą.

1927 m. Irano — Sovietų neutralumo 
sutartis. Tačiau TSRS Antrajam karui pa 
sibaigus atsisakė atitraukti savo kariuo
menę iš Irano.

1929 m. TSRS iškilmingai pasmerkė ka 
rą, tam efektui sustiprinti pasirašydama 
atitinkamą protokolą su Estija, Latvija, 
Lenkija ir Rumunija. 1939 m. TSRS prisi 
jungia Rytinę Lenkiją, o 1940 m. užgrobia 
Estiją ir Latviją.

1932 m. Suomijos — TSRS nepuolimo 
paktas. TSRS 1939 m. užpuola Suomiją.

1932 m. pasirašoma Lenkų TSRS ne
puolimo sutartis. 1939 m. TSRS užpuola 
Lenkiją.

1932 m. Estijos — TSRS nepuolimo su
tartis. TSRS 1940 m. prisijungia Estiją.

1936 m. Tarp TSRS ir Kraštutinės Mon 
golijos paskelbiama draugiškumo ir savi- 
tarp. pagalbos sutartis. Tačiau tą sutartį 
Sovietai panaudoja į Kr. Mongoliją infilt 
ruoti savo agentus. 1945 m. Kr. Mongoli
ja „savo noru išsižada“ bet kokios auto
nomijos.

1936 m. TSRS tampa Komiteto nesikiš
ti į Ispanijos vidaus civ. karą nariu. Tais 
pačiais metais TSRS siunčia ispanų ko
munistams ginklus ir karo medžiagą.

1937 m. Kinų — TSRS nepuolimo su
tartis. 1945 m. Sovietai, apiplėšia Man- 
džiurijos pramonę.

1939 m. Estų — Sovietų draugiškumo 
ir savitarpinės pagalbos sutartis. TSRS 
1940 m. įvykdo Estijos aneksiją.

1939 m. paskelbiama Latvijos — TSRS 
draugiškumo ir savitarpinės pagalbos su
tartis. 1940 m. TSRS prisijungia Latviją.

1939 m. paskelbiama Lietuvos — TSRS 
draugiškumo ir savitarpinės pagalbos su
tartis. 1940 m TSRS jėga prisijungia Lie 
tuvą.

1941 m. Jugoslavijos — TSRS nepuoli
mo sutartis. TSRS, praėjus mėnesiui lai
ko nuo sutarties pasirašymo, nutraukia 
dipl. santykius su Jugoslavija.

1942 m. paskelbiama tarp TSRS ir len
kų vyriausybės Londone santarvė TSRS 
tą susitarimą sulaužo 1942 m. remdama 
marionetinę Liublino vyriausybę.

1942 m. Anglų — Irano — TSRS san
tarvė. TSRS šią santarvę pažeidžia atsi
sakydama atitraukti Antrajam karui pa
sibaigus sovietinius dalinius.

1943 m. TSRS paskelbia esant likviduo

POLICIJA
Vyr. komisaras Redwin stebuklais ne

tiki ir mano, kad toji ponia turėjo kokių 
ryšių su pogrindžiu, iš kurio ir semia sa 
vo žinias. Bet inspektorius Green ne be 
pagrindo atsako, kad tokiam atvejy ji bū 
tų buvusi pogrindžio išjungta. O be to, 
buvo įrodyta, kad ji nei dieną nei naktį 
niekur neišeina nei turi įtartinų pasikalbę 
jimų telefonu. Ji išeina tik i paštą atsi
imti pensijos ir į krautuvę apsipirkti.

Ekspertas prof. Harold Lorrey, vienas 
žymiausių Londono psichiatrų teigia, kad 
tokie sapnai, kurie atidengia būsimus nu 
sikaltimus esą įmanomi, nors'jų išaiškin
ti ir nesą galima. Jei mokslas kada nors 
prasiskverbsiąs pro mintijimo proceso pa 
slaptingą skraistę, gal atidengsiąs ir to
kių sapnų paslaptis. Tačiau visdėlto lik
sią mįslė kaip gali būti susapnuojami var 
dai ir niekad nematytos vietos. Prof. Lo
rrey nuomone tai jau negalį būti išaiški
nama natūraliomis jėgomis.

O Lady Winterson tebegyvena ir iki 
šiol tebebendradarbiaja su Scotland Yar- 
du, padėdama sutrukdyti daugelį nusikal 
timų.

SKAITYK 
„EUROPOS LIETUVĮ“! 

giškumo ir savitarpinės pagalbos sutar
tis. 1948 m. įvykdomas TSRS remiamas 
valstybės perversmas, Čekoslovakiją pa
vertęs sovietine marionete.

1945 m. Kinijos — TSRS santarvė. Su
darę šią satarvę su Kinijos nacionaline 
vyriausybe, Sovietai tuo pačiu metu gink 
luoja kinų komunistus.

1945 m. Lenkų — Sovietų santarvė.
1947 m. komunistai pagrobia valdžią Len
kijoje, paversdami nepriklausomą valsty
bę Sovietų satelitu.

1946 m. Sovietai skelbia Jungt. Tautose 
teturį tik taikių tikslų, kuriuos dėsto Vy- 
šinskis, Gromyko, Malikas. TSRS vykdo 
Berlyno vakarinių sektorių blokadą ir 

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
SOVIETINĖS LIETUVOS AKTUALIJOS : 

’■ i 
Kaip prokuratūra sudaro „atitinkamą 

atmosferą“ jaunimui (Sibirą atrinkti. S. . 
m. gegužio mėn. Vilnių ir kitus Lietuvos ; 
miestus pasiekė naujausios žinios, gautos 
iš Akmolinsko, Kustanajaus, Barnaulo ir : 
Novosibirsko — iš tų vietovių, kur tiek ■ 
pernai, tiek šiemet perkeliamos nuolati- ; 
nio darbo dirbti lietuviškasis jaunimas, o i 
lietuviškosios šeimos — ten įsikurti, ži- i 
nios buvo trumpos, bet rūsčios, gal net 
tragiškos. Tos žinios skelbė: 1955 m. ba- : 
landžio mėn. pradžioje „naujųjų plėšinių“ 
zonose ir vandens kanalų bei kelių staty
mo centruose — Akmolinsko, Kustana
jaus, Barnaulo (Altajaus krašte), Novo
sibirsko (Kolundinskaja Stiep) ir Amū
ro upės darbų centruose rengiamos užda
ros izoliuotos „lagzonos“. Tokių „lagzo- 
nų“, išskyrus Amūro sritį, veikia jau 78. 
I šias „lagzonas“ suvežami iš naujai ku
riamųjų sovchozų Sibiro plėšiniuose iš 
visų Sov. Sąjungos respublikų „atrinkti“ 
darbininkai, kurie arba mėgino pabėgti, 
arba skleidė antikomunistinę propagandą, 
reikalavo valdžią sudaryti geresnes gyve
nimo sąlygas, statyti ligonines, duoti ge
resnius gyvenamuosius butus, daugiau dra 
bužių etc., žodžiu, reikalavo ištesėti tuos 
pažadus, kurie buvo duoti jaunimą atren
kant „savanoriais“ į naujuosius plėšinius. 
Prišnekėta ir prižadėta buvo daug, o pa
siųstieji „pirmūnai“ vietoj busimųjų sov
chozų ne kartą terado tik plikus laukus, 
kur turėjo kastis žemėje ar drėbti iš mo
lio gyvenamuosius butus. Beveik visi sov 
chozai Altajaus krašte neturi reikalingų 
patalpų, jiems trūksta šulinių, sanitari
nės pagalbos, maisto, drabužių, o ne kar
tą ir darbo įrankių.

Pirmieji iš plėšininių žemių pradėjo 
bėgti „savanoriai komjaunuoliai“ rusai. 
Paskum jų pėdomis pasekė ukrainiečiai, 
lietuviai ir kiti. Tada komunistinės val
džios pareigūnai, norėdami sustabdyti 
„paniką“, griebėsi griežtų priemonių. Ste 
pių ir dirvonų plotai, kuriuose kuriami 
nauji sovchozai, buvo suskirstyti į apsau 
ginęs zonas — užtvaras. Tų „užtvarų“ 
saugoti pvz. į Barnaulą buvo iš Buriat- 
Mongolijos pasiųsti raitelių pulkai. Gele
žinkelių svarbiausiuose mazguose į vaka
rus ir į pietus nuo šiaurės Kazachstano 
(iki Alma-Atos ir Orenburgo) buvo pada
rytos spec. MVD daliniu „naujos“ užtva
ros — pabėgėliams gaudyti. Tokiose „lag 
zonose“, kur uždaromi pabėgėliai ir „ma'š 
tininkai“, suimtieji laikomi ir tardomi 
trumpai — iki trijų ar keturių savaičių. 
Paskum, po pirmųjų tardymų, užrakintais 
vagonais išvežami į Tol. Rytus, greičiau
siai — į Amūro ir Jakucko sritis.

Kada žinios apie tai pasiekė Vilnių, po 
rą savaičių okup. Lietuvoje buvo tylu — 
kvislinginė komunistų vyriausybė nesi
ėmė bent viešai, jokių ypatingesnių žy
gių: matyti, laukė įsakvmo iš Maskvos. 
Bet gegužio pabaigoje MVD organai pra
dėjo atsidėję sekti, iš kur tokios žinios, 
apšauktos gandais, kyla. Tuojau buvo nu 
trauktas laiškų siuntimas iš Lietuvos i 
„plėšinių sritis“ ir iš ten — į Lietuvą. Vii 
niaus mieste ir rajone buvo pradėtas ap
klausinėti išsiųstųjų į „plėšinius“ šeimos. 
Komjaunimo centro komitetas š m. gegu
žio 20-30 d.d. pasiuntė į rajonus savo įga
liotinius ištirti- reikalo vietoje. Galų ga
le įsikišo ir „LTSR prokuratūra“. Kas 
nuostabiausia — prokuroras Bacharovas 
ir Vilniaus bei Kauno nrokurorai Jano
nis ir Šimonis sulaikė tardymus. Buvo 
spėliojama, kad buvo gautas iš Maskvos 
tam tikras TSRS kp ck įsakymas — per
leisti bylas prokuratūrai. Gal tuo būdu 
buvo norėta pabrėžti, jog Lietuvoje laiko
masi „konstitucinių“ nuostatų, gal bijota 
platesnio atgarsio visuomenėje — visuo
menė tai įvairiai aiškino, žodžiu, Sov. 
Lietuvos prokuratūra nutraukė tardymus

■ ir pradėjo ■ sudarinėti „tinkamą atmosfe
rą“ jaunimui iš Lietuvos į Sibiro plėšinius 
toliau atrinkinėti. Toji „atmosfera“ sten
giamasi sudaryti įvairiai: po pravestos 
cenzūros laiškai galiausiai _ buvo persiųs
ti išvykusių šeimoms, o pačios šeimos pa
ragintos rašyti: į plėšinius „darbo didvy
riams ir pirmūnams“. Kai kurioms šei
moms buvo patarta pasiųsti drabužiu, 
maisto, vaistų. Duodami specialūs leidi
mai gauti papigintomis kainomis prekių 
— siuntiniams. O patys rajonų ir miestų

BRADFORDAS
Rankų darbo vyriški ir moteriški kos

tiumai bei paltai, siuvami iš geriausios 
rūšies medžiagų ir pritaikomi Jūsų indi
vidualiam skoniui bei stiliui. Sutariamos 
kainos.

Kontinento ir anglų stilių specialistai.
John Gay

25, Manchester Rd. Bradford.
Siuvame ir iš Jūsų medžiagų.

šiuos duomenis, ko verti- Sovietų paža
dai laikytis pasirašytųjų sutarčių ir iškil
mingai sutartų tarptautinių įsipareigoji
mų, rasime . skelbiamus ir komentuojamus 
visame laisvajame pasaulyje jo spaudos 
ir radijų. Jie tiktai parodo, ko galima ti
kėtis ir iš galimų Ženevoje su Sovietais 
susitarimų. Pavergtosios tautos, tarp jų ir 
mūsoji, kritusi iš pirmųjų sovietinio im
perializmo aukų, savo likimu įspėja lais
vąjį pasaulį, kad nesiduotų apgaunamas, 
bet būtų vieningas ir kietas bekovoda
mas už savo saugumą ir pavergtųjų išlais 
vinimą.

„E“

ilgai ne-
šeimoje1

prokurorai aiškina, kad „dėl vietos ad
ministracijos padarytųjų klaidų“ tikrai 
„plėšininėse srityse“ kuriamuose naujuo
se tarybiniuose ūkiuose pasitaiko trūku
mų, bet tais visais reikalais susidomėjo 
partija, ir dabar tie trūkumai jau pašalin 
ti arba baigiami šalinti. Tuo tarpu Lietu
vos komjaunimo centro komitetas pradė
jo dar sparčiau okup. tėvynėje atrinkinė
ti „savanorius“. į plėšinines sritis ir „sta
tybos darbus“ Tolimuosiuose Rytuose.
KAIP KOMENTUOJAMI CHRUŠČIOVO 

REIKALAVIMAI PABALTIJO 
ŽEMĖS ŪKIUI

Prancūzų dienr. „Le Monde“ įsidėjo 
prancūzų telegramų agentūrps AFP pra
nešimą apie Rygoje suruoštą mitingą, at
kreipdamas dėmesį Į tai, kaip sovietinių^ 
Pabaltijo valstybių atstovai po Chruščio
vo kalbos, kurios visas tekstas ilgai ne
buvo paskelbtas, įrodinėjo savo norą ,ar 
toliau gyventi tarybinių tautų " L" 
Pranešime nurodyta, kad šios kalbos ir 
sušauktasis mitingas turįs ryšio su Sovte 
tų protestais prie „JAV kišimąsi i kitų 
demokratinių valstybių vidaus reikalus“, į: 
Prancūzų telegramų agentūros pranešime 
reiškiama mintis, kad Rygoje suruoštas 
mitingas tai tesanti tik pradžia serijos 
įvairių ceremonijų, kurios numatytos su
ruošti ryšium su Pabaltijo kraštų susovie 
tinųno 15 metų sukaktimi. Kitame prane
šime atkreiptas dėmesys į tas Chruščiovo 
kalbos vietas, kur Chruščiovas tam tik
ra prasme pasisakė už kolchozų reformą 
Pabaltijo kraštuose. Dabar norima suteik 
ti kiekvieno kolchozo vadovybei daugiau 
savarankiškumo, nes tuo budu tikimasi 
padidinti derlių. <|

Ir JAV spaudos plačiau komentuoja
mas Chruščiovo raginimas, kad Pabaltijo 
kraštai dar daugiau sudėtų visokių pylia 
vų Sovietams. Įtakingas JAV dienr. „The 
New York Times“ pastebi, kad Chruščio
vas, nors ir netiesiogiai, tuo būdu sutiko, 
jog nereikėjo sunaikinti Pabaltijo žemės 
ūkio. Vokiečių dienr. ,JJie Glocke“, įver
tindamas Chruščiovo kalbą Rygoje ir pa
žymėdamas, kad Sovietai stengiasi Pabal
tijo kraštus laikyti savais kraštais, paste
bi, kad jau vienas faktas, jog toks žymus 
pareigūnas netikėtai susirūpino padėtimi 
Pabaltijo kraštuose, rodo, kad ten ne vis- — 
kas tvarkoj. Tatai dar daugiau išs**4*1® 
jo reikalavimas padidint: <i<=x mų Atvira 
paslaptis, kad vad. sovietinės Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos respublikose žemės 
ūkio padėtis yra ypatingai smukusi. Pa
našių pasisakymų yra ir daugiau.

Apie Chruščiovo vizitą Pabaltyj ir Ry
goje suruoštą mitingą rašė taip pat britų 
„The Times“, prancūzų spauda ir visa ei- te 
lė kitų laikraščių. Sovietų „Pravda“ š.m. Į 
Nr. 163 įsidėjo specialią „PTavdos“ bend- ’■ 
radarbio korespondenciją apie Rygoj 3 
dienas trukusią konferenciją. Baigiamasis 
mitingas buvo skirtas „tautų draugystei“ 
pavaizduoti. Savaime suprantama, jis bu
vo bolševikų taip aprašytas, kaip papras
tai bolševikai panašios rūšies mitingus, 
klastodami tiesą ir tikrą žmonių , valią, 
stengiasi pavaizduoti.' Mitingą atidaręs 
latvių kp 1 sekret. Kalnberzinš pažymėjo, 
kad, esą, „prieš 15 m. baltų tautos pačios 
įsivedė sovietinę santvarką ir savo noru 
įsijungė į Sovietų Sąjungą“. Jo manymu, 
tai buvęs istorinis įvykis. Pabaltijo kraš
tai, kalbėjusio teigimu, iš ekonomiškai 
silpnų ir nuo imperialistų malonės pri
klausančių kraštų tapę, laisvais, neprik
lausomais, žydinčiais kraštais, lygiateisiais 
su kitais. Darbo žmonės ir darbo inteligen 
tija juose pasidarę tikraisiais savo šalių 
šeimininkais„tik su tuo jokiu būdu 
negalį sutikti kai kurie veikėjai užsienyje 
— iš tų, kurie kadaise diktavo savo va
lią Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Jie 
vėl norėtų grąžinti buvusią padėtį ir iš 
naujo diktuoti savo piktą valią Pabaltijo 
tautoms“. Kalnberžinio teigimu, „lietuviai, 
latviai ir estai pasirinko tikrąjį kelią — 
didžiosios tarybinių tautų draugystės ke
lią. Ir iš to kelio niekados nepasuks... Da 
bar, kai nauji pretendantai pasauliui val
dyti vėl žvangina ginklais .ir' gąsdina ato
minėmis bei vandenilio bombomis, mes 
pareiškiame, kad neišsigąsime tų grasini
mų“....

TELEVIZIJOS TELEFONAS
Televizijos telefonas buvo neseniai de

monstruotas Los Angeles Western Electro 
nic parodoj. Pakėlus telefono ragelį, pasi
rodo ant vienos ekrano pusės šaukėjo 
vaizdas. Kai atsiliepiama, tai kita ekrano 
pusė abiejuose linijos galuose užsipildo 
atsiliepusio vaizdu. Norint, galima nesudė 
tingu nustatymu panaudoti ir visą ekraną . 
ir kitokiems patarnavimams: pamatyti pa 
rašą, dokumentus ir kitokius daiktus. Kai 
televizijos telefonas nenaudojamas kaip 
telefonas, tai jisai gali būti vartojamas 
kaip televizijos imtuvas televizijos progra 
moms priimti.
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