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Laukia komunistų bombų Formozoje

ŠEN. KNOWLANDAS

užgrobti, 
grobimo 
ir Žda-

Pijaus XII atsišaukimas^ kad 
tikintieji nesitenkintų su savo 
religiniu nusistatymu reikštis 
bažnytinėje ir asmeninėje sri
tyje, bet krikščioniškųjų prin
cipu reikalautų ir viešajam bei 
politiniam gyvenimui, rado pri
tarimo ir tarp protestantų va
dovaujamų smenų.

Knowiandas kaltina vyriausybę 
nuolaidumu Maskvai * Dulles 
sako.- sėkmingai priešinamės, 
bet taikiom priemonėm * Ar 
vyriausybės politika artimesnė 
demokratam?

. Hamburge, Vokietijoje, lap
kričio 23 konstitucinis teismas 
pradeda svarstyt, ar kcmunlstų 
partijos buvimas yra suderina
mas su konstitucija, ar ji turi 
būti uždaryta. Prieš trejus me
tus skundą iškėlė pati vyriau
sybė.

Formozos gyventojus lap
kričio 21 Chiang Kaishekas į- 
spejo, kad reilka laukti komu
nistų oro puolimo viršum For
mozos ir invazijos į Tachen 
sala.

New Yorko padėkos dienai 
yra pakankama pasiūla kala
kutų rinkoje — apie 1,200,- 
000. šiemet jie pigesni 5 cn nei 
pernai.

sovietų. Manoma, kad tie laivai 
yra nukreipti prieš nac. Kini
jos laivyną.

Formozoje esą amerikiečiai 
pastebi, kad Formozoje bom
bardavimo galima laukti stai
gaus ir bet kada, nes radaro 
sistemos Formoza neturi.
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Kokias — tai paslaptis. Išlais
vinimo viltį palaiko paverg
tose tautose. Tokia paskutinis 
gestas buvo pažadas Latviją! 
jos lapkričio 18 šventėje.

“N. Y. Staatszeitung...” ve
damajame miglotai pasako, 
kad “koeegzistencijos” sąlyga 
Sovietai siūlo status quo — da
bartinėm sąlygom. Iš antros 
pusės sovietų geros valios įro
dymą tegali būti laikomas tflc

Hermaa Field, Clevelando 
architektas, 5 metus išsėdėjęs 
Lenkijos kalėjime, paleistas 
pasiekė Šveicariją ir ten lieka 
ilgiau pasilsėti.

Maskvos “Pravda” paskelbė 
gininkai 'susigundys Sovietų 
užsienių reikalų ministeriu Mo
lotovu.. Molotovas' sako, kad 
Paryžiaus sutarties tvirtinimas 
ir Vokietijos apginklavimas at
ims visas galimybes išspręsti 
dabar dar atvirus Europos 
klausimus, o ypač Vokietijos.

Molotovas esąs pasirengęs 
lapkričio 29 siūlytą konferen
ciją atidėti paskesniam lai
kui, jei bus atidėtas ir Pary
žiaus sutarties tvirtinimas.

Tuo tarpu tarp komunistų ir 
nacionalines Kinijos eina mažos 
kautynės. Komunistai apšaudo 
Quemoy salą. Nacionalistų vei
kia lėktuvai. Jie pastebėjo, kad 
invazija į Tachen rengiama iš 
kitos salos — Tienao už 17 
mylių nuo Tachen. Jūroje pa
stebėti komunistų povandeni
niai laivai, kuriuos jie gavo iš

VIŠINSKIS TAIP PAT MIRĖ
Sovietų S-gos atstovas Jung

tinėse Tautose Andrėj Višinskį 
lapkričio. 22 mirė.

Višinskis yra paskutinis iš 
trijų, kurie vadovavo 1940 m. 
Baltijos valstybėm 
Jis laimingesnis už 
draugus Dekanozovą 
novą, nes mirė pats.

Tik ir jis mirė Amerikoj, o 
prieš metus sakė, kad jam bū
tų nemaloniausias įvykis — 
mirti šiame kapitalistiniame 
krašte.

Patvirfnus Paryžiaus sutartį 
— sake Molotovas — bus nau
ja padėtis, kuri tik padidins 
karo pavojus. Naujoje padėtyje 
‘taiką mylinčios tautos” (va
dinas, Rusija su satelitais) bus 
priverstos imtis priemonių sa
vo saugumui garantuoti.

Kur maršalas 
Žukovas?

VAKARAI IR I TAI-—NZ
Valstybės sekreterus Dulles 

ir Prancūzijos vyr. galva Men- 
des-France susitarė ir naują 
Molotovo siūlymą atmesti, t.y. 
Paryžiaus sutarties tvirtin mo 
neatidėti. Prancūzija tini jį 
svarstyti gruodžio v dury. ~

Vyskupai pastebi, kad Ame
rika dar nėra nusisukusi nuo 
Dievo. Ne tiek Dievas panei
giamas ir ignoruojamas, kiek 
perdaug rodoma prisirišimo 
prie jo kūrinių. Suminėjo vy
riausybės sekuliarizmą, biznio 
įstaigų godumą, gimimų vengi
mą .divorsus, nepadoru litera
tūrą, jaunimo nusikaltimus, ku
rie kaip tik rodo grįžtantį pa- 
goniškumą. , ,

Vyskupai taip pat ragino ti- 
kinčluosius melstis, kad pa
vargtuose kraštuose baigtųsi 
persekiojimai.

Europai. Jis įsitikinęs, kad to
kia sutartis legalizuos geleži
nės uždangos sieną; pavergtų 
tautų dvasią palauš ir atims 
galimybę bet kada šitom tau
tom sukilti.

Amerika niekad neturėtų su
tikti, kad raudonoji Kinija už
imtų Quemoy arba Tachen sa
las, kurias ji paverstų prietilčiu 
šuoliui į Formozą.

Eisenhoweris ir Dulles viešai 
nieko aiškaus dėl tų salų nepa
sakė, o ne viešai Dulles sten
giasi paspausti Chiang Kaishe- 
ką, kad savo noru jis pasi
trauktų iš tų salų ir jas ati
duotų komunistam.

Komunistai sulaužė 
paliaubas Vietname

Vietname, Indokinijoje, at
sirado trys naujos Kinijos ko
munistų divizijos, kurios pa
pildo komunistinę Vietnamo 
kariuomenę. Sąjungininkai a- 
liarmuoja, kad Kinija tokiu 
būdu sulaužiusi paliaubas.

Aliarmuojama taip pat, kad 
iš šiaurinio Vietnamo komunis
tai nėišleidžia katalikų, kurie 
nori išsikelti į pietų Vietna
mą.

IR PROTESTANTAI
PRITARIA

prieškarine? Unijas. Tai vienos 
ir antros pusės galimos porci
jos tai koegzistencijai. O kai 
prasidės derybos, tada eis 
kompromisai.

Vyriausybe tokia politika 
nori derintis su Europos nuo
taikom — drebėjimu, kad tik 
'laika” nebūtų suardyta. Tai 
kitoks nusistatymas nei Know- 
lando. Dėl to pol. apžvalginin
kas Dntmmondas daro Uvadą,

DIDŽIAUSIAS PRANCŪZI
JOS PRIEŠAS

Amerikos katalikų vyskupai, 
baigdami metinę konferenciją, 
išleido viešą pareiškimą. Jame 
pikčiausiu Amerikos priešu lai
ko ateistinį materializmą. “Jei 
tauta nori išlikti gyva, ji turi 
atgauti ir atnaujinti savo krik
ščionišką tikėjimą. Materia
lizmas sumažino religijos įtaką 
Amerikos gyvenimui. To su
mažėjimo vaisius yra mūsų 
galvojimo sąmyšis, savotiškas 
tautinęs valios palūžimas... Jei 
nesuldikys’m religijos nykimo 
ir materializmo stiprėjimo, — 
istorija aiškiai rodo — mes 
nepajėgsim pasipriešinti išori
niam priešui.”

Esą milijardui žmonių jau 
primesta ateistinė materializ- 
mo tironija. “Jei mūsų tauta 
nori išvengti likimo Lenkijos 
ir Kinijos, Jugoslavijos ir 
Vengrijos ir daugelio kitų

Ar Amerika sprog
dins “super-super?

Alsep-d rašo, kad Amerikos 
vyriausybėje uždarom durim 
eina a«štrūs ginčai, ar galima iš
mėginti naują vandenilio bom
bą, kurią pavadino ‘super-su- 
per.” Apskaitymai rodo, kad 
ji turi būti daug sykių gal il
gesnė nei pereitą pavasarį su
sprogdinta Enivvetoke. Yra pa
vojaus, kad šitos bombos ra- 
rioaktyviriis veikimas galibū- 
ti neapskaltomas ir sunąjkinti 
visą žemės gyvybę. • Dėl to 
ir svarstoma, ar Amerika turi 
teisę imtis rizikos ir daryti 
naują bandymą.

; Londonas pasigenda, kad So- 
(HetUbse per visą mėnesį šešio
se iškilmėse nebuvo minimi du 
maršalai — Žukovas, karo mi- 
nisterio pavaduotojas, ir Soko- 
lovskis, štabo viršininkas. Spė
liojama, kad tuodu maršalai y- 
ra pasiųsti į rytų Europą orga- 

m n nizuoti satelinės kariuomenės
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Gal tai ir būtų priemonė, a- 
pie kurią kalbėjo Molotovas, 
jei bus patvirtinta Paryžiaus 
sutartis.

Prancūzijos min. pirm. Men- 
des-France baigė savo vizitus 
Amerikoje. Spaudai jis pareiš
kė, kad Prancūzijai ūkiniai 
sunkumai yra didesnis pavojus 
už komunizmą. Nors nepa
skelbta, ką jis laimėjo Wa- 
shingtone, bet aišku, kad svar
biausia jam buvo gauti ūkinės 
paramos.

Politiniais klausimais susi
tarta, kad Ąmerikos parama 
Indokinijai eis toliau ne per 
Prancūziją, bet tiesiog iš Ame
rikos. Vietnamo kariuomenę 
toliau apmokys Amerikos ka
rininkai.

bodas priklauso prie tų, kurie 
1952 tikėjo programa, respub- 
fikoaų ir Ksenhowerio skelbta 
rinkimuose — griežt os kovos 
prieš Sovietus ir išlaisvinimo 
programa. Jei Amerika nega
lėtų sulaikyti JT nuo komunis
tinės Kinijos, priėmimo, Know- 
landas siūlė Amerikai pačiai iš 
JT'pasitraukti. Kai sovietai 
šaudė Amerikos lėktuvus Azi
joje, Knowlandas telegrama 
reikalavo prezidentą nutraukti 
su Sovietais diplomatinius san
tykius. Dabar senatorius mato 
dar d:desnius dalykus: Indoki
nijoj komunistam atiduota 
nauji 12 milijonų žmonių; ko
munistai jau žiojasi ir likusią 
Vietnamo dalį paimti; vyriau
sybė rengiasi palikti komunis- 

’tų valiai nacionalinės Kinijos 
salas prie Kinijos sausžemio. 

'Mato, kokis nusivylimas auga 
Formozoje ir pietų Korėjoje ir 
kaip komunistai drąsėja. va
dindami Ameriką “popieriniu 
tigru”. t.y. tik tokiu, kuris 
popierinėm sutartim nori aulai-

Eįąer^ouerio vyriausybės yra »kyti komunistų vertimąsi.

Knowiandas ir šiaušiasi.
Eisenhowerio vyriausybė ki

taip galvoja. Pakartotinai Dul
les pasakė, kad vyriausybė 
mato sovietų užsimojimą už
valdyti visą pasaulį. Aiškino, 
kad vyriausybė turi pianą su- 
laikyti komunistam, bet tik ne

Senato respublikonų lyderis Jis nuogąstauja, kad sąjun- 
Knovvlandas pareiškė, kad dėl glningai susigundys Sovietų 
savo nuomonių, kurios skiriasi siūloma konferencija, kuri turi 
nuo prezidento.^ ir-DuMes^ jls— nustatyti saugumo sutartį visai 
nesirengia trauktis iš lyderių. 
Jis tik dar labiau pabrėžė sa
vo nuomones lapkr. 20 spau
dos konferencijoje. Jos tokios:

Senatorius mano, kad laisv. 
pasauliui tenka pasirinkti arba 
garbingą taiką, arba taiką bet 
kuria kaina.

• Įdomūs ženklai Amerikos 
Kongreso ir vyriausybės san
tykiuose... Prezidentas Eišen- 
howeris yra respublikonų į- 
keltas į prezidentus. Jo vyriau
sybės nariai yra respublkonai. 
Pats prezidentas galvą guldė 
ir šių rinkimų agitacijoje už 
respublikonišką Kongresą. O 
tų pačių respublikonų lyderis 
senate Knowlandas išeina vie
šai kaltinti prezidento ir jo vy
riausybės užsienių politikos. 
Jis sakė, kad E3senhewerio po
litika perdaug nuolaidi Rusijai; 
kad prezidentas nepasako 
kraštui, į kur jį veda; reikala
vo, kad senatas imtųsi vertin
ti užsienių politiką ir krašto 
gynimo tarybos darbus.

Ne tik'Knowlandas. Tuo pa
čiu metu šen. Will;am Jenner, 
ręst?.. kalt no ansauges sekre- 
tcr. WHsona. kad jis ir k:tl "vy
riausybės lyderiai” (turėjo gal
voje prezidentą ir valstybės 
sekretorių) virtę aukom “nuo
dingi duW”. kurias komunistai 
paleidę “ta'k'ngos koegizstėnci- 
jos” balionais.

Tai retas daiktas, kad pa- 
čos partjjofe lyderiai taip kri
tikuotų savn pastatytos vyriau
sybės politiką. - ' f

Šitas žęnktas rodo, kad tarp 
-dalės, respublikonų vadų ir

Panika Vokietijos 
auto keliuose

Vokietijoje paskutinėm sa- 
vaitėm,paniką autostradose su
kėlė plėšikai. Apsirengę sykiais 
civiliai, sykiais policininkų uni
formom, jie naktim autostra
dose sulaiko mašinas, kelei
vius apmuša ir pinigus atima 
iki cento. Pas vieną taranutoją 
rado 4 pfenigius ir tuos atėmė. 
Plėšikai puola ir civilius kelei
vius ir Amerikos karių maši
nas. Kariuomenės vadovybė į- 
spėjo karius sutemus nesirody
ti autostradose. O civilinės ma
šinos ir sunkvežimiai drista 
naktim važiuoti tik su konvo
jais. Plėšikų gaudyti ėmėsi vo
kiečių ir Amerikos karinė poli
cija. Lig šiol tepaa’škėjo, kad 
‘aij tų plėšiku yra ir moterų, 
kad jie važinėja įvairių tipų 
automobiliais.

kraštų ;jei nori išlikti laisva 
krikščioniška tauta, turi turėti 
aiškų žvilgsnį ir būti tvirta. 
Akli ir silpni sugriūva.”

“Ar materializmas bus įsi
brovęs į svetimos valstybės or
ganus ar į mūsų pačų institu
cijas, jis siekia mus sunaikin-

Knowlandas nesirengia trauktis iš lyderiu
Jis įspėja, kad konferencija gali legalizuoti geležinę 

uždangą

Adenaueris pirmyn
Adenaueris, Vok etijoe kanc

leris, perkalbėjb savo koalici- * 
nės vyriausybes narius, ir ji 
vieningai pasisakė už Pary
žiaus sutarties tvirtinimą. Da
bar sutartis bus patelkta par
lamentui. TiktaMų jog pirmu 
skaitymu i bus svarstoma dar 
prieš Kalėdas, kai tik patvir
tins Prancūzija.

Socialdemokratų reikalavi
mą pritarti Maskvos s ulomai 
konferencijai Europos saugu
mo reikalam — Adenauerio 
koalicija atmetė. Adenaueris 
atsakė, kad tokia konferencija 
galės įvykti po to, kai sutartis 
bus patvirtinta.

Molotovas “Pravdai” prisi
pažino,, kad palankius atsaky- 

Darifatakb kitas nr. išeis nius į jo stūksną konferenciją 
lapkričio 30, antradienį. ’ At?ak*.^ip

^<&»»»$oooooooooo6oooąoaos' P®* Suomija, bet "neaiškiai.”

Dar Mendes - France neiš- 
vykus, atsirado Amerikoje 
Austrijos kancleris Julius Ra-

Amerikos vyriausybės pas
kyrė pinigų įtaisyti radaro 
tinklui nuo Aliaskos iki Kana
dos — per 3000 mylių. Pačio
je Aliaskoje bus 7 stotys. To
kiu būdu kairysis sparnas bus 
apsaugotas nuo netikėtos so
vietų invazijos. Statyba at
sieis 200 milijonų ar net 1 mi- 
liardą dol.

KARALIENES “BLOGAS 
M PAVYZDYS”’

Anglijos vadinami chiropo- 
distai, kurie rūpinasi kojų svei
kata, paskutiniu laiku labai pa- 
sifaktuię, kad karalienė Elz- 
tneta D duoda “blogą pavyzdį” 
Anglijos moterim. Girdi, “Ka
ralienė interesuojasi tik batų 
elegancija ,o visai nesirūpina, 
kad batai būtų patogūs ir svei
ki kojai. Kadangi Anglijos mo
terų mili jonai ima pavyzdį iš 
karalienės, tai karalienė Elz
bieta II turėtų į tai atsižvelgti 
ir dėvėti batus tik pagal chi- 
ropodistų patarimą.’Karal enės 
batam jie prikiša: esą per aukš
tos kulnys; per plačiai išpjauti, 
per dau g ‘nunuogintas” didy
sis pirštas; nėra jokio dirželio, 
kuris tvirčiau laikytų batą prie 
kojos...

Bloga karaliam.... kad bent 
dar galėtų tuos patarėjus batu 
išvanoti...

Pikčiausias Amer. priešas-materializmas
Amerika Dievo neatmeta, bet jo nemato težiūrėdama, 

į jnnigus, divorsus ir kt.


