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KOM. KINIJA DEMONSTRUOJA
Maskva sutiko apginkluoti Ki

nijos komunistus atominiais 
ginklais ir raketom. Maskva pa
dės Kinijai taip pat rengti jos 
satelitus.

Kinija, pasinaudodama įtem
pimu viduriniuose rytuose, nori 
laimėti iš Amerikos pripažini
mą ir pasiimt sau Formozą. 
Pripažinimo jai turi labiausiai

r ■

Katras dabar bus pirmasis į menulį

VATIKANO PAVILJONE PARODYS
LIETUVOS KENČIANČIU BAŽNYČIĄ

QUEMOY SALĄ, valdomą na
cionalistų kinų, buvo. i$ visų 
pusių užpuolę raudonosios Ki
nijos lėktuvai, bet bombų ne
numetė.

reikalauti Maskva, o Formozą 
pasiimti ji pati norėtų. Pasku- . • ■ . « ... - . . i
tiniu laiku Kinijos lėktuvai Amerikai nepavyko — ar artimiausią menesį pavyks. Maskvai r 
skraidė viršum Formozos, vir
šum Matsu ir Quemoy salų ir 
iš patrankų tas salas apšaudė 
šoviniais ir propagandos lape
liais. Spėjama, kad tokia veikla 
komunistai nori ištirti, kaip A- 
merika reaguotų šiandien, jei 
Kinija pultų Formozą.

Amerika yra įsipareigojusi gin
ti Formozą, tačiau ne Matsu 
ir Quemoy salas, kurios yra per 
keletą mylių nuo Kinijos pak- 
kraščio. Jose yra sutelkta na
cionalinės Kinijos 50.000 *ka-

25,000 mylių valandai. MėnulįPirma oficiali kelionė į mė
nulį sekmadienio rytą, rugpiūčio turėjo pasiekti per pustrečios 
17, nepasisekė. Kita raketa bus 
siunčiama po mėnesio. Laukia
ma, kad per tą laiką ir Sovie- rugsėjo 14. Tada mėnulis la- 
tai gali atnaujinti savo mėgi
nimus pasiekti mėnulį. Jie mė
ginę porą kartų, gegužės 1 pa
gerbti, bet tada nepavykę. Tik 
jie iš anksto nieko nesiskelbia.
Amerikos aviacijos raketa, ku

ri buvo 4 dalių, sekmadienį pa- 
riuomenės. Nors komunistai tas" k^° Per ?? sekundes 10 mylių 
salas ir galėtų paiimti. bet jos 
brangiai atsieitų.

dienos.
Kita raketa numatoma siųsti

blausiai priartėja prie žemės — 
220,000 mylių. Aviacijai leista 
viso 3 raketas siųsti, armijai 
2. Pirmiau siųs .tas. kas bus

anksčiau pasirengęs.
Aviacijos specialistai neturė

jo didelės vilties, kad pasieks 
šiuo tarpu mėnulį. Tai buvo 
tik pirmas bandymas. Tačiau 
jiem buvo staigmena, kad rake
ta neišsimušė iš oro srities. Lau
kiama. kad per tą laiką Sovietai 
išmėgins.

Lietuvos pasiuntinybė prie 
Šventojo Sosto praneša:

"Lietuvos pasiuntinybė prie 
šventojo Sosto džiaugiasi, galė
dama pranešti, kad Lietuvos 
Bažnyčia, kaip ir kitu paverg
tųjų tautų bažnyčios, bus atsto
vaujama Civitas Dei paviljone 
Tylos Bažnyčios skyriuje.

Techniškas eskponatų paruo
šimo darbas jau pradėtas vyk
dyti. f

Ta pačia proga pažymėtina, 
kad Briuselio pasaulinės paro
dos lietuviam lankytojam bus 
duota proga prieiti išpažinties 
savo gimtąja kalba".

Gerai, kad atitaisoma lietu
viam ir Lietuviai padaryta 
skrauda Briuselio parodoje. Ge
rai. kad kilęs lietuvių nerimas 
ir pasipiktinimas bus paskati-

nes parodos organizatorius 
skriaudas atitaisyti. Tačiau ati- ■ 
taisoma vėlai, kada jau nieks 
nesugrąžins į parodą tų minių 
lankytojų, kurie ten plūdo šią 
vasarą. Jiem kenčiančioji Lietu
vos bažnyčia nebuvo parodyta 
nežinia dėl keno apsileidimo ar 
pikto nusistatymo.

LIETUVOJE
SUŠAUDYTAS

ALGIRDAS PETRONIS

Kas bus pirmasis 
po vandeniu?

Rungtynės tarp Amerikos ir 
Sovietų dėl technikos pranašu
mo eina ne tik į viršų —mė
nuli, bet ir į apačias — j van
denis. Sovietai didžiuojasi savo 
gausiais povandeniniais laivais, 
Amerika nešasi pirmyn savo 
atominiais povandeniniais lai
vais, kurie virsta judančiom ra
ketų ir vandenilio bombų ba
zėm.

Po garsiai nuskambėjusios A- 
merikos “Nautillo” kelionės 
šiaurės ašigalio vandenimis 
Amerika pranešė vėl apie nau-

Dar nepasibaigus pirmos dalies 
kurui, raketa sprogo ir nukrito 
į Atlantą.

Raketa buvo didžiausia iš lig 
šiol paleistųjų — 52 tonų. Ji 
turėjo satelitą 83 svarų. Jame 
buvo įtaisai kosminiam spindu
liam matuoti, kamera mėnulio 
tamsiajai pusei, kurios Jis- nie
kad neatkreipia i žemę, fotogra
fuoti, ir kt.

Raketos greitis turėjo būti

SOVIETAI NORI BAZĖS 
EGIPTE

Anglų žvalgybos žiniom, So
vietai nori gauti iš Nasserio su
tikimą, kad Sovietų laivai gau
tų bazę Egipto vandenyse. Nas
seris'to baidosi.

TURKAI SUSIRŪPINĘ DĖL 
PERSIJOS

Turkijos diplomatai ir kari
niai sluoksniai susirūpinę, kad 
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šiemet sausio 27 buvo pasirašy- kuris bus i vandenis - Persijai yra silpna ginti savo
ta kultūrinių mainų sutartis,. ateinanti antradieni.' Jis bus sienom. Persija esanti durys į 
Nuo to laiko iš Sovietų buvo 6 000 t0'nu ^4^. taigi dvigu- Ir3k?- Turkai man0’ kad Jie sa’ 
atvykę į Ameriką 409, iš Ame- bai didesnis uf “Nautillų”. H- v0 sieną galj aPžinti nu0 Sovie- 
rikos buvo nuvykę į Sovietus gio bus pėdų. Įgulos turės t(l- Bet neapginama siena yra
3^. 149 vyrus. “Triton’ turės mil- nuo Persijos pusės.

Tačiau nieko neišeina su ra- žinišką radarą ir juo stebės to- 
dijo ir televizijos mainais. So- y nuo Amerikos krantų priešo 
vietai nesutinka leisti Amerikos lėktuvu ir raketų judėjimą, 
atstovam pakalbėti per radiją “Triton” atsiėjo 109 mil. dol. 
ar televiziją. Kai Sovietų ats- jjs yra jau agtuntas povandeni- rasti 29 kūnai, 
tov as Washmgtone pradėjo pro- nis atOminis laivas. Suplanuota Amerikos lėktuvas Northeast 

ir pinigų skirta tokių laivų tu- Airlines Convair pentadieni 
rėti viso 33. krito, ir žuvo 23.

Kiek 'buvo atvyk ę iš Sovietų

Tarp Amerikos ir Sovietų ja Iaiva -Triton' po 77 sekundžių, pasiekusi apieRAKETA I MĖNULj, paleista Cape Canaveral, Fla., sprogo 
50.000 Qgyų aukštį. | _

(E) Vilniaus radijas rugpjūčio 
d. pranešė, kad liepos 16d. 

Lietuvos aukščiausiojo teismo 
budžiamųjų bylų teisminė kole
gija. pirmininkaujant teismo na
riui Juknai, dalyvaujant respub
likos prokurorui Galinaičiui. na
grinėjo bylą "buržuazinio na
cionalisto” Algirdo Petronio, 
kaltinamo "kontrevoliuciniais 
nusikaltimais".
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Pranešime nupasakota, kad 
Petronis kilęs iš stambių dvari
ninkų. Jo tėvas Utenos apskri
tyje valdęs 3 dvarus. Jis, Algir
das, mokėsi Kauno jėzuitų gim
nazijoje, kurios nebaigęs įstoję > 
i Kauno policiją. Jis priklausęs 
■fašistinėm organozacijom” ir 

vedes “aktyvią kovą prieš re
voliucinį judėjimą”; Pirmosios 
okupacijos metu jis kažkur išsi
danginęs. Karui prasidėjus jis 
vėl pasirodęs tėvo dvare ir “tuo
jau pat ėmė organizuoti buržua
zinių nacionalistų gaujas, plėš
ti ir terorizuoti valstiečius, su
minėti ir žudyti vietos gyven
tojus”. 1941 m. birželio pabaigo
je jis prie vienos krautuvės nu
šovęs komjaunuolį Jeronimą 
Goločką. o kitą mirtinai sužei
dęs. Kai viename miestelyje su
imtus4 120 žmonių “banditai" 
suvarę ir uždarę dvaro rūmuo
se, Petronis davęs nurodymą 
juos sunaikinti. Visi jie buvę su

LĖKTUVŲ AUKOS
Olandų lėktuvas KLM perei

tų ketvirtadienį žuvo Atlante ne
toli Airijos su 99 keleiviais. Su-

AR JUNGTINĖM TAUTOM BELIKS TIK TUŠTI ŽODŽIAI, šaudyti dvaro^teritorijoje. Vo- 

JEI DAUGUMOS NEGAUS EISENHOWERIS IĘ GROMYKO? tarnavęs policijoje. Sovietams 
antrukart įžygiavus į Lietuvą.

pagandą siuntinėti tiesiog kon- 
gresmanam ir kitiem pareigū
nam. tai valstybės departamen
tas pareikalavo, kad tokia pat 
teisė būtų duota Maskvoje ir 
Amerikos atstovui. Kitaip gra
sino uždrausti Menšikovui pa
laikyti santykius tiesiai su A- 
merikos piliečiais, be departa
mento žinios ir sutikimo.

nu-

JEIGU AMERIKĄ PULTU 
ATOMAI

Kongreso komisijai pateikta
me raporte tvirtinama, kad 150 
didžiausių Amerikos miestų 
bombardavus atominėm bei-van
denilio bombom žūtų 160 mi
lijonų gyventojų. Bet evakuaci
jos, slėptuvių ir kitų priemonių 
dėka galima būtų nuostolius su
mažinti iki 5 milijonų.

Kiek amerikiečiai išmeta pinigo

Dėl vidurinų rytų neramumo 
amerkiečiai turistai daugiau ke
liauja į Europą. Šiemet lėktu
vais padidėjo keleivių skaičius, 
palyginti su pernai. 24 proc., 
o laivais 18 proc. Prekybos de
partamentas apskaito, kad šie- — 
met turistai išleis užsieniuose 
rekordine sumą 2.25 milijardus 
dol.

NAUJI ATOMINIAI POVANDENINIAI LAIVAI. Virtoje Sea- 
dragon, ką tik nuleistas į vandenį. Apačioje, pats didi ausias pa
saulio povandeninis laivas, kuris turės du atominius reaktorius.

Jungtinių Tautų visumos po
sėdyje rugpjūčio 13 kalbėdamas 
prez; D. Eisenhovveris pasiūlė 
savo planą Artimųjų ir Vidu
rinių Rytų reikalam tvarkyti. 
Jo planas apima pasiūlymus:

Jungtinės Tautos imasi prie
monių apsaugoti Lebanono ir 
Jordano nepriklausomybei;

tam tikslui Jungtinės Tautos 
sudaro ir laiko Artimuose Ry
tuose savo karines pajėgas, ku
rios pakeičia JAV kariuomene;

sustabdoma kurstomoji iš ša
lies propaganda nuversti teisė
tą ir primesti žmonių valiai 
priešingą vyriausybe:

Jungtinės Tautos sudaro ko
misiją. kurios tikslas sulaikyti 
ginklų statymą iš šalies ir stab
dyti tų kraštų ginklavimosi var
žybas:

teikiama finansinė parama |as kurių paaiškėtų komu-
arabų kraštų ūkinei gerovei ir 
kultūrinei pažangai kehi.

Iš tų pasiūlymų palankiai vi
sų priimtas tiktai paskutinis. 
Dėl jo teigiamai pasisakė ir So
vietų Sąjungos atstovas Gromy- 
ko, kuris šiaip jau savo kalboje 
puolė JAV ir Angliją dėl "inva
zijos Lebanone ir Jordanijoje".

Tolimesnėse diskusijose iš
ryškėjo susidūrę keturi blokai: 
Amerikos Anglijos (23 valsty
bės). Sovietų (10), Afrikos — 
Azijos (28) ir Pietų Amerikos

PARDAVIMO EILĖJE ARČIAUSIAI YRA JORDANIJA
Prezidento Ei«enhowerio ats- versmas ar karas. Nasseri Ame- Irako nauji valdovai įlikinė- 

Susipyko dėl salos tbvas viduriniuose rytuose valst. rika įspėjusi, kad jeigu jis puls ję Murphy, kad jie nesą prieš 
Žemėlapiuose dažniausiai nė sek. pavaduotojas R. Murphy Jordaniją, tai Izraelis tebus tam vakariečius.

nėra pažymėta salos Šnipe prie grižo ir pateikė raportą prezi- abejingas. Amerika negalės su- Nasserio planai artimiausiai 
Argentinos nei Chilės. Ji tokia dentui apie padėtį.
maža, kad turi tik 1000 kva- pažiūros į Nessorį __ Ameri- Jordanija — didžiausiame pa-
dratinių jardų. Bet į ją reiškia turinti su juo sugyventi ir Jordan’ja.. tai Izraelis nebus tam 
pretenzijas Argentina ir Chilė jajyti biznį. Jordanijos tolimesnio likimo
jau visas pusšimtis metų. Da- . Murphy buvęs pesimistas. O. W.
bar Chilė joje pradėjo statyti . Le^anone padėtis susitvarky- Lįpprnann atvirai rašė, kad Jor- 
namus. o Argentina atsiuntė k a- s’ant> pakenčiamai. danija yra savaičių klausimas,
ro laivų ir salą okupavo. Už tai Jordanija — didžiausam epą- ir Amerika nė neturi stengtis
Chilė atšaukė savo atstovą iš vojūje. Kai tik anglų kariuo- karalių Husseiną išlaikyti vai- ti sutinkamas arabų šaltai. Esą 
Argentinos menė pasitrauks, galis kilti per- džioje

Jordanija — didžiausam epa-

laikyti Izraelį nuo akcijos. Dėl ateičiai esą Jordanija, Saudi A- 
bija, Kuvvait. o gal kiek paskiau 
pats Irakas. Nasseris įsitikinęs, 
kad Sovietai nesą viduriniam 
rytam pavojingi. Jie tik pade
dą arabam.

Amerikos planas padėti ara
bų kraštam ekonomiškai pakil-

tai jau per vėlu

(20). Azijos —Afrikos blokas 
daugiau remia Sovietų Sąjun
gos reikalavimą, kad iš Leba
nono ir Jordanijos svetima ka
riuomenė tuojau būtų atitrauk
ta; Pietų Amerikos blokas dau
giau ieško kompromiso ir re
mia JAV ir Angliją. Kad praei
tų kuri nors rezoliucija, rei- 
kia surinkti du trečdalius — 
57 balsus. Tokios daugumos ne
sitiki gauti nė viena pusė.

KOKIA BUS IŠEITIS Petronis kitais dokumentais li-
Jungtinėse Tautose dviejų sa- kęs Lietuvoje. Paskutiniuoju 

vaičių kalbos dėl Lebanono ir laiku jis gyvenęs Vilniuje. Jo 
Jordanijos nerado bendros iš- kaltę Įrodymo paneigti ir prašęs 
vados. Amerika su Anglija su
tinka kariuomenes atitraukti, 
jei to reikalaus tų kraštų vy
riausybės. ar Jungtinės Tautos 
įsipareigos ginti jų neliečiamy-

teismo leisti jam išpirkti pada
rytus nusikaltimus ilgamečiu ka
linimu. Bet aukščiausias teis
mas “vokiečių fašistams pasi
davusį tautos išdaviką, kurio ša

be. Sovietai reikalauja tiesiog žinė ir rankos permirkusiosžmo- 
rezoliucijos. kad Amerika ir An- niu krauju nuteisė aukščiau- 
glija savo kariuomenes atitrauk- šia bausme — sušaudyti. Nuo 
tų. sprendis esąs įvykdytas.—Nors

Norvegija ir Indija rugpiūčio čia pateikiama kai kurių smulk- 
17 surado kompromisą — nu- menų, bylos tikrosios apysto- 
tylėti ir apie atitraukimą ir apie vos lieka neaiškios, paslaptin- 
neliečiamybę. o pavesti gen. gos. 
sekretoriui Hammarskjoldui. . 
kad jis imtųsi visų priemonių, 
susitaręs su atitinkamom val
stybėm pagal Jungtinių Tautų 
chartą. Tokis nieko nesakantis 
nutarimas patenkina Nasserio 

nistų veikla. Pusantros valandos . atstovą, bet nepatenkina Mask- 
susišaūdyme su atstovybės tar- vos.

ŠVEICARIJOJE VENGRIJOS 
. PABĖGĖLIAI UŽPUOLĖ 
KOMUNISTINę ATSTOVYBę

Berne rugpiūčio 16 du Ven
grijos pabėgėliai. 22 metų San- 
dor Nagy ir 21 metų Endre 
Papp. užpuolė komunistinės 
Papp. užpuolė kom. Vengrijos 
atstovybę. Jie norėjo paimti by-

nautojais buvo sunkiai sužeis
tas vienas iš kovotojų. Jie pasi
davė atvykusiai šveicaru polici
jai.

ŠVEICARIJOJE, temo mies
te. užsimaskavę vengrų pabė
gėliai jaunuoliai ginkluoti buvo 
įsiveržę į komunistinį-. Vengri
jos ambasadą.

Lenkijoje vis sun
kiau darosi

Maskva spaudžia Gomulką, 
JORDANIJOJE PRIEŠ KARA- G®mu,ka spaudžia katalikus

LIŲ HUSSEINĄ
Jordanijoje Nasserio šalinin

kai pereitą penktadienį, rugpiū
čio 15. mėgino sukurstyti ara
bus pabėgėlius sukilti prieš ka- , .......
raliu Husseina. Policija suėmė • kan| 
142.
SAUDI ARABIJA REIKALAUJA

Saudi Arabijos atstovas Jung
tinėse Tautose reikalavo, kad buna Ludu- u vėi
vakarų kariuomenes pasitrauk- ėmė kaltinti kataJikų 
tų iš visų ai^bų kraštų, ir iš kad kurs^antj gyventojus lau- 
šiaures Afrikos valstvbės įstatymus. Kokiu

PRANCŪZIJA KONTRIBUCL būdu kurstanti? Ogi smerkda
ma civilinę santuoką, divorsus.

Prancūzija ir Jungi Arabų gimimų kontrolę ir tt 
Valstybė pereitą savaitę susita
rė: Prancūzijos piliečiai galės Pr»ncūxlioi« de Gaulle vy-

Sovietų “Zvezda” laikraštis 
kaltina Lenkijos rašytojus, kad 
jie nutolę nuo sovietinio real
izmo ir garbiną “supuvusį” va-

Maskva ir religijos srityje 
spaudžia Lenkiją, kad ji kovotų 
su katalikų bažnyčia. Len-

M NASSERIUI

grįžti į Egiptą ir atgauti savo riausybė jau paruošė naujos 
nuosavybę, o Prancūzija sumo- konstitucijos projektą. Joje vi- 

* kės Egiptui 56 milijonus dol. sa valdžia atiduodama į prezi- 
nuostolių už 1956 invaziją i Suc. denio rankas Referendumas 
sa naujai konstitucijai primti bus

rugsėjo 28
są

Partijoje šiaurėje, 
kaip pranešė rugpjūčio 17. 

nuo žemės drebėjimo žuvo 100 Urvelio policija suėmė
14 arabų kaip Serijos šnipų150 žmonių



2 DARBININKAS

Svetimu krauju rašyta taikos sutartis
Kai visi dar miegojo, rugsėjo 

28, Britanijos ambasadorius Ro
moje buvo pakeltas iš lovos. 
Skambino iš Londono: “Tuojau 
susiraskite Mussolini ir pap
rašykite jį tarpininkauti”. Am
basadorius lordas Perth veltui 
stengėsi susižinoti su Italijos už
sienio reikalų minist. Ciano. 
Mussolini pats atsiliepė 11 va
landą. Po trumpo pokalbio Mus
solini susisiekė su Berlynu.

Mussolini: “Čia yra Duče, ar 
girdi?”

Attolico, Italijos pasiuntinys, 
atsiliepė: “Taip girdžiu ir klau
sau’.

Mussolini: “Tuojau susiraski 
Reicho kancleri ir paskyki, kad 
Britų vyriausybė per savo am
basadorių lordą Perth paprašė 
manęs tarpininkauti Sudetų 
klausimu. Aišku? Ir dar pasakyk 
kad su visa fašistine Italija esu 
Vokietijos pusėje. Supranti? 
Hitleris tedaro sprendimą. Bet 
jam pasakyk, kad aš tarpinin
kauti sutikau ir anglų pasiūlymą 
laikau labai mums palankiu. Ar 
girdi?” ;~

Attolico: “Girdžiu"
Mussolini: “Skubėk!"

IŠKELKITE DIDELĘ 
ITALIŠKA VĖLIAVĄ

Praslinkus vos penkiom mi
nutė, Attolico jau skambino Vo
kietijos užsienio reikalų ministe- 
riūi Joachimui Ribbentropui. 
Beskubėdamas pamiršo, kad de
rėtų kalbėti vokiškai. Jis šauk
te šaukė angliškai.
Attolico: “Ihave a personai 
message from. ii Duče. I mušt 
see the Fuehrer at once. very 
urgent. ųuick. quick”.

Ribbentrop: “Tuojau važiuo
kite į Reicho kanceliariją. Ten 
būsite laukiami. Tik nepamirš
kite prie automobilio iškelti di
delės italų vėliavos, kad tuo-

Europos juodoji valanda (4)

• Du fašistai ir du demokratai Muenchene. * Mussoli- 
nis talkina. Hitleriui Chamberlain ir DaJadier pasira
šo. • Čeky prezidentą Bachą ištinka pas Hitlerį širdies 
smūgis. • Čekoslovakija išnyksta iš žemėlapio. * Klai
pėdos užgrobimas. • Sovietų paskatinimas į naują karą.

Tuo tarpu Britanijos minis- 
teris Neville Chamberlain Že
muose Rūmuose kilo Į pakopą 
sakyti kalbos, kurios žodžių ne
būtų buvę galima atšaukti. Jam 
pradėjus skaityti drebančiom 
lūpom. Mussolinio telegrama jį 
sulaikė. Chamberlain suplėšė 
savo kalbą ir išvyko į Miunche
ną. Čekoslovakija buvo parduo
ta už laikiną taiką.

TAIP MES ELGIAMĖS SU 
SAVO SąJUNGININKAIS

Keturiem didiesiem (Hitleriui. 
Mussolini. Chamberlainui. Da- 
ladier) besitariant. Miuncheno 
viešbutyje “Regina” laukė Če
koslovakijos delegacija. Ji laukė 
iki -vidurnakčio.. Rugsėjo 30, 
penktadienį. 1:30 vai. naktį de
legatai buvo pakviesti į pasibai
gusį posėdį Ruduose namuose. 
Iš trijų delegatų vienas buvo 
Čekoslovakijos respublikos kū
rėjo Tomo Masaryko sūnus Hu
bertas. Jis rašo, kad rado tik
tai prancūzus ir anglus. Ir jis 
dar rašo:

PIRMASIS GURKŠNIS IŠ 
KARČIOS TAURĖS

kurtas mums teks gerti atei- 
rimčiais metais".

Po kelių dienų, kai vokiečiai 
su dideliu pasipūtimu, patran
komis. tankais ir gėlėmis užė-

Kad toks pat likimas neištik
tų pačių didžiųjų, Chamberlain 
iš Muencheno grįžo dar su vie
nu dokumentu: pasirašytų pa
sižadėjimu nekariauti. Hitleris 
ir Chamberlainas pabrėžę, kad 
Anglijos ir Vokietijos santykiai 
turi didelės reikšmės kitiem 
kraštam ir Europai, pareiškė:

"Mūsų tautos niekada nestos 
j karą viena prieš antrą."

O kad nebūtų apskritai ka
ro. juodu sutarė, kad panaudo
tas metodas (Čekoslovakijos iš
davimas) yra “labai geras spręs
ti ir kitiem klausimam, kurie 
paliečiu abu kraštus. Tad suta- 

- riama tęsti, savo pastangas ša
linti galimų nesusipratimų prie
žastis ip tuo būdu pasitarnau
ti užtikrinimui taikos Europo
je” (Adolf Hitler. Nfeville Cham- 

? berlain. 1938 rugsėjo 30).
“Taika mūsų laikam!” — su- 

; šuko džiaugdamasis Chamber
lain. kai jį apspito laikraštinin
kai Londone, atskridus lėktu
vu iš Muencheno. Tarp pasiti
kusiųjų buvo ir Winston Chur- 
chill, kuris pranašiškai pasakė:

"Toji taika tai tik pirmasis 
gurkšnis karčiosios taurės, iš

"Nuotaikos buvo prislėgtos. 
Prancūzai buvo taip sumišę, 
kad negalima buvo |ų pažinti. 
Chamberlain be pertraukos žio
vavo. Mums buvo įžūliai pa
reikšta, kad negali būti jokio 
pasipriešinimo".

Prancūzijos pasiuntinys An
dre Francois Poncet. sutikęs 
vėliau Berlyne Čekoslovakijos 
pasiuntinį Vaitiekų Mastny, iš
reiškė didelį pasipiktinimą sa
vo vyriausybės pasielgimu.

Poncet: “Taip mes elgiamės 
su sąjungininkais, kurie mums 
buvo tokie ištikimi".

Mastny: “Man rodos, tuo pra- savo pavardę. Kaikur galima 
dedamas naujas istorijos lapas buvo suprasti man taikomi epi- 
Greitai viskas sujudės po ko- tetai, kaip revoliucionierius, su

Hermanu Goerįng. Hitlerio 
aviacijos ministeris. dar pridė
jo. kad pasipriešinimo atveju 
Čekijos sostinė Pragą būsianti 
paversta griuvėsiais.

Čekoslovakijos prezidentą iš
tiko smūgis. Buvo lygiai 3 vai. 
nakties. Atkviestas Hitlerio as
meninis gydytojas MoreU įleido

mė dalį čekoslovalijos (spalio švirkštą atgaivinti širdžiai. Kai 
1), Britanijos pasiuntinys Ber- Hacha atsipeikėjo, 'vos beprata- 
lyne Halifax rašė Londonui:

“Man asmeniškai visa tai yra 
koktu ir skaudu. Aš norėčiau 
su dideliu pasitenkinimu visa 
išvemti.... Man nėra jokio no
ro daugiau su vokiečiais ben
dradarbiauti”.

PASIRAŠYK MIRTIES AKTą 
PATS SAU!

“Muencheno taika” Hitlerio 
apetitą tik dar labiau suerzino. * 
Praslinkus vos 3 savaitėm, kai 
Sudetai buvo užimti, gen. Keite- 
liui Nuernberge buvo duotas į- 
sakymas (spalio 21) pasiruošti 
užimti visą Čekoslovakiją ir 
Klaipėdą. Pasiruošimui buvo 
duoti nepilni penki mėnesiai.

Kovo 14 1939 metais į Ber
lyną buvo atkviesti Čekoslova
kijos prezidentas Emil Hacha 
ir užsienių reikalų ministeris 
František Chvalkovsky. Priėmi
mo pas Hitlerį jie laukė ligi 
vidurnakčio — 1:15 va. Buvo
jau kovo 15. Hitleris atėjęs pa
reiškė: “Mano kariuomenei yra 
duotas įsakymą 6 vai. ryto per
žengti Čekoslovakijos sieną. 
Prašau duoti raštišką įsakymą 
savo kariuomenei nesipriešin
ti”.

Paul Schmidt. Hitlerio vertė
jas. tai prisimindamas, užrašė: 
f Abu čekų vyrai savo kėdėse 
suakmenėjo. Sunku buvo pasa
kyti. ar jie dar gyvi".

rė: “Aš nematau jokios pras
mės priešintis”. Hacha pasira
šė. kad*“Cekų tautos likimą ati
duoda į Fuehrerio rankas”. Ko
vo 16 Slovakija skelbiama “ne
priklausoma valstybė”, o Bohe
mija ir Moravija padaroma Vo
kietijos protektoratu. Čekoslo
vakija iš žemėlapio išnyko.

Po devymių dienų (kovo 23) 
buvo okupuota Klaipėda tokiais 
pat grasinimais.

DU KALTININKAI

"Taika musę laikam!" — pri- 
simnė Chamberlain savo žodžius 
jau nesidžiaugdamas, o rydamas 
dar vieną lašą karčios turės, 
kurią paruošė “Muencheno tai
ka”. Jis dūsavo:

“Kas beliko iš Hitlerio pa
reiškimo, kad jis neturi daugiau 
jokių pretenzijų į kitas žemes? 
Kas beliko iš jo užtikrinimo, 
kad jokių čekų nenori? Kiek ga
lima dar patikėti užtikrinimam, 
kurie išsprūsta 
pų?”

“Muencheno 
nė metų. Visi 
rinimai” atvedė į naują karą 
1939 rugsėjo 1. Prieš tai. rug
piūčio 23, buvo sudaryta slap
ta sutaries su Sovietų Sąjunga 
— pasidalinimas Pabaltijo kraš
tais. SS

iš tų pačių lū-

taika” netruko
Hitlerio “užtik-

Ką aš pasakiau Alto kongrese
Draugo rugpiūčio 8 buvo at

spausdintas prof. Balio Vitkaus 
toks paaiškinimas:

“Besekdamas. beskaitydamas 
lietuviškuose laikraščiuose Alto 
kongreso aprašymus, užtikau ir

SPAUDA
jau Įsileistų".

Hitleris buvo iškviestas iš 
kaž kokio pasitarimo. Jam dar 
beeinant koridorium, kur maišė
si ir kiti asmens. Attolico. karš
tas italas, vėl užsimiršo, kad jis 
yra diplomatas. Dar iš tolo pra
dėjo šaukti, kad anglai prašo
Mussolini tarpininkauti, kad jie jomis. Toks pat likimas ištiks kilėlis ir pan. Kaikur net nei- 
nusileidžia ir* kitus". . giamai paminėta buv. mano

Lietu-

1958 m., rugpiūčta 19 d., nr. 60

NAUTILUS, praplaukęs šiaurės ašigalį po ledu, iškilmingai sut 
i n karnas Anglijoje, Portlando uoste.

DIDELIS SMOGIS PABALTIECIAM
Logiškai imant, taupumo siekia
ma atsisakant mažiau pateisina
mų išlaidų. Jei tokia linkme 
būtų buvę taupumo siekiama, 
tai, be abejonės, pirmoje eilė
je būtų atsisakytą programos 
transliacijų tokiomis bangomis, 
kurios yra trumpesnės, kaip 
19 metrų ir programų pakarto
jimo tomis valandomis, kurio
mis mažiausia kas gali jų klau
syti ir kurios dėl techniškų 
priežasčių blogiausia girdimos. 
Antras taupumo linkme žings
nis negalėjo aplenkti tokio di
delio biurokratizmo.

Kaip matyti, nei tikslingumo, 
nei taupumo sumetimai nepa
teisina VOA europinių progra
mų lietuvių ir kitų pabaltiečių 
kalbomis uždarymą. Komunis
tų pavergtų kraštų žmonėms 
šis faktas, jei jis tikrai įvyks, 
bus baisus smūgis. Be jokios 
abejonės komunistų propagan
da jį plačiai išnaudos pavergu
siems dar labiau skausti ir A- . 
merikos, kaip tautų laisvės gy
nėjos. prestižui griauti.

Kita vertus. VOA programų

Spaudos žiniomis, rugsėjo 1 
sustabdomos Amerikos Balso 
iš Europos programos lietuvių 
ir. kitų Pabaltijo tautų kalbo
mis. Vietoj jų būsią pailgintos 
rusų ir, anglų kalbomis progra
mos. Aiškinama, jog tokia re
forma daroma taupumo, tiks
lumo ir kitais sumetimais.

Lietuviams, kaip ir kitoms 
Pabaltijo tautoms, ši žinia yra 
nepaprastai skaudi, nes šių 
programų sustabdymu paverg
tieji lietuviai tėvynėje ir tie. 
kurie okupantų išblaškyti po 
plačiąją Sovietiją, netenka svar
biausio ryšio su laisvuoju pasau
liu.

Ryšium su šia reforma pra
vers panagrinėti du pirmuo
sius jos sumetimus: tikslingu
mą ir taupumą, nes tretysis, 
pavadintas “kitais sumetimais”.

daug buvo kalbama apie reika
lą įtraukti į Alto darbą jauni
mą. -

Mūsų jaunimas įrodė (petici
jos prezidentui. Lituanus leidi
mas, paskaitos — parodos apie atkrinta kaip nekonkretus. 
Lietuvą Elegijose), kad jis ne

imamoji vieta laisvoje 
voje.

Ko aš norėjau ir ką pasakiau 
Alto kongrese, girdėjo visi da
lyviai, tačiau negirdėjo dauge
lis tų. kurie apie kongresą skai
tė tik spaudoje. Atrodo reika
linga pakartoti tuos apreiški
mus. kad būtų išblaškyti nerei
kalingi įtarimai ir priekaištai.

O pasakiau Bostone įvykusia
me Alto kongrese maždaug štai 
ką (atkuriu iš atminties):

“.... Džiaugiuosi priklausąs 
tiems laimingiesiems, kurie šia
me kongrese gauna žodį. Pri
tardamas laiko apribojimui kal
bėtojams. labai apgailestauju, 
kad to .apribojimo nebuvo pri
taikyta pačiam prezidiumui, ku
ris užėmė visą vakarykščią kon
greso dieną.

Alto kongresai vyksta kas 
ketveri metai. Į šį suvažiavo 
396 delegatai, aukodami tam 
kongresui savo laiką ir lėšas. 
Jie nori išgirsti .rimtą Lietu
vos laisvinimo problemos na
grinėjimą. kartu ir patys tame 
nagrinėjime dalyvauti, tačiau, 
ypač vakar, buvo kartais tokia 
netvarka, kad žmogus pasijun
ti esąs gegužinėje, o ne rimta
me Amerikos Lietuvių tarybos 
kongrese.

Iš dr. Trimako ir p. Sidzikau
sko pranešimų aiškėja, kad Lie
tuvos laisvinimą turime planuo
ti ilgomis distancijomis: tad jei 
šiame kongrese padarysimo 
bent vieną žingsnį pirmyn, kon
gresas bus pasisekęs. Jei mes 
grįšime iš šio kongreso labiau 
apsijungę ir vieningesni, negu
į ji atvykome, tai pats laisvini
mo darbas bus daug sėkmin
gesnis.

Vakar, /tiesa, buvo net iki į- 
kyrumo daug ir saldžiai kalba
ma apie tą vienybę, tačiau vien \;ill iicilll 
žodžiais tos vienybės neivykdy- **
sime. Kai lik priėjome prie dar
bų, tuojau jos ir pasigedorti.

Štai vakar, renkant prezidiu
mą, vieni pasiūlė (ir išrinko) į 
ji visus senuosius ateivius, kiti 
irgi ne geriau pasielgė: jie pa
siūlė vien naujuosius ir nė vie
no senosios ateivijos atstovo. 
Kur gi čia taip samarkiai pro
paguojama vienybė”

Dabar dėl jaunimo. Ulbai

Lietuvą Elegijose), kad jis ne Amerikos Balso lietuvių kal- 
tik nori, bet ir moka ir dirba ba programos iš Europos pra- 
Lietuvos laisvinimo darbus. Nė sidėjo 1952 metais gegužės mė-
ra reikalo jį įtraukti į darbą, nesi, šios programos vadovybės 
bet reikia tik įsileisti į organi- ir bendradarbių kietu, atkakliu 
zaciją. štai pvz. ir už šio garbin- ir pasiaukojimo reikalaujančiu 
go stalo matome sėdinčius vien darbu pavyko programas priar- iš Europos sustabdymas pabal- 
veteranus. Ar nebūtų geriau, 
kad bent pora kėdžių čia būtų 
buvę užleista jaunesnės kartos 
atstovams. Mums. europie
čiams. neįprasta, kad suvažia
vimams vadovautų valdybos 
nariai. Tačiau tiek to. jei čia 
tokia tvarka. O visdėlto mes 
mieliau būtume pakvietę Alto 
prezidiumą už garbės stalo, bet 
patį juodąjį darbą būtų galėję 
ir kirti atlikti. Ačiū".

Atpasakojęs savo žodį tartą 
Alto kongrese, aš noriu pabrėž
ti. kad Alto veiklos niekur ne
liečiau. o kalbėjau tik apie pa
ti kongresą, blogą jo pravedi- 
mą. Esu iki šiol gana gražiai 
bendradarbiavęs su Altu. Nie
kad man neatėjo mintis Altą 
ar jo vadovybę griauti, “štur
muoti". nesu nusipelnęs ir kitų 
“titulų". Jokios konspiracijos 
tarp naujų ateivių neorganiza
vau ir jį kongrese neatstova
vau. Kalbėjau kaip lietuvis, 
kaip vienas iš tų. kurie yra su
sirūpinę Lietvos ateitimi ir jos 
laisvinimo darbais.

Galima pasiūlymus priimti ar 
atmesti, galima juos kritikuoti, 
tai.syti. bet rimtame darbe ne
galime vienas kito įtarinėti, 
pravardžiuoti, tyčiotis. įžeidinė
ti ar net grasinti, nes šitie da
lykai tik apkartina širdį ir jo
kiu būdu neveda į vienybę."

K. OBOLĖNAS

DIDINAMA PREKYB ASUare strictiy enlorced, deaths go down. KOMUNISTAIS
pat

už

these cases, the drivers who coused

you realize what you might liave done‘
Ibis man didn't Itnow he wa$ speed-

passed! Losi year, nearly 40,000 died
ta trafhc accidents. In too many of

them didn't realize they were ai foutt
— until too late. Suppose the offker
hodn't stopped this driver in timel

Help stop senseless killing on our highways. Drive safely
yourself. Insist on strict law enforcement for your
owri protection. Work atiively vvith others to support your 
local Safety Council. Benicniiter—wherc Iraftic laws
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*■ cmpmtion uilh Ihr \ „borui t Itamil and The Adtrrnvng Council, hy •

Naujienos rugp. 9 taip 
įsidėjo prof. B Vitkaus laišką, 
bet pridėjo ir du kartus ilges
nį “ paaiškinimą", kuri čia butų 
koktu net atpasakoti dėl ne
kultūringo tono, netiesias ir 
užgauliojimų. Kas buvo kongre
se ir nebuvo tiek Išsiblaškęs, 

(Nukelia į/4 pus »

tiečių kalbomis, panėši kitam 
reikšmingam dalykui, dėl ku
rio niekas neabejotų. Ar kas. 
abejotų, kad Amerikos karinės 
pajėgos atitraukimas iš Europos 
būtų Amerikos pralaimėjimas 
ir kelio komunistinei vergijai 
į Vakarų Europą atidarymas? 
Kokie argumentai galėtų komu
nistų pavergtus pabaltiečius Į- 
tikinti. kad jų kalbomis VOA 
programų uždarymas nėra mo
ralinis Amerikos pralaimėjimas 
Europoje bei nusileidimas ko
munistams? Tokių nuotaikų ne
galės pakeisti pažadas, kad vie
ton uždaromų pabaltiečių kalbo
mis radijo programų būsią pa
didintos rusų ir anglų kalba 
programos. Anglų kalbą retas 

fizika asmens saugumui. Kaip kas Pabaltijoje supranta, o ru- 
paaiškėjo. jie klausėsi jos dėl 
aktualumo ir galimybės išgirs
ti ją. nes buvo perduodama to
kiomis bangomis, kurias jie sa
vo priimtuvais gali priimti. Tuo 
tarpu iš Washingtono panašią 
programą tik retas lietuvis ana
pus geležinės uždangos išgirs
davo. nes ji perduodama 
trumpomis bangomis, kurių dėl 
trumpumo ir trukdymų, negali
ma buvo girdėti. 0 be to. 
\Vashingtono lietuviškos progra
mos turinys buvo tiek atsijęs 
nuo pavergtų lietuvių gyvenimo, 
jog nepateisino rizikos bei var
go jos klausyti. Savaime aiš
ku. jei ir toliau lietuvių progra
ma iš \Vashingtono bus tokia, 
kokia buvo, ji nebus joks už
vadas sustabdomai lokiai progi
niai iš Europos, nors pastarai
siais laikais ir ši buvo smarkiai 
niveliuta.

tinti prie aktualiausių paverg
tų lietuvių reikalų. Iki 1955 me
tų pradžios lietuvių kalba VOA 
programos iš Europos trukda
vo po 15 minučių kasdien, bet 
minėtų metų pradžioje jos buvo 
pailgintos iki pusės valandos 
per dieną ir kelis kartus paros 
bėgyje buvo pakartojamos. 
Gausūs klausytojų laiškai iš a- 
napus geležinės uždangos VOA 
lietuvių tarnybai, iš Sovietijos 
grąžintų vokiečių ir iš ten at
bėgusių asmenų parodymai pa
tvirtino. kad teikiamoji pro
grama yra aktualiausias teisin
gos informacijos šaltinis ir svar
biausias pavergtųjų saitas su 
laisvuoju pasauliu, šios progra
mos jie klausydavosi su didele

Suminėti ir daugelis kitų fak
tų rodo, kad tikslingumo sume
timų sustabdyti europinę VOA 
lietuvių programą nebuvo. Ne
įtikina šios programos panaiki
nimo nei taupumo sumetimai

sų kalba —svetima, pavergė
jo kalba, kuri yra bruktinai 
brukama. laibai blogas pakaita
las.

Ruošimais panaikinti VOA 
lietuvių programas Europoje, 
kiek teko pastebėti, dar nesu
kėlė tinkamo reagavimo laisvo
sios lietuvių visuomenės ir 
spaudos. O tai yra nepaprastai 
rimtas ir reikšmingas dalykas. 
Reiktų dėti pastangas. kad 
“cupu-lupu" suprojektuota VOA 
reforma būtų sustabdyta, nors 
iki tol kol bus surastas tinka
mesnis sprendimas.

Nato valstybės ir Japonija 
pereitą savaitę atšaukė varžy
mą prekybai su komunistiniais 
kraštais 63 prekių rūšim. Da
bar jau parduoda ir radarus bei 
lėktuvų motorus. Panikino drau 
dimą daugeliui prekių ir Ame
rika. Tik komunistinai Kinijai
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liet Bendruomenes seimui susirenkant
Bendruomenės pats vardas 

kai kam yra svetimas, o josios 
siekimai, atrodo, dar mažiau su
prantami. Nereikia dėl to ste
bėtis, nes sena gyvenimo pa
tirtis sako, kad labiausiai ne
pažįstame savęs. Dar senajame 
Delfių orakule buvęs įrašas: pa
žink pats save! Išmintingasis 
Sokratas tą paskatą geriau sa
ve pažinti laikė savo gyvenimo 
šūkiu ir ragino kitus tai daryti. 
Geriau save pažinsi, geriau ir 
kitus suprasti, išmintingaus 
savo reikalus spręsi.

Tačiau pažinimas to, kas mu
myse glūdi, nėra jau taip leng
vas dalykas, kadangi savas. Ap
siprantame ir nematome ne tik
tai krislo, bet ir rąsto savo 
akyse, nes mūsų žvilgsnis yra 
labiau nukrieptas į kitus. Rei
kia, kad kas iš šalies atkreiptų 
mūsų žvilgsnį į save arba ko
kie dideli sukrėtimai atvertų 
mūsų pačių vidų. Tada tik ge
riau susivokiame, kas mes esa
me.

klausytojus, nes panaikinus 
Mronchono Radijo Centrą MRC) 
tuo pačiu panaikinami vienin
teliai radijo pusvalandžiai pa- 
baltiečiy kalbomis iš Euopos. 
Todėl suprantamas norimas ir 
karčio* nuotaikos, kurios reiš
kiasi pabaltiečių politiniuose 
sluoksniuose tremtyje, čia no
rime trumpai supažindinti su 
musę kaimynę — latviy ir es
tę — laisvosios spaudos kai ku
rsis pasisakymais.tarp savęs, ar jie begyventų 

vienoje vietoje ar būtų paskli
dę po visą pasaulį.

Ryšys su tautine bendruome
ne nutrūksta tik per ilgesnį lai
ką, ir ne tada, kai nustojama 
kalbėti gimtąją, kalba, bet kai
savo krauju ir dvasia visiškai jungiančio 163 tautines organi- 
įaugama į kitą tautą. Tada pa- zacijas, raštą, kurį pirm, prof. 
sidaroma kitos tautinės ben- P. liepins pasiuntė Amerikos 
druomenės nariu.

New Yorke leidžiamas Ame
rikos latvių laikraštis “Laiks’ 
liepos 30 laidoje paskelbė A- 
merikos latvių susivienijimo

Nelaimė, kuri sukrėtė lietu
vių tąutą ir daug jos vaikų iš
sklaidė po visus pašalius, stip
riau iškėlė vidinį mūsų ryšį, ku
rio šiaip jau sąmoningiau ne
jautėme arba tai neskaudino 
mūsų širdies. Pakako to, kad 
jautėmės esą lietuviai, kad di
džioji tautos dalis savo žemėje 
turėjo laisvą nepriklausomą 
valstybę; sielojomės, kad Lietu
vos valstybe neapėmė visų et-

Lietu vi ę tauta dabar yra to
kiose sąlygose, kad jai graso 
didelis pavojus būti suskaldy
tai, sunaikintai ar nutautintai. 
Anoje geležinės sienos pusėje 
to siekiama prievarta, o laisva
jame pasaulyje lietuviai yra iš
statyti dideliam svetimos kultū
ros poveikiui, kuris silpnina 
tautinį atsparumą ir metai po 
metų lenkia iš savo tautinės 
bendruomenės išsijungti. Tokio
mis aplinkybėmis vieni stipriau, 
kiti silpniau yra pajutę,-ko 
anskčiau taip aiškiai nejautė: 
visų likimo bendrumą. Jei kar
tu nesilaikysime, bus iš viso 
sunku atsilaikyti, ypač už gim
tosios žemės sienų, gi gimtoje 
žemėje palikusiem ir vergijos 
spaudžiamiem negalėsime sutei
kti nė moralinės paspirties, ne
kalbant jau apie kitokio pobū
džio pagalbą.

Lietuvių bendruomenė, apie 
kurią dabar ii- gerai ir prastai 
pakalbama ir kurios pasaulinio 
seimo laukiama šio mėnesio pa- 

nografinių žemių (Vilniaus — bigoje, mums ir pasidarė ak-
Suvalkų srities ir visos Mažo- tuali po didelių sukrėtimų ir

Informacijos Tarnybos (USIA) 
vadovui George V. Allen. Tame 
rašte reiškiamas įsitikinimas, 
kad

"paskelbtoji MRC reorgani
zacija latvių klausytoj y už gele
žinės uždangos bus skaudžiai 
pajusta ir išaiškinta, kaip A- 
merikos susidomėjimo sumažė
jimu'.

Ten pat toliau pabrėžiama, 
kad AB transliacijos svarbios 
latvių tautos dvasiai okupaci
joje palaikyti, nes tai ne tik 
sovietinę propagandą atsverian- 
cios objektyvios informacijos 
šaltinis, bet taipgi Vakarų de
mokratijų, ypač Amerikos dė
mesio pavergtiesiems įrodymas. 
163-jų organizacijų vardu prof. 
Lejinš pareiškė, kad šios trans
liacijos yra lygiai Amerikos in
teresas, kaip ir pavergtosios 
Latvijos, ir prašė nesumažinti 
latvių kalba programos laiko, 
nutrauktąjį Miuncheno pusva
landį kompensuojant Washing- 
tone.

To paties “Laiks” praneši
mu, prof. Lejinš pasiuntė kitą 
raštą Laisvosios Europos Komi
tetui, kurio dėmesį atkreipė į 
tai, kad. >

Straipsnio pradžioje nuroda
ma, kad paskelbtoji ir vykdo
ma reorganizacija sukėlė susi
jaudinimo, kuris dar nenurimo. 
Esama ženklų — rašo laikraš
tis —, kad Amerika nesirūpina 
“prestyžo netekimu” ir gali dar 
sukelti “politinio kartėlio”. Su
sidariusią padėtį latvių veiksniai 
Amerikoje jau bendrai apsvars
tė. “Latvija” primena, jog pra
eity ne kartą buvo duŠta opti
mistinių patikinimų dėl pro
gramų pabaltiečių kalbom per 
Laisvosios Europos radiją, ta
čiau to vaisių vis dar nematy
ti. Įžvelgdamas aiškią pabaltie
čių diskriminaciją ir avansą 
Maskvai, /

laikraštis plačiai cituoja "Dar
bininko" liepos 11 vedamąjį,

kuriame sakoma: “Mes tiki
me, kad Amerikos vyriausybė 
-politiškai nenori kenkti nei lie
tuvių, nei kitų pavergtų tautų 
reikalam.... Tačiau mes netiki-

M. MUSTEIKIS

me, kad AB skyrių Miunchene 
likviduoti verstų taupumas ir 
tikslingumas”. Toliau “Latvija’ 
atpasakoja “Darbininko’ min
tis apie dolerius Titui ir Go- 
mulkai ir kad tai labai tikslin
gas žygis Maskvos siekimams, 
bet ne Amerikos. Straipsnio 
pabaigoje pastebima, kad ne
būtų kilę karčių reakcijų, jei 
šiuo reikalu būtų laiku atsi
klausti atsakingi paliestųjų tau
tų veiksniai, 
ma Amerikos 
prieš įvykusį

ir apgailestauja- 
taktika pastatyti 
faktą.

Stockholme
laikraštis “Teataja” liepos 19 
laidoje praneša, kad Estų Tau- 

rtinė Taryba pasiuntė Amerikos 
Informacijos Tarnybai protes
to memorandumą, kuriame at
kreipia dėmesį į tai,

leidžiamas estų

jog pabaiticčiy programy lik
vidavimas Miunchene turės 
rimty padariniy paliestųjų tau- 
ty laisvės siekimams.

Laikraštis pastebi, kad tai 
reiškia, jog žymus skaičius kva
lifikuotų žmonių išjungiami iš 
tų tautų kovos priešakinių po
zicijų. Atsakingi sluoksniai keis
tai aiškina, jog nuo to AB pro
gramos nesusilpnės, bet sustip
rės, nes prapliečiamos progra
mos anglų ir rusų kalbomis. 
Estų Tautinė Taryba pabrėžė, 
jog tokios programos niekad ne- 
astos tų, kurios perduodamas 
gimta kalba, šios transliacijos 
plačiai žinomos Estijoje (ir ki
tuose Pabaltijo Kraštuose) irper 
eilę metų įsigijo nuolatinių klau 
tytojų. Pabaltijys, ypač Estija, 
yra ta Sovietų imperijos dalis, 
kuri yra griežčiausiai atskirta 
tiek nuo Vakarų, tiek nuo Rytų. 
Todėl laisvojo pasaulio radijo 
programa estų kalba šiai tautai

turbūt daugiau negu kitoms So
vietų pavergtoms tautoms turi 
reikšmės. Jų likvidavimas Miun
chene rodo,.

kad AB vadovybė visiškai ne
atsižvelgė į Pabaltijo valstybių 
padėtį.

Švedę dienraštis “Stockhol- 
ms Tidningen” estiškame sky
riuje liepos 11 nurodo, kad Va
karai toliau kapituliuoja eterio 
kare. Prieš kiek laiko anglai su
stabdę BBC programas paverg
tiesiems už geležinės uždangos, 
o dabar ir Amerikos Balsas, 
kurio programos ilgesnį laiką 
jau buvo nepaprastai nepropa- 
gindiškos. Pavergtųjų tautų at
stovų įspėjantys balsai atsimu
šė į kurčias ausis. Klausoma tik 
vadinamų ekspertų, kurie savi
mi pasitikėdami teigia, esą tau
tos už geležinės uždangos la
biau suinteresuotos programo
mis anglų kalba negu gimtąją.

.-O

, v... i • • j - j * t * — nutraukus AB transliacijassios Lietuvos), kad nemažai lie- akivaizdoje dar tebetrunkančios ... . . ... .
tuvių gyveno svetur ir buvo is-. dideles nelaimes Lietuvoje. Su- . . - L , L. . ..- kalas siusti latvių kalba pro

gramas per Laisvosios Europos 
siųstuvą (RFE).

Tokiu būdu latvių klausyto
jus ir toliau pasieks objektyvi 
informacija, o taipgi jie neabe
jos, kad Vakarų demokratijos 
susitaikančios su Pabaltijo anek- ’ 
sija.

statyti nutautimo pavojui. Lie- prantame labiau negu kada, jog 
esame vienos tautos vaikai, su
jungti iš prigimties ir iš praei- 

čius paskutinius nepriklausomos ties, skirtingos dvasios ir kal- 
Lietuvos laikus, kai įsikūrė Už- bos, ir kad tai išlaikyti mums

tuvoje nelabai buvo ir rūpinta
si išeivių likimu, išskyrus pa-

sienio Lietuviam Remti Draugi- yra gyvybės reikalas
ja ir kai Kaune 1935 rugpiūčio Tuo būdu lietuvių bendruo- 
11-18 Įvyko pirmasis pasaulio menė mums neatėjo iš šalies, 

kaip kokia nauja organizacija, 
bet kaip mūsų pačių išraiška, 
mūsų pačių širdies balsas, šau
kiąs išlikti su sava tauta ir 
skirti jai visas savo jėgas, kad 
ji vėl būtų laisva prosenelių 
žemėje ir sąmoninga bei tvirta 
kituose kraštuose.

lietuvių kongresas.
Jau tame kongrese vienas ki

tas iš kalbėtojų pabrėžė, kad 
tauta laikosi ne tiktai savo ne
priklausoma valstybe, bet ir 
tuo. kad ji *yra prigimtoji ben
druomenė, kad jos nariai yra 
organiškai, iš vidaus sujungti

h

Vak. Vokietijoje leidžiamas 
kitas latvių laikraštis “Latvija” 
rugpjūčio 2 laidoje išspausdino 
vedamąjį straipsnį

"Ar Amerikos Balso nutyli
mas nėra avansas Maskvai?" Skulpt. V. GrybasPABALTIJO TAUTOS

Kadangi AB yra oficialus A- 
merikos užsienio reikalų minis
terijos organas, todėl — laikraš
čio nuomone — toks persitvar
kymas

atspindi tam tikrus pasikeiti
mus Balty j y Rūmu nusistatyme 
pavergtyjy atžvilgiu.

Washingtonas kaip Vengrijos 
atveju, atsistojo, prieš alterna
tyvą: arba paremti “evoliucinį 
kelią į laisvę”, arba leisti jį 
nuslopinti tankais ir durtuvais, 
nes tai sudaro didelį pavojų ne 
tik sukilusiems žmonėms, bet 
taipgi ir jų gelbėtojams. Dabar, 
kai “sputnikai” ir tarpžemyni
nės raketos tapo tikrove, “evo
liucinė raida į laisvę” aiškiai 
laikoma pavojinga ir todėl iš
kilęs reikalas sumažinti paguo
dą, teikiamą gimtąja kalba, 
kuri, nepaisant Suvaržyto tono, 
buvo aiškus vadovaujančios Va
karų demokratijos solidarumo 
ženklas. Laikraštis neabejoja, 
kad kapituliacija eterio bango
se sukels didesnį nusivylimą 
klausytojų tarpe už geležinės 
•uždangos, žmonės tai aiškins

Vakaru
ners angliškai ar rusiškai jiems 
toliau bus skelbiama apie ne
pasikeitusią politiką pavergtyjy 
tauty atžvilgiu ir nepaisant vis 
didesnio skaičiaus kongresma- 
ny, reiškiančiy supratimo pa
vergtiesiems.

silpnumu vi stiek.

Ilgoje distancijoje — Įspėja 
laikraštis — nukentės pati A- 
merika. nes remdama komuniz
mą padės jam stabilizuoti pa
dėtį viduje, o tai santykiuoja 
atvirkščiai proporcingai paverg
tųjų viltims.

(Eli)

SLAPTASIS SODAS
dr. Simono išblyškęs veidas, ti rūkas; bet vedami sujaudinto lė galvą. Pakėlė ir pažandė bu- tai;— šakutės ir visiškas nepa-
žvilgančiais akiniais ir sutrauk- Galloway, jie rado kūną— aukš vo apramtyta, bet veidas nebū
ta kakta. Jis išgirdo ir pirmus to, plačių pečių vyriškio — vo labai sužalotas. Veidas bu-
aiškius didiko žodžius. Lordas žlagsant aukštoje žolėje. Užmuš- vo apdribęs, pageltęs, kartu

G.K. CHESTERTON

(2)

Lordas Galloway staiga pa
šokdavo, geliamas minties, kad 
tas netikėlis O’Brienas gali kaip 
nors susirodyti su Margarita; 
kaip — jis nė nemėgino įsivai
zduoti. Ji buvo palikę kavos ger
ti su Brayne’u tuo žilu jaunikiu, 
kuris tikėjo visomis religijomis, 
ir Valentinu, tuo žilu parancūzu 
kuris nė viena netikėjo. Jiedu 
galėjo ginčytis vienas su kitu,

pės. Per veją į kabineto duris 
žengė aukštas, mėlynai apdary
tas stuomuo; mėnesienos nu
šviesto sidabro blikstelėjimas Gallovvay šaukė. “Žolėje lavo- tasis gulėjo kniūpsčias, ir jie sukritęs, išpurtęs, vanago ne
parodė, kad tai pulkininkas O’ nas — kraujais paplūdęs lavo- pamatė tiktai tiek, kad jo dide- simi ir sunkiais vokais — pik- 

nas”. O’Brienas buvo jam visai Ii pečiai apvvilkti juoda gelum- 
iš galvos išrūkęs. be ir kad jo didelė galva plika,

išskyrus vieną kitą rudų plau
kų kuokštelį, prikibusį prie pa
kaušio kaip šlapių kerpių kuške- 
lis. Iš po kniūpsčio veido ran
gės raudona kraujo gyvatė.

— Bent jis, — keista ir gi
lia intonacija pastebėjo Simo
nas, — jis nebuvo iš mūsų drau
gės.

Daktaras pasilenkė. — Jis 
dar neatšalęs, bet man rodos,

Brienas.
Jis įėjo pro prancūzinį langą 

į namą, palikdamas lordą Gal- 
loijay nepaprastai nusiteikusį, 
iš karto pilną apmaudo ir neryž
tame. Mėlynai sidabrinis sodas,

kuria atidarė svetainės; duris, 
jis pamatė tik viena — pamatė 
ko nėra. Pamatė, kad nėra pul
kininko O’Brieno ir lady Mar
garitos.

Nekantriai išlėkęs iš svetai
nės, kaip kad buvo išlėkęs iš 
valgomojo, jis vėl leidos kori
doriumi. Norae^ apsaugoti duk
terį nuo to airiškai alžyriško ne
naudėlio buvo virtęs jo prote 
kažkuo centraliniu, maniakiš* į trubadūrų sodą, į Watteau fė- 

bet nė vienas negalėjo šauktis jo ku. Eidamas į užpakalinę namų jų šalį; norėdamas pasikalbėjęs 
į pagalbą. Po kurio laiko ta 
“pažangi” logomachija pasiekė 
nuobodulio krizę, lordas Gallo
vvay atsistojo ir išėjo į svetainę. 
Ilguose koridoriuose jis išklai- 
džiojo kokias šešias ar aštuo- 
nias minutes, kol išgirdo aukš
ta, didaktišką daktaro balsą, o 
paskui kurčią kunigo balsą, ku
riam nutilus visi prąsijuokė. Jie 
irgi, pamanė jis kreitėdamas, 
greičiausiai, ginčijas dėl “moks- laviju perskordęs ir išblaškęs 
lo ir religijos”. Bet akimirką, debesis. Jo sidabrine šviesa bu

— Turime tuojau pasakyti 
Valentinui, — tarė daktaras, ka
da lordas Galloway trikdamas 
apsakė visa, ką buvo drįsęs ap- 

kaip scena teatre, rodės, tyčio- žiūrėti, —Laimė, kad jis yra 
jas iš jo visu tuo tironišku švel
numu, su kuriuo jo pasaulinis 
autoritetas kariavo. Airio žing
snio ilgis ir grakštumas siutino 
jį, lyg jis būtų rivalis, o ne tė
vas; mėnesiena jį iš proto varė. 
Jis buvo, tarsi burtais, patekęs

čia, — ir net jam dar nebaigus 
kalbėti, į kabinetą, pritrauktas 
šauksmo, įėjo didysis seklys. 
Buvo beveik juokinga pama
čius tipingą jo pasikeitimą; jis 
atėjo su paprastu šeimininko ir 
džentelmeno susirūpinimu, Tą kad jis jau negyvas, — tarė jis. 
taręs, kad kurio svečio ar tarno —Padėkite man jį pakelti.
susirgta. Kada jam pasakė apie Jie atsargiai pakylėjo ji kokį 
kruviną radinį, jis su visu savo centimetrą nuo žemes, ir visi 

buvo, jis nustebo sutikęs savo keltomis paikybėmis, jis spar- rimtumu staiga pagyvėjo, pa- abejojimai, ar jis iš tikrųjų nc- 
dukterį. Ji praėjo išblyškusiu, Čiai nužengė paskui savo prie- žvalėjo, nes čia, vis tiek, koks gyvas, buvo iš karto ir baisiai 
pilnu paniekos veidu, kuris Imi- šą. Žengdamas jis apsibrido me- staigus ir baisus, buvo jo dar- išspręsti. Galva nulėkė šalin. Ji 
vo antra enigma. Jei ji buvo džiu ar akmeniu žolėje; iš pra- bas. buvo visiškai nukirsta nuo ne
buvusi su juo, tai kur jis bu
vo? Su kažkokia aistringa, se- 
niška įtartimi jis nusigrabalio- 
jo į užpakalinę namo dalį ir, 
pagaliau, užėjo juodąjį išėjimą 
į sodą. Mėnuo jau buvo savo ka-

dalį, kur Valentino kabinetas nusikratyti tokiomis meilės su-

žistamas su nukirsta galva; tai 
viskas, kas čia yra ant vejos.

Stojo kone gūdi tyla, kurią 
visiškai iškleręs Gallovvay aš
triai pertraukė.

— Kas ten? Kas ten prie so
do tvoros?

Prie jų pro mėnesieną mig
lą svyruojamai prisiartino ma
ža figūra su didele kvaila gal
va; akimirką ji buvo panaši į 
gobliną, o paskui jie pamatė, 
kad tai tas nekenksmingas ma
žas kunigas, kurį jie buvo pali
kę svetainėje,

— Klausykite. — tarė jis ro
miai, — šitame sode nėra var
tų

Juodi Valentino antakiai bu
vo piktai susitraukę, kaip kad 
pamačius sutaną, iš principo su
sitraukdavo. Bet jis buvo per
daug teisingas žmogus tos pas
tabos teisingumui paneigti.

jam padėjo, ne taip jau moka- — Tamstos tiesa, — atsilie- 
mai. daktaras, ir visai nemoka- pė jis.
mai anglų lordas. Savo šliau
žiojimu jis nieko nepešė, be 
kelių sulaužytų ar į labai ma
žus gabalėlius sukapotų šaku
čių; šakutes Valentinas pakelė.

to romėnų imperatoriaus vei
das .Visiems, kurie ten buvo, jis 
atrodė visiškai nepažįstams. 
Nieko daugiau nebuvo galima 
pastebėti, kaip tiktai kad ke
liant kūną, iš apačios subola
vo. raudona kraujo dėme sutep
ta, balta marškinių krūtinė. 
Kaip dr. Simonas buvo pasa
kęs. tas žmogus nebuvo iš jų 
draugės. Bet labai galimas daly
kas. kad jis mėgino prie jos 
prisidėti, nes buvo atėjęs apsi
rengs iškilmei.

Valentinas nusileido ant ran
kų ir kelių ir su savo kruopš
čiu profcsion?Iiųiu dėmesiu 
ištyrė žolę ir žemę apie dvide
šimt motų apliek lavoną: Čia

džių jis pažiūrėjo žemyn susier- — Keista, gerbiamieji, — ta- mens: kas tą žmogų papiovė. 
anęs, paskui su smalsumu. Kitą rė jis, jiems skubinantis į sodą, jam ir galvą nupjovė. Net Val- 

lentinas buvo sukrėstas. — 
Žmogžudys turėjo būti stiprus 
kaip gorila. — pastebėjo jis.

Ne hc virptelėjimo, nors jis valandėlę patyrinėjo, paskui nu- 
ir buvo pripratęs prie anatomi
nių pabaisų, dr. Simonas pake-

akimirką mėnuo ir aukšti jo- — kad man iš medžiojus pas
varai išvydo nepaprastą reginį lapčių visą pasaulį, dabar pa-

— senyvą anglų diplomatą slaptis ėmė ir įsimetė į mano
smarkiai bėgant ir šaukiant. sodą. Bet kur ta vieta?—Jie pe-

Jo kimiam balsui nuskardė- rėjo per veją netaip jau lengvai, 
jus, kabineto duryse pasirodė nes nuo upės buvo pradėjęs kū

metė šalin. I
— Sakutės, — tarė jis rim- šią istoriją

Prieš sužinodami, 
kaip jį užmušė, gal. turėsime 
sužinoti, kaip jis Čia pateko. 
Paklausykite manęs, gerbiamie
ji. Jei tai gali būti padaryta, ne
pakenkus mano padėčiai ir pa
reigai. mes visi susitarsime kai 
kurių įžymių vardų nevelti į 
................  (b-d.)
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Neskubėkit grjžt Lietuvon, jums neblogai ir Brazilijoje
Brazilijos sostinėje, Rio de 

Janeiro, liepos pabaigoje posė
džiavo tarptautinis parlamenta
rų kongresas. Sovietų “parla
mentarų” sąstate buvo ir Jus
tas Paleckis, tarybinis Lietuvos 
prezidentas. Po kongreso su ki
tais delegatais jis lankėsi Sao 
Paulo, didžiausiame Brazilijos 
pramonės centre. Ta proga 
jaunuolis Albinas Vaikšnora, 
kuris prieš metus dalyvavo ko
munistiniame jaunimo festiva
lyje Maskvoje ir lankėsi Lietu
voje pas J. Paleckį, dabar jį už
kvietė į savo “gimtadienio šven
tę’rugpiūčio 5. Po ta priedanga 
kiti Brazilijos lietuviai komu
nistai surengė J. Paleckiui vai-

REIKŠMINGAS SUTAPIMAS

Priėmimas J. Paleckiui buvo 
suruoštas vengrę klube (rua 
Paula Souza). Prisiminę Sovie
tų terorą Vengrijoje, o J. Palec
kio talkininkavimą tokiam pat 
terorui Lietuvoje, galime saky
ti, kad reikšmingesnės vietos 
jam nebuvo galima rasti, čia 
susirado apie 100 aktyvių ko
munistų ir dar koks 150 jų pa
žįstamų. Paruošti trys stalai, 
suneštiniu būdu padengti tor
tais, užkandžiais ir skanumy
nais, priminė “raudoną pikni
ką’. Daugumos nustebimui at
silankė taip pat su būreliu drau
gų kun. J. Šeškevičius ir T. 
J. Bružikas, S.J. Vieni nenorėjo 
įsileisti, kiti pakvietė vidun ir 
kunigus pasodino prie to paties 
stalo, kaip ir J. Paleckį.

SENAS PASLAUGUS PONAS *
Prieš 20 metų Justas Paleckis, 

Latvijos lietuvis, Kaune buvo 
“Naujojo žodžio” redaktorius, 
aukštokas apyliesis vyras, pa
ilgo veido ir žvalių neramių 
akių, gyveno apyskurdžiai, mai
šėsi lietuvių visuomenėje ap
gulęs. Buvo parašęs dabai pat
riotišką knygą apie Latviją ir 
nepalankius bolševikam įspū-

— Paleckis Sao Paulo liet, komunistę pobūvy -----
Lietuvos laisvės laikais nemažai Hetavių vyko BnudUjoa, manydami ten geriau įsi

kurti. Pateko į tokį vargą, kad Lietuvoje atsirado priežodis:.“Ar nori Brazilijoje gidą 
gauti”? Del vargo nevienas pasidarė komunistu. Sovietam Lietuvą užėmus ir paragi
nus grįžti, kai kurie susigundė, bet pamatė, kad dabar jau Lietuvoje blogiau negu Bra
zilijoje. Tai patvirtino pate Justas Paleckis sakydamas: “Palikite Brazilijoje, nes jums 
čia neblogai”. Kodėl ps taip kalbėjo Sao Paulo lietuviam komunistam?

■---------------------------------------------- Rašo J. ŠAKYS, Brazilija -------------- ■---------------------------------

J. Paleckis savo kalbą skyrė 
pasigyrimui ir Sovietų santvar
kos išgyrimui. Nusakęs, kokias 
pareigas eina Lietuvoje, kokią 
vietą užima Maskvoje ir kokį 
turįs ten pasitikėjimą (kažin už 
ką?), kaip plačiai po pasaulį va
žinėjąs (Europą, Aziją), toliau 
atsikosėdamas gyrė, kaip Lietu
voje viskas gerėja, kaip kyla 
švietimas, kolchozai, kaip leng
vėja gyvenimas Sovietų Sąjun
gos globoje.

"Dabar visi žmonės jau tu
ri po eilutę rūbę, po apsiaustą 
ir pora batę. Seniau keturi 
žmonės turėjo vieną apsiaustą 
ir vieną pora batę".

Toliau aiškino, kad karo me
tu buvę sunaikinta apie pusė 
pastatų, išžudyta apie pusė mi
lijono gyventojų. “Kelios de
šimtys tūkstančių kažin kur iš
bėgo”. O daugiau negu kelios 
dešimtys tūkstančių Sibiran bu
vo išvežta, drauge Paleckį?

NESKUBĖKITE GRĮŽTI 
LIETUVON...

- Kai J. Paleckis gyrė ir gyrėsi, 
susirinkusieji “draugai’ stipriai

NEMALONŪS KLAUSIMAI 
UŽGLŪŠINAMI RĖKSNIŲ

Vaišių organizatoriai buvo 
sutelkę apsauginius jaunuolių 
būrius, kurie triukšmingai plo
jo J. Paleckiui kalbant, saugo
jo jo “neliečiamybę” ir visa 
gerkle baubė, kai tik kas pakil
davo klausti. T. J. Bružikas priė
jo prie J. Paleckio ir paklausė:

— Ar atsimenate, kad buvote 
davę įsakymą mane areštuoti 
ir įmesti į Marijampolės kalėji
mą?

— Atsimenu. 0 ką čia vei
kiate?

— Misijas vedu. Paleiskite 
mano seserį iš Sibiro!

Rėksniai pakėlė triukšmą ir 
įsispraudė tarp kun. J. Bružiko 
ir J. Paleckio. Kunigą nustūmė 

_____ šalin, o J. Paleckį pristūmė 
užtarti Brazilijos vyraiusybėje,‘ P™6 lėkštės. Jis dar nebuvo nie-

J. Paleckio nuomone, Brazi- rūpintis jų gražinimu Iš buvu- ragavęs. Jam valgant torto 
lijos lietuviai yra neblogai įsi- šių komunistų propagandininkų 1
kūrę, pati Brazilija esanti di
delių galimybių kraštas, daug 
laisvės, tad iš čia judintis ne
apsimoka. Tik vėliau visi bus 
“priimami su išskėstom ran- 
rom“. Dabar kiekvienas grįž
tantis atskirai išklausinėjamas, 
ar turi giminių, kokį moka dar
bą, ar norės pastoviai įsikurti 
ir tt Net ir tie, kurie norėtų 
“aukotis socialistinės tėvynės 
gerovei”, tegul dar palaukia.

Kodėl J. Paleckis apliejo šal
tu vandeniu Brazilijos “drau
gus”?

plojo. Bet plojimai suretėjo, 
kai jisai ėmė įrodinėti, kad 
bent trejus metus reikia pa
laukti ir Lietuvon nevykti, neą 
“jokiu būdu negalima visų ap
rūpinti darbu ir butais”. Jam 
tekę sutikti ir kalbėtis prie 
Trakų su tais, kurie iš Brazi
lijos grįžę. Daugumas nesą pa
tenkinti ir norėtų grįžti. Mat, 
jie tikėjęsi, kad "tėvynėje pie
no upės tekančios kisieliaus 
krantuose".

GRĮŽIMAS NE TREMTINIŲ 
PAKENKĖ

Propagandą už “grįžimą į tė
vynę” davė bolševikam nepa
geidaujamų vaisių. Senieji išei
viai, suvedžioti ir grįžę, apsivy
lė bolševikiniu rojumi, neradę 
žadėto “pieno kisieliaus kran
tuose”. Rado prievartą, nelaisvę 
ir skurdą. Dabar rašo draugam, 
pažįstamiem ir giminėm grau
džius ir karčius laiškus, prašo

pasidarė komunizmo priešai. 
•Jei nebūtų grįžę, ir toliau bū
tų varę komunistinę propagan
dą pačioje Brazilijoje. Nenorė
dami daugiau tų agentų nustoti, 
dabar nebekviečia grįžti gru
pėmis, o tik atskirus asmenis, 
ištyrę, ar pakankamai stiprūs 
atlaikyti nusivylimą ir melą. Ta
čiau tremtiniai, kurie gerai ži
no bolševikinį rojų ir kurie čia 
yra pavojingi, teberaginami pa
sinaudoti “amnestija” ....ir at
sisėsti kalėjime arba atsidurti 
Sibire. «

-riekę, pakilo kun. J. Šeškevičius 
ir pastatė kelis klausimus, nu
rodęs, kad A. Černiauskas ža
dėjo, jog bus atsakyta’. Kun. J. 
Šeškevičius, stabdomas rėksnių 
šauksmo, paklausė apie religi
nę laisvę Lietuvoje, maldakny
gių stoka, muitus siuntiniam, 
trėmimus į Sibirą.

J. PALECKIS PASIDARO 
RŪSTUS

Senas paslaugus “ponas”, li
gi tol stengęsis šypsotis, užkan
dęs torto su karčiais klausi
mais, išsitempė į rūstų bolše
vikinį agitatorių ir aiškino:

“Tarybinėje santvarkoje baž
nyčia yra atskirta nuo valsty
bės ir mokyklos. Mes turime 
svarbesnių reikalų negu malda
knyges spausdinti. Be to. mū
sų režimas religija laiko pažan
gos stabdžiu....

“Lietuvoje tik vaistų dar 
trūksta, o viso kito Lietuvoje 
pakanka. Giminės prašydamos 
siuntinių išnaudoja, ir dėl to 
tarybų valdžia įvedė tokią tvar
ką,. kad jeigu kas gali siųsti 
siuntinį, tai gali sumokėti ir 
muitą’.

“Visi ištremtieji yra valdžios 
priešai.... Mes tokiu žmonių ne- 
tremiame, o tik perkeliame j 
kitą vietą. Prancūzijos revoliu
cijos metu buvo ir galvos ker
tamos. Revoliucijų laiku tokie 
dalykai leistini”“..

Nebuvo leista paaiškinti: kad 
pažangos stabdžiu yra pati bol
ševikinė ir kolchozinė tvarka; 
kad ne giminės gimines išnau
doja, o Sovietų valdžia apiplė
šia vienus vienoje geležinės sie
nos pusėje, kitus — kitoje; kad

žmoni ištrėmimu į Sibiro taigas 
taip pat žudomi, nereikia nė gi- 
liotinę, o bolševikę dar naudo
jami ir kulkosvydžiai.

BUČIUOJAMAS JUDAS

J. Paleckio priėmimo pobū
vyje dalyvavo “Folha da Tar
dė” laikraščio reporteriai ir 
fotografai. Kitą dieną gana ob
jektyviai aprašė tą “pagerbimą’ 
Buvo nurodyta, kad vaišes or
ganizavo ne lietuvių kolonija, 
o komunistinis gaivalas, kuris 
nesudaro nė vieno procento lie
tuvių ir negali kalbėti koloni
jos vardu. J. Paleckio kalba bu
vusi ne kas kita, kaip komunis
tinė propaganda. Kiekvienas 
klausimas apie tikrąją Lietuvo
je padėti buvo triukšmo nus
telbiamas. Du kunigai buvo 
aprėkti ir su būreliu dalyvių tu
rėjo išeiti, kai pats J. Paleckis 
pareiškęs, kad jis, čia atvykęs ne 
į mitingą, o į šventę. ..

Kai kelios mergaitės Paleckį 
bučiavo, palikdamos ant riebaus 
skruosto -raudonas lūpų dėmes,' ' 
prisiminė kraujas žmonių, nu
žudytų J. Paleckio talkininkavi
mu bolševikam ir nutremtų kan
čiom į Sibirą.

Esti laikų, kada ir Judas bu
čiuojamas, ir atsiranda mergai
čių, kurios Judą apkabina. To
kie laikai ir tokie žmonės!

Lenkai labai domisi Amerika
Amerikos lietuvis už geležinės uždangos (2)

Paimta sarašą, kur buvo matyti tokio iškilmingo lenkų 
čekoslovakų ir lenkų valdžių muzikantų parado. Kalti čekos- 
duotos kolektyvinės tranzitinės lovakai....
vizos, atsisakė tą sąrašą grą
žinti orkestro vadovui Tarp 
mūsų palydovo ir čekoslovakų 
milicijos pareigūno prasidėjo il-

džius iš savo kelionės į Soyie- g0S derybos. Vadovo įrodinėji- 
tų Rusiją. Dabar, pasiekęs jau maj, kad be šio sąrašo ir be vi-

Dėl pinigo ar dėl garbės?

kaitom apmokėti. Mes paste
bėjome, kad visi lenkai, nežiū
rint savo verslo, yra 
bendravimo su laisvųjų 
žmonėmis. Jie .tą savo 
mą demonstravo viešai

išsiilgę 
kraštų 

išsiilgi- 
ir gar-

60 metų, tasai tarybinis Lietu
vos “prezidentas” ir Vyriausios 
Tarybos Maskvoje “viceprezi
dentas”, buvo pora pirštų že
mesnis, bet stuomeniu ir veidu 
papilnėjęs, palinkęs, tartum ne
nulaikąs plikos ir sunkios gal
vos. Mėlynai apsirengęs, su mar
gu kaklairaiščiu ir SSSR ženk
lu atlape, jis priminė atidų ir 
paslaugų seną “poną”. Išdavi
kiška ir šuniška tarnyba Lietu
vos priešam labai pakeitė tą 
vyrą iš lauko ir vidaus, kuris 
išsiliejo komunistine propagan
da.

zų mes negalėsime įvažiuoti į 
Lenkiją, raudonojo biurokrato 
neįtikino. Jis kietai pareiškė, 
kad be augštesnio savo virši- ! 
ninko parėdymo jis negalįs są
rašo grąžinti, o ar mus lenkai į- 
sileis ar ne, tai esąs no jo reika
las...

Tos bergždžios derybos už
truko net ketvertą valandų. Tu
rėjom vykti Lenkijos pusėn ir 
be sąrašo ir be vizų. Mūsų dip
lomatinė nesėkmė tuo įvykiu 
dar nesibaigė: traukinys buvo 
tikrinamas dar kelis kartus ne 
tik stotyse, bet ir plyname lau
ke; vėl tikrinami dokumentai ir 
daiktai, reikalaujama sąršo su 
tranzitine viza, kurių jau nebe- 

‘gimta- turėjome. Kol susisiekdavo su a-

Lenkija mus priėmė tikrai vai- . . , .
šingai. Visi lenkai pareigūnai, nevengdami net savo vai- 
menininkai ir paprasti žmon- dzios vl«os kritikos. Nepapras- 

r r tas susidomėjimas ’ šiaurės A-

GYRĖS1 IR GYRĖ 
ATSIKOSĖDAMAS

Albinas Vaikšnora,
d ienini n kas”, pradėjo šnekas nuo pasienio milicijos biurokra- 
portugališkai (rusiškai, matyti, tu, turėjome stotyse laukti va- 
dar neišmoko), o A Černiaus- landų valandas.
kas, atvežęs “didį svečią” iš Turiu tiesę neįsileisti į Lenkiją 
prabangaus viešbučio “Excel- Lenkiją pasiekėme pavėlavę 
sior’, pasveikino lietuviškai, pa- daugiau kaip dešimtį valandų! 
prašė pakalbėti ir atsakyti 4 Kai mūsų vadovas lenkų pasie- 
klausimus, jeigu jų bus. nio milicijos pareigūnui pareiš

kė mūsų vėlavimosi priežastį ir 
kad mes į jo kraštą įvažiavo
me be tranzitinės vizos, jis šyp
sodamasis pasakė: “Taip, ponai 
amerikiečiai, aš turiu teisę jūsų 
be vizos neįsileisti. Tiesiai sa
kant, jus čia pat areštuoti už 
nelegalų mūsų valstybės sienos 
paržengimą. Bet šia teise aš ne
pasinaudosiu, nes man iš Var
šuvos yra pranešta apie jūsų 
atvykimą. Prašome nepykti ir 
ant mūsų kaimynų. Jie dėl per 
didelio savo stropumo dažnai 
taip pasielgia su tranzitiniais ke- 
leivais. Keliaukit laimingai, po
nai amerikiečiai, aš jus patiki
nu, kad tokių dalykų Lenkijoje 
neatsitiks!”

IS DARIAUS-GIRĖNO minėjimo Soldine, jų žuvimo vietoje. Kalba Dariaus duktė Nijolė, atvykusi iš 
Kauno.

nės, su kuriais teko vienaip ar 
kitaip bendrauti, buvo nepap
rastai malonūs, nuoširdūs ir 
mums paslaugūs. Pasieninio 
lenkų milicijos pareigūno pati
kinimą su “slowo honorowi” vi
si mūsų sutikti lenkai vykdė 
tarsi susitarė. Man dar ir dabar 
neaiški priežastis lenkų vaišin
gumo, palodyto mums ameri
kiečiams: ar tai įgimta lenkų 
tautos dorybė, ar juos mums 
taip palankiai nuteikė kaip tik 
tuo metu prasidėjusios tarp 
JAV ir Lenkijos vyriausybių 
derybos dėl $100,000,000 pasko
los....

Žmonės sujaudinti

Tokiomis nuoširdžiomis nuo
taikomis lenkai sutiko ir visus 
mūsų koncertus Katovice, Poz
nanėje, Krokuvoje ir Varšuvo- 
je.Visur lenkų publika rodė 
tokį entuziazmą, kokio mes nie
kados nesame patyrę ir. turbūt, 
nebepatirsime. Pavyzdžiui, Kro
kuvoje, mums sugrojus “Rako- 
czi Maršą” visa pilnutėlė salė 
atsistojusi pakėlė tokias triukš
mingas ovacijas ir tokį 'jaudin
tą entuziazmą, kad mums at
rodė, jog žmonių tūkstantinės 
minios pagal maršo garsus iš
siveržė pro visas duris į gatves 
ir ten pradės sukilimo žygį! 
Po koncerto mus užplūdo mi
nios žmonių — lenkų muzikų, 
menininkų, studentų, eilinių 
žmonių, norėjusių su mumis 
susipažinti. Sujaudinti žmonės 
spaudė mums rankas, reiškė 
nuoširdų susižavėjimą koncer
tu. įtikinėjo mus. kad jie tokio 
koncerto dar nesą turėję....

merika buvo pastebimas ir ki
tuose reiškiniuose. Pavyzdžiui, 
mūsų koncerto Lodzėje metu, 
buvo tarptautinė žemės ūkio ir 
pramonės paroda, kurioje ša
lia didžiulio komunistinės Rusi
jos paviljono buvo ir JAV. Pas
tebėjome, kad parodos lankyto
jai daugiausia domėjosi Dėdės 
Šamo pavilidnu, ir jis visą lai
ką buvo pilnas žmonių: komu
nistinės Rugijos pavilionas — 
visada pustuštis....

Ruska baidyklė
Nežinau, kaip Varšuva atro

dė prieš Antrąjį Pasaulinį Ka
rą. Nūdien ji galbūt daugiausia 
primena buvusio karo siaubin
gus padarinius. Ištisi kvartalai pasveikino atstovus liet, drau- 
— griuvėsiai arba tušti plotai, gijos vardu. Atvykusius svečius 
Atstatymo darbai varomi spar- vietiniai lietuviai iki pietų pa
čiai, bet tai daugiausia oficia- važinėjo laivu po uostą, o pas- (Atkelta iš 2 psl.)

DARIAUS-GIRĖNO MINĖJIMAS SOLDINE
Iš Stetino, dabar lenkų vai- lenkų moksleiviai skautai (har- 

domos srities, redakciją pasie- cežai), kurie vėliavėlėmis rodė 
kė laiškas, kuriame prisimena
mas ir Dariaus-Girėno žuvimo 
25 metų sukakties minėjimas.

Minėjimas Įvyko liepos 16. 
Iš Lietuvos buvo atvažiavusi 
šešių žmonių delegacija. Jų tar
pe buvo ir Dariaus duktė Nijolė 
kuri profesoriauja medicinos fa
kultete Kaune. Iš Punsko atvy
ko du lietuvių atstovai. Aerod
rome laiško autorė lietuviškai

kelią.
Žuvimo vietoje prie pasviru

sio Rūpintojėlio buvo išstaty
tos rusų ir lenkų karių ir moks
leivių skautų sargybos. Ten pa
sakyta keletą kalbų. Kalbėjo ir 
Dariaus duktė Nijolė. Tada su
dėjo vainikus ir gėles prie pa
minklo. Buvo gėlių, surištų ir 
trispalvėmis juostelėmis.

Vėliau visi pasikalbėjo. Atvy
kusieji iš Lietuvos buvo atsive
žę lietuviškų knygų, kurias pa
dalino žmonėms. Atvykusių 
tarpe buvo “švyturio" redakto
rius A. Bieliauskas ir generolas 
Urbšas.

Dariaus Girėno žuvimo vietą 
dabar (po antrojo pasaulinio 
karo) prižiūri švaigdžių šeima, 
kuri nepertoliausiai gyvena.

Naujienįi paaiškinimas ir rezoliucijos
talikų dergimas spaudoje — 
yra visai kitas. Nemanome, kad 
tuo būdu yra stiprinamos Alto 
pozicijos lietuvių katalikų vi
suomenėje.
Dar dėl kongreso rezoliucijų

Kongreso rezoliucijos, kurias 
buvome paskelbę rugp. 8. pa
sinaudodami Dirva, dabar gau
tos iš kongreso komisijos. Tos 
komisijos pirm. prel. J. Balko
nas ir narys dr. Br. Neinickas

lūs pastatai. Pirmiausia, atrodo, kui pasileido Į kelionę, į Soldi- 
rusai šoko statyti sau pamink- na. x
lūs. Pačiame miesto centre pas- Nors laikraščiuose tik dieną 
tatytas komunistinės Rusijos prieš buvo paskelbtos žinios 
pergalės paminklas — vadina- apie būsimas iškilmes, bet lie- 
mi kultūros rūmai, savo archi- tuviai susirinko iš visų apylin- 
tiktūra labai primenantys mū- kių ir iš Stetino. 
sų Clevelando Terminai Buil- Pasiekti Dariaus Girėno žu- 
ding. (Tuose rūmuose vyko ir rimo vietą nėra taip lengva, 
mūsų koncertas). Lenkai pasta- Klaidus kelias, čia pagelbėjo 
tą vadina “Ruska baidykle" ir .--------- “
ketina, kai tik atsiras galimy- atsipalaiduoti nuo raudonosios 
bė, jį sunaikinti. Apskritai, len- meškos glėbio ... 
kai labai neapkenčia rusų ir -Susitikimas su lietuviais 
tai viešai demonstruoja. Len- mums paliko labai malonius į- 
kų ugdoma neapykanta rusams spūdžius. Aš asmeniškai išgy- 
ilgainiui gali prasiveržti toli venau nelauktą staigmeną — 
siekiančiais nedraugiškais veiks- susitikau ir susipažinau su ke
rnais...

Išornis šių dienų Lenkijos kusiais iš Lietuvos! šitie neti- 
vaizdas skurdus. Žmonės suvar
gę ir skurdžiai apsirengti. Mū- jaudino iki ašarų. .. redakcijoje, kur jisai turi ša
šų sutikti lenkai sakė, kad jų Būdamas Lenkijoje, lietuvių vo raštinę. Amerikos Lietuvių 
gyvenimo sąlygos paskutiniu jieškojau netiesioginiu keliu. Taryba turėtų rimtai pagalvo-

Į mūsų pirmojo koncerto Lenkų draugiškumas ir visoke- metu pagerėjusias, turį dau- Buvo keblumų, nemokant len- ti. kiek jai pasitarnauja toks
Lenkijoje vietą, Katovicus, at- riopa paslauga lydėjo visus mū- giau laisvė, svarbiausia, turį už- kų kalbos. Kalbėtis per vertė- susijungimas su Naujienų redak
važiavome pavėlavę lygiai dvy- sų žingsnius. Jų kviečiami mes tektinar maisto. Jie mus tikino, jus, kurių po kelis buvo iš mū- cija. O lietuvių katalikų visuo-
lika valandų. Stoty neberadome lankėmės jų namuose, drauge kad jų būkle greitu laiku dar sų ir iš lenkų pusės, mums bu- menė turėtų pasidaryti atitinka-

nathalie a. bach, ir Filharmonijos orkestro, ku- vaišinomės restoranuose, tik už daugiau pagėrėsianti. lankai di- vo permaža. Tada mėginome mas išvadas iš jos veikėjų nic-
moksiininM i* Maskvcs, kalba nS $u visais savo dūdomis ir save ir už svečius mokėjome deli partriotai. pasiryžę ginti sa- susikalbėti visokiomis kalbomis, kinimo. nes kritikos žodis su- atostogų reikalų vedėjas".

unpUutiX*kon- būgnais patraukė namo. Mums mes. nes mūsų svečiai neturėjo vo krašto laisvę. Kiekvieno len- kokias tik kas mokėjome. važiavime yra vienas dalykas. Norime tik priminti, kad kon- 
flresar. r Trfi.icijai tyrinėti. buvo gaila, kad negalėjome pa- pinigu tokioms stambioms sąs- ko patrioto slapta svajonė (bus daugiau). <> sąmoningas ir nuolatinis ka- resas buvo birželio 27 28!

DR.

liais asmenimis, neseniai atvy

kėli susitikimai mane ir juos

Susidomėjimas Amerika

kaip Naujienų redaktorius Lic- • 
tuvos himno metu, gerai žino, 
kad ne prof. B. Vitkus, kalbė
jo apie “senus veidus". Naujie
nos jam tai prikiša net du kar
tus. čia pasirodo, kad Naujie
nų informatorius dar prasčiau 
atmenąs, kas buvo, negu prof. 
B. Vitkus, kuriam tai prikiša
ma atminties stoka.

Naujienos visai išeina iš kraš- lydimame rašte rašo: "Kadan- 
to, kai nesivaržo lyginti su gi Amerikos Lietuvių Tarybos 
“bimbininkais" rimto ir veikalus Sekretoriato lietuvių spaudai 
lietuvių katalikų veikėję. kuris, buvo išsiuntinėtos tik "Svarbes- 
remdamas Altą, per pastaruo- nės rezoliucijos, priimtos Ame- 
sius metus Brocton. Mass.. rikos Lietuvių Kongrese 
Lietuvos laisvinimo rcikalaih čiame Tamstoms, pone, Redak- 
surinko ne šimtine, o keliolika toriau. maloniam dėmesiui ir 
šimtų dolerių. Alto sekretorius kitus vienbalsiai priimtus Koli
tai galėtų pasitikrinti Naujienų greso nutarimus".

Dėl trūkstamo nutarimo; lie
čiančio diplomatus ir laisvini
mo veiksnius. Br. Nemicko yra 
dar tokia pastaba: 'Rezoliucijų 
komisijoj neliko nuorašo, o Al
to vykdomasis sekretorius. pap
rašytas paaiškino, kad nega
lįs jo parūpinti, kol negrįš iš

siun-
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Krikščionys demokratai akcijoje
Paganinio masto krikšč. demokratų konferencija

fiš VISUR

Liepos 9-10 Briuselyje įvyko 
antroji tarptautinė krikščio
nių demokratų konferencija. 
Konferencijos posėdžiai buvo 
Europos anglies ir plieno pavi- 
lijone. Kopferenciją suorganiza
vo Laisvos Europos ir Pietų A- 
merikos krikščionių demokratų 
organizacijos: Nouvelles Equi- 
pes Internationales (N.E.L); 
Organization Democrate Chre- 
tienne d’Ameriąue (O.D.C.A.) ir 
Christian Democratic Union of 
Central Europe (C.D.U.C.E.), ku
ri apima pavergtus kraštus.

Iš 32 valstybių — kraštų į 
konferenciją suvažiavo:

Iš Vakarų Europos (10): Bas
kų krašto, Belgijos, Prancūzi
jos. V. Vokietijos. Didžiosios Bri
tanijos, Italijos. Luksemburgo. 
Olandijos, San Marino ir Švei
carijos.

Iš Vidurio Europos — paverg
tųjų tautų (7): Lietuvos. Latvi
jos. Čekoslovakijos. Lenkijos. 
Rumunijos. Vengrijos ir Jugo
slavijos.

Iš Pietų Amerikos (12): Ar
gentinos. Brazilijos, Bolivijos, 
Čilės, Kolumbijos, Ekvadoro. 
Panamos. Guatemalos. Pero EI 
Salvadoro. Uruguajaus' ir Vene- 
zuelos.

Iš Afrikos (3): Prancūzų ek
vatorinės Afrikos. Kenyjos ir 
Ruanda Urundi.

Be to. dalyvavo atstovai dar 
tarptautinių organizacijų: Euro
pos Bendruomenės. Krikščioniš
kųjų Profesinių Sąjungų Tarp
tautinės Konfederacijos; Krikš
čionių Darbdavių Tarptautinės 
Sąjungos ii' Jaunųjų Krikščio
nių Demokratų Tarptautinės Są
jungos.

Konferencijos dalyviai buvo 
kompetentingi užsibrėžtus už
davinius spręsti ir, jausdami pa
reigą ir atsakomybę, per trum
pą konferencijos dviejų dienų 
laiką sugebėjo gyvai ir esmi
niai išdiskutuoti ir vieningai 
priimti krikščionių demokratų 
nusistatymus — rezoliucijas po
litiniu. socialiniu ir tarptautiniu 
klausimais.

Pažymėtinas Pietų Amerikos 
valstybių krikščionių demokra
tų partijų atstovų aktyvus reiš
kimasis.

Jie nesigailėjo laiko ir ne
praleido progų savo nusistaty
mams išdėstyti. Jų nusistaty
muose reiškėsi gilus principin
gumas. krikščioniškumas ir de
mokratiškumas.

Nors tuose kraštuose krikš
čionys demokratai yra naujas 
sąjūdis, tačiau vadovaujančių 
asmenų veržlumas ir iki šiol pa
siekti veiklos rezultatai teikia 
optimistinių vilčių krikščionių 
demokratų akcijos pasisekimui. 
Sakysime, rugsėjo 4 Čilėjo į- 
vykstančiuose prezidento rinki
muose vienas stipriausių kandi
datų yra krikščionių demokra
tų vadovaujantis asmuo — se
natorius Eduardo Frei. o lap-

HARRISON, N.J.

Liepos 22 Magdelena Kochan- 
skienė šventė savo vardo die
ną. Ją pasveikino vaikai ir pa
žįstami ir palinkėjo ilgiausių 
metų.

Solenizantė yra veikli Kearny 
—Harrison Sopuolingos Dievo 
Motinos parapijos narė ir Mal
dos Apaštalystės organizacijos 
pirmininkė. Nors draugija yra 
negausi, bet tai yra darbščios 
bitelės, kurios daug padaro baž
nyčiai ir lietuvybei. Draugija iš 
pramogų ir aukų nupirko Jė
zaus Širdies gražią statulą, ku
ri dabar puošia Sopuolingosios 
Dievo Motinos bažnyčią. (Statu
la atsiėjo apie 900 dol.)

Birželio 15 draugija turėjo iš
kilmingą susirinkimą. Buvo mi
šios už mirusias draugijos na
res. komunija, bendri pusryčiai, 
kuriuose dalyvavo kleb. kun. L. 
Voicekauska?r ir vikaras kun. 
D Pocius. Klebonas pasveikino 
nares ir palinkėjo nenuilstamai 
siekti savo užsibrėžtu tikslu.

O.S.

PRANAS VAINAUSKAS

kričio 30 Venezuelos preziden
to rinkimuose kandidatuoja pro
fesorius Rafael Caldera, genera
linis sekretorius Venezuelos 
krikščionių demokratų partijos.

Daugelis Pietų Amerikos 
valstybių yra reikalingos krikš
čioniškos ir demokratinės švie
sos politiniam bei socialiniam 
klausimams spręsti. Kylanti nau
ja politinė jėga — krikščioniš
koji demokratija — su pilnu 
pareigos ii' atsakomybės supra
timu drąsiu žingsniu žengia pir
myn tų problemų spręsti.

Taip pat pabrėžtinas ir Afri
kos atstovų dalyvavimas.

Konferencijai pirmininkavo 
N.E.I. pirmininkas — Belgijos 
valstybės ministeris M. Auguste 
de Schryver, padedamas dr. 
Prochazkos. CDUCE pirminin
ko. ir dr. Tomas Reyes Vicuna. 
Čilės atstovų rūmų užsienio ko
misijos pirmininko ir O.D.C.A. 
generalinio sekretoriaus.

Pranešimus pagrindiniais klau
simais padrė:

Dr. A. Prochazka — Krikš
čioniškoji demokratija ir poli
tinis teisingumas, dr. Rafael 
Caldera — Krikščioniškoji de- 
makratija ir socialinis teisingu
mas (skaitė M. Victosr — 
Manuel Guimmez) ir Paul van 
Zeeland — Krikščioniškoji de
mokratija ir tarptautinis teisin
gumas.

Tų pranešimų klausimais iš
vadoms suformuluoti ir rezoliu- 
sijoms paruošti buvo sudarytos 
trys komisijos. P. Vainauskas

Floridoje nauja lietuvių kolonija
Šią savaitę gavau storą laiš

ką iš man nepažįstamos Flori
da State Finance Co. firmos. 
Laiške — visas pluoštas popie
rių: lietuviškai rašytas paragini
mas Įsigyti sklypą Silver City 
miestelyje, kur būsianti lietu
vių kolonija, laikraščių iškar
pos ir žemėlapiai, sutaries la
pas; tik pasirašyk su žmona, 
nusiųsk 100 dol. ir gausi du 
sklypus.

Atsivertęs Floridos žemėlapi, 
ieškojau Silver City. Nėra. Yra 
tik Silver Springs. Atrodė kaž
kaip įtartinai, tad pats asmeniš
kai nuvykau į Florida State Fi
nance Co.. Miami miesto cent
re. Tikrai suradau nurodytą i- 
staigą. Sekretorė mane prista
tė Mr. \Volfarthui. buvusiam 
.Miami miesto majorui, dabarti
niam bendrovės vicepirminin
kui. I mano nedailią anglų kal
bą jis nusišypsojo ir parodė 
aukštaūgį, saulėj įdegusi Karo
li Vertalka. su kuriuo galima 
lietuviškai aiškintis.

— Tai kur bus ta lietuviška 
kolonija?

Ji:, parodo žcmėl; pi ir veda 
aplink Silver Springs — garsų
jį kurortą, kur turistai važinė
ja gondolomis su tiklo dugnais 
ir apžiūrinėja žuvis šv. Jono 
upėje.

— Matote, šiaurėje nuo Sil
ver Springs yra Fort McCoy. 
šalia ežeriukas. Ta’ Silver 
Lake. Aplink ji statosi mieste
lis —Silver City. Per mieste
lio vidurį eina kryžkelė. Kryžke
lės šiaurėje bus lietuvių sklypai.

Jis ir organizuoja šią lietu
viu koloniją. Ši vieta patogi kur
tis. ir lietuviai gali pirkti skly
pus už labai pigią kaina, kai 
tuo tarpu kituose Floridos mies
tuose sklypai kainuoja 300-600 
dol.

Šio miestelio šiaurėnė dalis 
keliasdešimt metų buvo ranko
se turtuolių, kurie nei patys 
naudojos, nei davė kitiems 
naudotis. Taip sustabdė mies
telio natūralu augimą mies
telis buvo išdalytas sklypais 
1910 metais, bet jo šiaurinė 
dalis visai apmirė, itznugo me
džiais. Šią vietą surad > Colum- 
b<> vyčiu kavalierius John 

dalyvavo Italijos aviacijos ini- 
nisterio Guiseppe Caron vado
vautoje politinėje komisijoje.

Konferencijoje dalyvavo vy
riausybių narių, parlamentarų 
ir šiaip žymių politikų.

Joje lankėsi penki Belgijos 
vyriausybės nariai, o susisieki
mo ministeris Paul Wilhelm 
Segers bankiete pasakė kalbą, 
pabrėždamas kovos Įtampą su 
tarptautiniu komunizmu ir svei
kindamas stiprų veiksnį šioje 
kovoje — pasauliniu mastu su
sijungiančia krikščioniškąją de
mokratiją.
Lietuvius krikščionis demokra

tus konferencijoje atstovavo iš 
New Yorko nuvykęs Pranas 
Vainauskas ir iš Paryžiaus Ed
uardas Turauskas.

Egzilų dalyvavimas konferen
cijoje yra svarbus dalykas, nes 
jie su laisvųjų kraštų vyriausy-* 
bių nariais ir apskirtai su poli
tikos formuotojais kartu spren
dė politines problemas, vis tu
rėdami progos savų kraštų lais
vės klausimą iškelti ir kartu nu
rodyti. jog ir laisvųjų laisvė yra 
pavojuje, kol Vidurio ir Rytų 
Europos tautos tebėra komunis
tų pavergtos.

Apskritai reikia pasakyti, jog 
antroji tarpkontinentinė krikš
čionių demokratų konferencija 
nužengė platų žingsnį vienin
gą ir suderinta veiklą kovoje 
prieš tarptautini komunizmą, 
už žmogaus ir tautų laisvę, už 
socialinį ir tarptautinį teisingu
mą. Nužengtas žingsnis ir j stei
gimą nuolatinio bendro ir vieni
jančio centro pasaulio krikš

čionims demokratams jungti.

Pasikalbėjimas su 
kontraktorium K. Vertalka

Blain. Jis atpirko žemes iš sa
vininko. Visi šios kompanijos 
valdytojai yra ketvirto laipsnio 
Kolumbo ryčiai. :r J. Blaino ini
ciatyva padaryta daug donacijų 
vienuolynams ir bažnyčioms. 
Karolis Vertalka jau gavo prin
cipinį pritarimą, kad bendrovė 
sutiks paskirti žemės ir lietuvių 
vienuolynui arba parapijai. Da
bar bereikia, kad lietuviškas 
vienuolynas kreiptųsi su prašy
mų.

Nupirkęs žeme. Mr. J. Blain 
sukūrė bendrovę tiems skly
pams išmokėti ir parduoti. Ka
rolis Vertalka ir dar keletas lie
tuvių įsigijo nemaža dalį bend
rovės akcijų (Šerų). Bendrovė ir 
nutarė rugpjūčio ir rugsėjo mė
nesiais paskelbti pigų sklypų iš
pardavimą. Karolis Vertalka nu
tarė pranešti pažįstamiems lie
tuviams. kad jie pasinaudotu, o 
jo žmona Danutė pasisiūlė iš
siuntinėti 5000 laiškų lietu
viams.

— Ar Silver City patogus lie
tuviams įsikurti? — paklausiau.

— Man atrodo ta vieta idea
li senesnio amžiaus žmonėms, 
kurie nebedirba ir daugiausia 
laiko praleidžia aplink namus, 
mėgsta pasikrapštyti darže ir 
nemėgsta šaltų šiaurės žiemų. 
Čia be didelio pinigo gali gra
žiai įsikurti. Taip pat ir jau
nesnio amžiaus ir labiau pasi
turintiems. kurie mėgsta van
deni. mišką, medžiokle, žūklę 
— čia gera vieta pasistatyti vi
las atostogoms. Kas linkės prie 
biznio, galėtų gerai verstis įsi
gijęs motelį, restoraną ar nuo- 
muojamų laivelių prie ežero.

Taip pat bus galima gauti 
ir paskolų. Bus padaryta pas
tangų. kad ir nebedirbantieji 
seneliai gautu paskolas ir ga
lėtų išsimokėti iš savo gauna
mos pensijos. Tiek savo laiške, 
tiek dabar mielasis kontrakto- 
rius Karolis pakartojo, kad pa
tarimais nemokamai pagelbės 
tiems, kurie patys norės statytis 
namus Prisiminiau ir jo pa
varde Vertalka.

DANŲ KLM linijos lėktuvas (viršuje; žuvęs Atlante su 99 žmonėmis. Pakilęs iš Shannon aerod
romo (1). žuvo už 50 mylių nuo Airijos krantų (2). Jo skridimo kelias buvo i Nesvfoundland (3) 
ir į New Yorką (4). Lėktuve buvo 83 suaugę. 5 vaikai. 3 kūdkiiai ir 8 įgulės žmonės. Ameri
kiečių uvo 43.

VYČIAI ĮTEIKS MEDALI kongresmanui d. f. flood
Vyčių siemas šiemet vyksta 

Philadephijoje. Jis bigiamas iš
kilmingu banketu rugpjūčio 24 
vakare. Per banketą kun. Jonas 
Jutkevičius. Lietuvos reikalų ko
misijos pirmininkas. įteiks auk
sini medalį kongresmanai Da- 
niel J. Flood, kuris JAV kongre
se atstovauja Luzerne apskritį. 
Toki medalį vyčiai įteikia kas 
metai vienam žymiam amerikie-

— Mano senelis buvo Vertel
ga. kilęs nuo Alšėnų. Turbūt 
juokais žmonės jį taip pavadino, 
nes buvo neturtingas ir men
kai vertėsi Alšėnų pilies papėdė 
je-

— O kaip jūs čia atsiradote?
— Atkilau su tėvais iš Wis- 

consino. Baigiau mokslą ir dir
bu Floridoje daugiausia tarp ki
tataučių. Tačiau namie esame 
visi lietuviai: abu tėvai, žmona 
Danutė (Narutavičiūtė) ir duk
tė Rūta. J. Bartkus

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS II TARYBOS NUTARIMAI
Ugdykime tautinį solidarumą
Lietuvių tauta šiais metais 

mini ir švenčia keletą didelės 
reikšmės sukakčių. Iš penketo 
amžių praeities mums iškyla ir 
Į mus prakalba moralinės didy
bės pavyzdžiu šv. Kazimieras. 
Tautinio darbo kelius ir tau
tinės meilės bei vienybės pras
mę savo Tautos himnu mums 
rodo prieš šimtą metų gimęs 
dr. Vicas Kudirka. Lietuvos Nc- 
priklausomy bės idealas prieš 
keturiasdešimt metų buvo įkū
nytas Nepriklausomybės aktu, 
atsiektu visos tautos pasišventi
mu ir kova.

Visų šių sukakčių įprasmini
mas mums tampa gyvenamojo 
meto reikalavimu. Todėl ir šių 
dienų savo pastangas, darbus, 
užsimojimus ir gyvenimą per
sunkime ta dvasia, kurią Lietu
vių (’harta išreiškė šiuo tauti
niu įpareigojimu: tautinis so
lidarumas yra aukščiausioji tau
tinė dorybė. Lietuvis ugdo tau
tini solidarumą. Visi lietuviai 
yra lygus tos pačios tautos vai
kai. tarp savos broliai
Visa PLB seimo pasisekimui

1958 rugpūčio 28 31 Xe\v
Vorke susirenkančiu Pasaulio 
Lietuviu Bendruomenės seimo 
reikšmė priklausys ne tik nuo 
susirinkimo fakto, bet ir nuo tu 
uždaviniu, kuriuos iis atliks Tie 
gi uždaviniai keleriopi: Paliu
lio Lietuviu Bendruomenės or
ganizaciniai reikalai, tautinio iš
likimo rūpesčiai, laisvos Lietu
vos ateitis ir kt. Su PLB sei
mu taip pat siejama ir kurybi-

JUOZAS JANULAITIS
Vyčių 3 kuopos pirmininkas 

Philadelphia, Pa.

čiu. kuris daugiausia pasidarba
vo Lietuvos labui.
Kongresmanas Daniel J. Flood 
yra gimęs Hazelton. Pa., moks
lus išėjo VVilkes-Barre ir St. 
Augustine. Florida. Baigė Syra- 
cuse universitetą ir Dichinson 
Teisės mokyklą. Carlisle. Pa. 
Luzerne apskrity, kuri jis at
stovauja JAV kongrese, gyvena 
apie 30,000 lietuvių. Tai Wyo- 
ming klonis su tirštomis lietuvių 
kolonijomis Scrantone. \Vilkes- 
Barre. Plymouth ir 1.1.

Jis nuolat sielojosi lietuviš
kais reikalais ir kovojo dėl Lie
tuvos išlaisvinimo. Kai 1951 
Jungtinių Tautų susirinkimas 
vyko Paryžiuje, jo pastangomis 
nebuvo įtrūkta i dienotvar
kė rezoliucija, kuri norėjo pas
merkti bet kokią paramą 
judėjimui už geležinės sienos 
Jei toks nutarimas būtų praė- 

nių tautos jėgų demonstraci
ja. todėl kartu rengiami koncer
tai. lietuviško meno ir spaudos 
parodos, sporto šventė ir kt.

PLB seimo pasiekimui reikia 
visų mūsų dėmesio ir aktyvumo. 
Tad kiekvienas liet, yra kvie
čiamas prisidėti savo įnašu — 
kas dalyvavimu, kas naudingu 
sumanymu, kas ir savo auka. 
Ypač to laukiama iš visų Ben- 
menės dalinių — apylinkių ir 
apygardų vadovybių bei paskirų 
narių. Padarykime visa, kad 
PLB seimas butų įspūdingas.

Lietuvių centro steigimas
LB Taryba pritaria minčiai 

turėti pasaulyje pasklidusioms 
lietuviams centrą, kur butu pa
talpos lietuvių institucijų bei 
draugijų darbui, kultūrinei vei
klai. muzėjui. archyvui ir kt 
tautiniams reikalams. Toks cen
tras galėtų būt vadinamas Pa
saulio Lietuvių Rūmai ar kuriuo 
kitu tinkamu vardu. Kadangi 
tokio centro mintis yra lygia
grečiai kilusi ir kitur, tad Ben
druomenės organai skatinami 
imtis iniciatyvos šį klausimą 
aiškintis ir spręsti bendradar
biai imo budu

Lietuviško auklėjimo reikalu
LB Taryba ypačiai pabrėžia 

lietuviško auklėjimo svarba ir 
rieksme lietuvybės ateičiai Pir
masis šio auklėjimo židinys tu
ri būti musu šeima Toliau jis 
plečiamas per lietuviškus vaiku 
darželius, per lituanistines mo
kyklos. per jaunimo bulelius ir 
organizacijas Dideli (autini dar
bą atlieka kalkintose vietovėse 

jęs. Amerika būtų turėjusi sus
tabdyti “Amerikos Balsą". 
"Laisvos Europos" radiją. Būtų 
neįmanoma ir kitokia pagalba 
betkokiam judėjimui paverg
tuose kraštuose. Daniel J. Flood 
išsiuntinėjo tūkstančius laiškų 
įtakingiems asmenims, palaikė 
ryšius su Amerikos delegacija 
ir perspėjo ją saugotis rusų 
klastos. ►

Paskutiniais metais JAV kon
grese jis pasakė pagrindinę ‘kal
bą Vasario 16 proga. Jo ir kon- 
gresmano John McCormack 
pastangomis sudaryta galimybė 
kasmet kongrese paminėti Lie
tuvos nepriklausomybės šventę. 
Jis prisidėjo ir prie Amerikos 
Balso įkūrimo 1956 pravedė re
zoliuciją. kad Lietuvos žmonėms 
būtų sugrąžintos jų teisės. Kai 
kyla Lietuvos klausimas, jis vie
nas iš pirmųjų išeina ginti Lie
tuvos reikalų. Ir savo kalbas 
baigia lietuviškai: “Kas bus. 
kas nebus, bet Lįetuva nepra
žus!" 

jau įsisteigę mokyklų jaunimo 
ansambliai. Visi Bendruomenės 
daliniai yra prašomi bei skatina
mi šiuos tautinio auklėjimo židi
nius palaikyti bei remti, o kur 
jų dar nėra —ir naujus steig
ti. Bendruomenės daliniai taip 
pat prašomi stebėti, ugdyti bei 
remti ir paskirus pasireiškian
čius lietuviškus talentus
Organizaciniais bendruomenės 

reikalais
Lietuviu Bendruomenės orga

nizacinis augimas statytinas 
.svarbiųjų uždaviniu eilėje. Šiam 
tikslui jos organai yra skatina
mu rasti būdų bei priemonių 
Bendruomenės reikalą pagilinti 
bei suvisuotinti ligi tokio laips
nio. kad visų lietuvių organiza
cijų nariai kartu būtu ir Lietu
vių Bendruomenės nariais

Lietuvių Bendruomenės dali
niai. siekdami geresnio organi
zacinio susiklausymo. aukas 
skiriamas ne vietos organizaci
jų lietuviškai veiklai remti, 
siunčia toms organizacijoms ne 
tiesiogiai bet per LB Centro 
Valdybą

Lituanus rėmimo reikalu
LB Taryba reiškia džiaugsmą 

dėl gražiu akademinio musu 
jaunimo pastangų informuoti 
kitataučius apie Lietuva bei jos 
reikalus per žurnalu Lituanus 
ir kartu kreipiasi i organizuo
tai;! lietiniu visuomene bei pa
skirus lietuvius skatindama ir 
toliau reguliariai remti jo lei
dimą Geriausia proga tebūna 
rugsėjo Lituanus platinimo 
mėnuo (CV. Inf.)

• Congressional Record lie
pos 23 įsidėjo Dariaus-Girėno 
paminėjimą: trumpą kongres- 
mano Einmet F. Byrne (resp. 
iš Illinois) žodį ir Juozą Ra
jecko Chicagoje per Dariaus- 
Giiėno minėjimą pasakytos 
kalbos santrauką.

• Europos Liet. Fronto Bi
čiulių studijų ir poilsio .savaite 
šiemet prasidėjo rugpjūčio 17 
ir baigsis rugpjūčio 24. Vietą 
pasirinko Bernriede kurortą 
prie Starnbergo ežero. Paskai
tas skaitys: kun. D. Kensta- 
vičius. A. Maceina, Z. Ivinskis. 
J. Grinius, M. Milvydienė. M. 
Musteikis. V Natkus, J. Vidz
giris ir kt.

• Naujoji LB Centro Valdy
ba rugsėjo 3 ĮX>sėdžiavo inž. 
P. J. Žiūraičio rezidencijoje. 
Posėdyje dalyvavo: St. Barz- 
dukas, P. J. Žiūiys, J. Staniš- 
kis 'ir V’. Kamantas. Alg. Nas- 
vytis negalėjo dalyvauti dėl 
savo atostogų. Posėdyje buvo 
sutarta nedelsiant perimti pa
reigas iš buvusios Centro Val
dybos. Taip pat buvo aptar
tas pareigų pasiskirstymo 
klausimas ir numatysi kviesti
nieji kandidatai trūkstamiems 
Centro Valdybos narių pos
tams. Visų posėdžio dalyvių 
įeikštas noras sudaryti naują 
LB Centro Valdybą pilnos su
dėties kaip galima greičiau, 
kad darbas galėtų būti varo
mas netnikdomai toliau.

• Sol Stasė Daugėlienė gie
dos Marijos Šiluvos šventoje 
Marianapolyje rugsėjo 7 ruo
šiamos akademijos programo-

• Menininkų susirinkimą- 
bus PLB seimo metu New Yor- 
ke rugpiūčio 30 d. 7 v. v. Bal
tų Laisvės namuose. Viena da
lis bus skirta }x>ezijai. o kita 
dalis diskusijoms, kurios lies 
menininko santykius su visuo
mene. Diskusijų moderatorium 
pa kviestas prof. J. Brazaitis.

• Balfas gavo vieną laišką 
iš Lenkijos lietuvės, kuri apie 
Balfo veiklą išgirdo per Balt
stogės radiją. Taip pat buvo, 
jjęrduotas ir Balfo adresas. 
Radijo programoje pranešė, 
kad ši Įstaiga teikia lietuviams 
pagalbą.
• Kas yra buvęs Kauno 

technikos mokykloje 1941-42. 
yra prašomas parašyti Balfo 
centrinei įstaigai (105 Grand 
St.. Brooklyn 11. N. Y.). Bal
fas turi svarbių reikalų ir no
rėtų juos išaiškinti.

• Prudencija Bičkienė de
biutavo Milano ojieroje rugpiū
čio 13. dainuodama Toscos 
partiją, ir rugpiūčio 16. dai
nuodama su simfoniniu or
kestru. Paskutiniu metu Pr 
Bičkienė sceniškai dirbo su 
Ersvilda Cervi-Cardi. buvusia 
garsia Toscos interpretatore. 
kuri dainavo tuo metu, kaip 
pats Puccini ruošė pirmąjį 
Šuorą Angelica spektaklį.

Kas mėgsta Atlanto audrin
gas bangas, liet nemėgsta ilgų 
varginančių kelionių, vasaroti 
vyksta į Asbury Park, N •!.. j 
P. l-inio (I^inausko > vasar
namį.

Išnuomojami kambariai se
zonui. savaitei bei savaitga
liams. Vasarotojų patogumui 
kiekvienam aukšte yra virtu
vė. šaldytuvas ir reikalingi in
dai. apmokamas mokestis už 
maudymąsi

Tiesiogine- susisiekimas au- 
tobunais ir traukiniais su 
Ne\v York. N<\vark ir Phila- 
delphia.

Dėl smulkesniu informacijų 
kreiptis:

P I.ANYS »

515 Fourth \\« 
icor Enu»ry St .‘

Asbury Park. N J
Tel PKosp i 1 1
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fono*roti
Balfo Centro apyskaitose du milijonai

Balfo Kun. Longinas Jankus, Brooklyn, N. V

Ponas Toks išklibino iš na
mų, pasispraudęs po pažastim 
tuščią butelį. Nelabai jis paisė, 
kad šiame krašte, kur visko 
yra pilna, tuščio butelio beveik 
niekas su savim neima. Jei jau 
tempia, tai visą pintinę; saky
sim, po kokio didelio subuvimo 
didžiai mažam įvykiui prisimin- 

. ti. Bet ir tai pasitaiko, kad be
nešant išsvaidomi buteliai pa
kampėm arba po automobilių 
ratais. Ponas Toks nėra iš tų ne
rimtųjų, kad tokius rimtus nuo
stolius kam darytų. Tuščias bu
telis jam buvo reikalingas ne 
tuščiam reikalui, net ir nesa
vam reikalui, o visos žmonijos 
labui.

—Labas, — mandagiai jis 
pasveikino akiniuotą, su baltu- 
rūbu poną, kurį užtiko vaistinė
je. — Ar- kartais neprilaikote 
kamščių?

— Prilaikome, bet tik saviem 
reikalam. Tamsta turėtume ei
ti į dešimtukinę.

— Atleiskite, — nutraukė 
ponas Toks, — jei turite kokį 
kamštgalį sau, tai gal išteks 
ir man. Labai svarbus ir skubus 
reikalas tą butelį taip užkimš
ti. kad joks kvapas neprasi
veržtų. Tamsta supranti? ~

—žinoma, 'pro gerą kamštį 
kvapas neturi prasiveržti. Kokio 
tamstai reikia?

— Va, tokio, — pakišo po
nas Toks savo butelį.

— Betgi jisai tuščias ir joks 
kvapas iš jo neina, — pauostė 
prisikišęs tas ponas.

— Matysi, eis, kad net nosį 
suks. Tik prašau užkimšti.

Vaistininkas kažkur nubin- 
džino ir po valandėlės grįžo su 

gerai užkištu buteliu;

Vladas Kulpavičius, 1 
Centro buhalteris ir sandėlio 
vedėjas kruopščiai balansuoja 
Balfo knygas seimui. Didelis tai 
darbas, nes didelė .apyvarta, 
bet jau matyti, kad Balfas per , 
2 metus išsiuntė virš 2 milijo
nų svarų visokių gėrybių Į už
jūrius. daugiausia į Vokietiją. 
Gaila, kad Vasario 16 gimna
zija ir PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba savo pranešimuose apie 
tai tyli; o gal jiems pabodo 
Balfo šalpa? Jei V. Vokietijoje 
likusieji nebūtų tos šalpos rei
kalingi, Balfas galėtų labiau kon
centruotis į Lietuvos kankinius 
už geležinės uždangos. '

Visų tų 2 milijonų svarų gė
rybių vertė siekia apie pusę mi
lijono dolerių; o piniginė Balfo 
apyvarta per pastaruosius 2 me
tus viršija ketvirtį milijono -do
lerių.
Tūkstantis Balfo siuntiniu Į 

, anapus
Paskutiniu laiku Balfo dėme

sys nukrypo į atskirus.asmenis, 
šaukiančius pagalbos iš anapus 
geležinės sienos. Jiems pagalba 
būtinai reikalinga, bet negali
ma jos teikti organizuotai. Rei
kia gelbėti indivudualiai.

Giminėms ir pažystamiems 
prašant, ir daugelyje atvejų pa
čiam Balfai apmokant, vien 

•šiais metais jau pasiųsta virš 
tūkstančio siuntinukų į anapus. 
Pusė jų buvo rūbai, kita pusė 
— vaistai. Maisto mažai kas 
prašo, nors ir tokių siuntinių 
nusiųsta, daugumoje į didesnius 
miestus.

ceptais. Taigi netiesa, kad Lie
tuvoje neduoda receptų i užsie
nius.

Suvaikę lietuviai ir Balfas
Grįžus S. Narkeliūnaitei iš 

Punsko ( o ji parvežė labai 
daug informacijų specialiai Bal
tui) ir iš keleto specialių laiš
kų ir raštų aišku, kad lietuviai 
ten šelptini, bet toji šalpa turi 
gauti kitas formas. Dėl to. šal
pos darbas ne tik nesustojo ir 
nesustos, bet stengiamasi jį dar 
sustiprinti. Vis dar ateina dau
gybė laiškų —prašymų, grau
du skaityt ir, jei broliai ame
rikiečiai neatsilieps, kas atsi
lieps?

Okupuotos Lietuvos lietuviai 
užverčia Suvalkų lietuvius pro
paganda, spausdiniais, ir “re
patriantais” — bet materiali
nės pagalbos beveik reprisiun- 
čia.

Vasaros karščiai ir šalpos 
darbai

Šalpos darbai, kaip karo fron
tas, nesustoja dėl šalčių ar karš
čių. Balfo tarnautojai menkai 
ir

bai vyksta įprastiniu tempu. 
Deja, aukotojai atostogauja. Bal* 
fo skyriai retai beatsiliepia su 
būtiniausiomis žiniomis, labai 
reikalingomis balansams suves
ti,seimui pasiruošti. O ir Balfo 
skolininkai (paskutinė imigraci
jos banga į JAV) tingūs sko
las grąžinti, kai kurie neatsako 
į tretį, ketvirta paraginimą; ma
tomai šildosi vasaros saulutėje, 
o šalpos darbai kenčia.
Kongresai, suvažiavimai, spauda 

ir šalpos reikalai
Balfo Centran ateina beveik 

visi lietuviški laikraščiai (ačiū 
administracijoms). Iš spaudos 
matosi, kad sėkftiingai vyksta 
įvairūs suvažiavimai. Deja, juo
se šalpos darbai užkliudomi tik 
prabėgomis, o aukų negauta nei 
cento; kai matai, kad suvažia
vimai išleido tūkstančius vaka
rienėms, koncertams, subuvi
mams, kelionėms, o šalpai ne
paskyrė nieko — liūdna ir skau
du širdžiai. Kai kuriuose suva
žiavimuose buvo kalbama, kad 
remiamas Balfas, buvo auko
ta jam tūkstančiai, prisimeni

poną Tokį, kurs prašomas au
kos sakė: “Jau daviau”. Niekam 
gi neatėjo mintis apeiti suva
žiavimų dalyvius su skrybėle ir 
parinkti dešimkę, kitą • Sibiro 
kan^jniui nusiųsti streptomyci- 
no ar kitų vaistų, duonos plu
telę ar šiltas marškinius. Gra
žiais žodžiais, didingomis rezo
liucijomis nedaug paguosime 
kenčiančius, laisvės ištrošku
sius brolius ir seses. O prašy
mų iš Anapus yra visa eilė ir 
jų visų patenkinti Balfas neį
stengia.

Balfo šalpos darbai turi dau
gelio lietuvių laikraščių para
mą. Ačiū redakcijoms, kurios 
spausdina viską ar didžiumą 
apie Balfą. Yra ir tokių mūsų 
laikraščių, kurie jokios. Balfo ; 
žinutės šiais metais neįdėjo ir ; 
kažin ar įdės. Kodėl? Nejaugi | 
lietuvio kančia jiems nerūpi? j 
Dar keisčiau, kad tos spaudos J 
leidėjų ar grupių atstovai yra ] 
Balfo direktoriai. Nejaugi vis- ; 
kas, kas. daroma lietuvių šalpoje j 
Balfe, yra bloga? Nesinori ti- j 
keti, bet atidžiai renkamos ! 
apie Bafą spaudos iškarpos yra ' 
liūdnas dokumentas. Nesinori ; 
tikėti, bet tai faktas. j

IŠPARD AVIMAS —PROGA!
V.są LIEPOS mėn. išparduodami dideli kiekiai importuoti) ir kitų

VILNONIŲ MEDŽIAGŲ
gaunamų 3 krautuvėse pačios didžiausios ir tes rūšies vienintelės firmos

S. BECKENSTEIN, Inc„
118-125-130 ORCHARD ST„ GR 5-4525

COR. DELANCEY, N. Y. C.
S. Beckenstėino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukra niškai 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS 

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius 

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR U2KARPACIO RUSIJOJE!

Pasiųsk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiom 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

MEDŽIAGOS Į LIETUVĄ
Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei ® 

šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms. ?
Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite: t

L CIGMAN, INC f
161 Orchard Street ~ New York 2, N. Y.1

TęleL GR 5-0160
Kalbame rusiškai,, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad

Vaistu siuntos

—Na, matote, — pasidžiau
gė ponas Toks, — o sakėtės, 
jog mano reikalui neturite. Ir 
dar taip standžiai užkišta! Pra-
šau dabar atkimšti.

— Kaip tai atkimšti? — suk
lego visa gėrkle akiniuotas po
nas. '

— Na taip, atkimšti, nes ji
reikės pripildyti.

— Reikėjo pirma tai sakyti. 
Jūk tamsta turi žinoti, kad pi
lant ar išpilant kamščio negali 
būti.

— Savaime aišku, — pritarė 
ponas Toks. — Gal tik tamsta 
gali iš pilno butelio pro kamš
tį įpilti ar išpilti?

— Ne. aš to negaliu.
— Tai ar nevistiek, ar tams

ta atkimši pilną ar tuščią bute
lį? 0 jeigu aš būčiau atnešęs 
su kamščiu?

— Bet tamsta atnešei be 
kamščio ir prašei užkimšti.

— Prašiau, kad galėčiau sa- 
vo akimis matyti, ar gerai už
kišta. ar standžiai laikos. O da
bar prašau privarvinti kokios 
smarvės, 
dešimties

— Ko.
išpūtė 

ponas.
— Tokio kvapelio, kad papy

kis. ponui Nikitai net akys raib
ių-

Vaistų dauguma (virš 500 at
skirų pavadinimų) buvo nuo 
džiovos nervų, širdies.«reuma
to ligų. Daug kas prašė ir ga
vo vitaminų, ypač vitamino 
B12. Čia pažymėtina, kad už
sakę vaistus nevengia atsilygin

ėti, bet vaistų siuntiniai per Bal- 
fę tekainuoja tik 50 proc., o 
retas (labai retas) prideda pen
kinę. auką Balfui. Iki šiol (iš 
500 vaistų siuntinių) neteko 
girdėti, kad vaistai būtų dingę. 
Gavusieji nesiskundžia muitais, 
bet negalima nustatyti, kokie tie 
muitai. Gavome tikrą laišką ir 
dokumentą (rusų-lietuvių kal
bom) iš Kelmės, kur įrodoma, 
kad muito buvo sumokėta po 
35 rublus už svarą, arba tiek, 
kiek būtų kainavę dvi šokolado 
plytelės. Balfo Centras gauna 
iš Lietuvos daug autentiškų re
ceptų, gauta net tiesioginiai iš 
klinkų prašymai Balfui su re-

kad nosį 
mylių? 
ko tamsta 
akis baltu

suktų už

dar nori'* 
apsiausti’

— Nieko nesuprantu. — trau
kė pečiais vaistininkas.

- Tai galva. — numykė no 
nas Toks. — tikras korkinis 
kamštis. Reikėtų į ją gero pa
triotinio susipratimo įlašinti.

Ir pasipraudes butelį po pa
žastim. ponas Toks nudūlino 
ieškoti stipraus, atominio, nosį 
skaldančio kvapo didžiai svar
biam visų žmonių reikalui.

atostogauti begali, nes dar-

ZEPELINAS (Navy blimp). nuskridęs j šiaurės ašigalį ir, atli
kęs 9,400 mylių kelionę, grįžo J Weymouth, Mass. Uždavinys iš
tirti oro sąlygas Arktikoje gerai pavyko.

Balfo seimas

KELIONE Į MENULI
Raketą i mėnuli numatoma iš

šauti tarp rugpjūčio 17 ir 19 d. 
Šiuo metu mėnulis yra geriau
sioje padėtyje ir lengviausiai 
pasiekimas. Tokios mėnulio pa
dėtys pasikartoja kas 28 die
nos. Taip kitą mėnesi, bus 14

Jo

gali 
ko-

Bene paskutinis šių metų di
desnis lietuvių susirinkimas bus 
Balfo seimas, kuns įvyks lap
kričio 29-30 Newarke, N.J.

Iš parengiamųjų darbų ma
tyti. kad tai bus darbo, spren
dimų, o ne demonstracijos sei
mas. Be Centro Valdybos pra- 

' nešimų, seime bus tariamasi 
šalpos į Lietuvą, Sibirą, Lenki
ją sustiprinimu. Apie tai ne vis
ką galima rašyti spaudoj, bet 
problemos didžios, degančios ir 
jau dabar narpliojamos Balfo 
seimą organizuojant.

Devintąjį Balfo seimą rengia 
specialus komitetas, kuriam va
dovauja entuziastas p. Jatulis. 
Tai gabus žmogus, puikiai žinąs 
ko reikia tokiems seimams, ir
kruopščiai studijuojąs kiekvieną t 
detale. Tikimasi seimo darbus > *- L
suglausti į dvi dienas, daug > 
pranešimų paruošt raštu, - kad > 
suvažiavimo seimo atstovai bū- ► 
tų jau susipažinę ir turėtų dau- > 
giau laiko pranešimus palukš- i 
tenti ir šalpos darbams naujų > 
kelių paieškoti, būtinus nutari- I 
mus padary ti. - Finansiniu sei- ► 
mo pasisekimu rūpinasi p. Di- > 
lis. Jis irgi žino ką daro: jau į 
surikiavo skelbimų — aukų ► 
ieškotojus New Yorke — New > 
Jersey apylinkėse, suplanavo ki- > 
tus pajamų būdus. Ponia Tre- į 
čiokinė rūpinsis svečių vaišė- » 
mis. Ir kitos seimo rengimo » 
sekcijos yra gerose rankose. » 
o visa eiga labiausiai rūpinasi > 
kan. dr. J.B. Končius, ilgame
tis Balfo pirmininkas. Jis lau
kia ir tikisi, kad Balfo skyriai 
ir paskirti rėmėjai sukrus, pa
kils. ir pagelbos žvaigždelė Lie
tuvos kankiniui dar skaisčiau 
sužibės.

puikių kristalinių ir jubiliejinių

ir įvairiausių kitos rūšies

d e v o c i j o n a 1 y

tesikreipia į

1

SIUNTINĮAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

h švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežta: urmo 

(who lesale) kainomis.

K and K FABRICS
Elizabeth, N. I.1158 East Jersey Street*

Tel. EL 4-1711PRIE CITY SAVINGS BANK
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

NORINTIEJI GAUTI

GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ
didelėm raidėm atspausdintų

angliškų St. Joseph's Sunday ir Daily Missals,

SU LIURDO VANDENIU KRYŽELIUOSE ROŽANČIŲ

"•Darbininko” administraciją
910 IVilloughby Avė,, Brooklyn 21, N Y.

(tarp Broadway ir Bushwickk

Telefonas: GL 2-6916

NASHUA, N.H.
Vietinis Balfo skyrius, nors 

turėdamas mažai narių, vis dėl
to šiemet vasaros metu sugebė
jo suruošti net du parengimus. 
Birželio 29 suruošė ponios At-
kinienės gražioje vyloje jaukų — 16 d.d., saplio mėn. — 12 
bankietą iš kurio gauta pelno —14 d.d. šios dienos ir bus 
65 dol. ir T cen. ir rugpjūčio panaudotas raketom šaudyti į 
6 kortų vakarėlį gaudami pel- mėnulį.
no 56 do. 13 centų. Taigi sky- Paskutiniu metu Cape Cana- 
rius rugpiūčio 11 Balfo Centrūi veral viršininkas paskelbė spau- 
pasiuntė 125 dol. doje, kad tikra iššovimo data

Ruošiant kortų vakarėlį dau- dar nesant nustatyta. Tačiau tos 
giausia pasidarbavo renkant bei dienos esančios patogiausios 
aukojant fantus šios ponios: Ju- bandymas. T; 1a ėr ii arčiau- 
lija Bižienė. Anelė Lautriene ir šiai žemės 7 o u t satelitas 

į mėnulį ’-.eli ...s o- 2 die
nas. 14 valandų ir 24 minutes, 
padarydamas kelio 226,000 my
lių.

Pati raketa bus s: daryta iš
4 laipsnių, kiekvienam laips- mų ga]j pasisekti tik vienas. No- 
niui panaudojant skirtingo tipo rėdami pasiekti geresniu rezul-

Praeitą savaite mirė ir palai- raketas. Paskutinė savo snape tautų, dabar iš karto leis pen- 
doti su bažnytinėmis apeigomis laikys satelitą, kuris turės tele- fcias raketas: tris — aviacija, 
šie taurūs Sv. Kazimiero parapi- vizijos kamerą, aparatus magne- dVj _ armija. 
jos gyventojai: Antanas Bartkus to laukams matuoti taip pat ir 
ir Ona NorinkeviČienė. temperatūrai matuoti įrengimus. ............

P.S. Televizijos kamera stebės mė- •
------------------- - ------- — nu,i0 užnysa’Į ,kurio t Norite geros—meniškos fotografijos 

portreto, šeimos, vaikų, įvairiu progų,
vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. 

nuotraukų: norite atnaujinti seną fotografiją?
Jums geromis sąlygomis padarys

Tekle Mitchell, taigi joms Balfo 
skyriaus valdyba nuoširdžiai dė
koja. Taip pat dėkojama para
pijos kunigams už leidimą ne
mokamai pasinaudoti patalpo- • 
mis ir visakeriopą pagalbą.

mėnulio šoną tokiame nuotoly
je, kad mėnulio trauka jį už
lenktų. Tada jis su mėnuliu ir 
keliaus dangaus skliaute, 
greitis bus mažas.

Skaičiuojama, kad jis 
suktis aplink mėnulį per
kias keturias dienas ir tada pa
kryps vėl į žemę, arba, vieną 
kartą apsisukęs, puls į žemę. 
Satelitas yra tik “one way”, ir 
jis į žemę nesugrįš, jis sudegs 
atmosferoje.

Jei viskas sėkmingai vyktų, 
satelitas atliktų didelius tyrinė
jimus: nustatytų, ar mėnulyje 
yra magnetinis laukas, perduotu 
jo vaizdus, parodytų antrąją
pusę, kurios mes paprastai ne- prancūzų kalbą, 
matome.

Pasisekimo galimybės nėra <^***»-*»«^* **'*'■«■ 
didelės. Siu bandymų vadovas SKAITYK VARPELI, jdo-nu* 
mano, kad iš dešimties mėgini- naudingas, iliustruotas, mėne

sinis religinis ' žurnalas. Me> .
tems t.k $2.00. Rąžyk: 

Franciscan Fathers
Kennebunkporf, Me.

• Prof. dr. A. Greimas, iki 
šiol profesoriavęs Aleksandri
joje, nuo šių r'etų rudens ma
no persikelti i Ankarą, Turki- 
jon, kur universitete dėstys

Mirusieji

Lf<*luv<» Vyčiy Budi jo Programa
Transliuoja stiprios radijo Motes WLOA. 1550 kilocydes 

KIU.KVTKNA SEKMAD1KNJ— NUO 1 .30 IKI 2:00 VAL.
Ir- nnnfe #|r>> ra«tiv> pro£rnnw>> skelbt s. Kreipkitės adresu

KN’IGHTS OF LHUl’ANJA WIjOA
BRADDOCK, PA.

RADOOVAIANDA JAUZOTUSME > 
TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ. 
UBTUVĮ PĮDŽIOJO NEIPYORKO

ATSIGAIVINIMO UE-

matome. Vaizdai bus perduoda- j 
mi i žemę. •

Išovus raketą, už šešių mi- j 
nučių bus sudegęs ketvirtas ra- • 
ketos laipsnis, ir satelitas gaus * 
pradini greiti 25,000 mylių per j 
valandą. Tokio greičio užteks • 
jam prasimušti p o žemės irau- j 
ką. Artėjant į mėnulį, jis vėl t 
greitės. Jis yra taikomas pro t,

M A 2 E 1.1 S
y v lig Mena ha n SU, Kkigeuood, Brookljn, N. Y.

Skambinti tel. HYsciat 7-4677



ATOMINĖ ŠVIESA virtum* Johnston salos netoli Havajų. Atominis švytulys susidarė sprogus ra
ketai, kuri pirmą kartą buvo' bandyta paleisti su “atomine nosim”. Jos uždavinys numušti priešo 
raketas, lėktuvus ir atomines bombas, dar nepasiekus savo taikinio.

DARBININKAS

Liet. Gen. konsulato ieškomi asmenys F
Achanbergeytė, Adelė ir Ona, Sirackas, Jonas ir Sirackaitės l BANGA TELEVISION

■

Ona, Petrė ir Zosė, Jono vaikai 
Stakutis, Jonas, gyveno bene 
Leavitt St, Chicago. Dl. 
Stanonienė — Trakimaitė, Jos 
sesuo Paulina Trakimaitė ir 
broliai Motiejus ir Nikodemas 
Trakimai, Juozo vaikai 
Staškus, Pranas, Juozo sūnus 
Stonis, Jonas, kil. iš Ylakių vi. 
Kervių km., ir jo žmona Elvira 
ir vaikai Elvira ir Juozas 
Strockis, Petras
Šukytė, Juozapata, kil. iš Radvi
liškio
Trakimas, Motiejus ir Nikode
mas, Juozo sūnūs ir jų seserys 
Paulina Trakimaitė ir Stanonie
nė — Trakimaitė
Valiuškis, Liudas, Kazio sūnus 
Valužis, Aleksandras, Juozo 
sūnus
Vanagaitės, dvi seserys, Jokūbo 
Vanago dukterys
Vegelis, Petras (Wegel, Peter), 
gyveno Racine, Wis..
Veželis, Jurgis, Jono sūnus. Tė-

iš Bartininkų, gyvenusios Nau
miestyje 
Arlauskas, Juozas, Vinco sūnus 
Augustinas, Jonas, Pranciškaus 
sūnus
Bataitytė — Žauberienė, Liuda, 
jos. vyras Vincentas Žauberis, 
kil. iš Sedūnų km., Radviliškio 
yl., jų sūnūs Jonas ir Vincentas 
Bomgardas, Feliksas, Fredriko 
sūnus, kil. iš Šiaulių apsk., Meš
kuičių vi., Daugėlaičių km. 
Borža, Baltrus s 
Diržius ar Diržiuvaitis, Gustaf, 
Annos šušys — Dirschov.eit 
sūnus
Duckovičius, Juozapas, jo vai
kai Juozapas, Juzefą ir 
nėlė
Gudonis, Pranas, Petro 
iš Panevėžio m.
Jankauskas, Povilas ir 
Jesulevičius, Jonas, Jono sūnus, 
iš Pieščių km., Panemunės par- 
Šakių ap.
Karenga, Pranas, Jurgio sūnus, vas buvo iš Mustenių km. Seme- 
iš Butkiemio km., Kruonio vi., 
Traku ap.
Kikinavičiutė — Strumskienė, 
Jadvyga, Juozo duktė, g. Ro
kiškyje 
Kliunka, Vladas, Stasio sūnus, 
jo žmona Rekliutė, Vanda 
Kuraševičienė, Jadvyga, Adomo 
duktė, ir vaikai Albertas ir Ele
na 
Levdanski, Paul, Adomo sūnus 
Lukoševičienė —Staškutė, Juzė 
Lukošius, Jonas. Nikodemo sū
nus, nuo Vainuto 
Meleškaitė — Digimienė, Salo- 
mona
Melninkaitis. Antanas, gyvenęs 
Detroit, Mich.
Mikėnas. Jonas, mokytojas, gy
venęs Šilutėje ir Kaune 
Mineikaitė — Grinienė, Jadvy
ga, ir vyras Grinius, J.
Mitkevich, .Walter, gimęs Šilu
voje, gyveno Herrin, III.
Mitųzas, Jonas ir jo duktė Ona
Petkevičius, JPranas ir, Vincas, ■* R ,Argentina.
Miko sūnūs, iš Žuvintu km., ir Vladas Simutis, iš Argentinos, 
jų vaikai ieško Kazio Žutauto, prieš ke-
Ropienė, Juzė. Juozo duktė, iš lėtą metų atvykusio iš Italijos 
Kauno ap., Veliuonos vi. į JAV. Rašyti šiuo adresu: Vac- 
Rubytė — Norbutienė. Ona, lovas Simutis, Calle 3 de Febre- 
Juozapo duktė
Saireika. Albertas, J. ir Karolis res, R. Argentina.

3423 FULTON STREET TELEFONAS:
BROOKLYN 8, N. Y. „ APplegate 7-0349

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ ĮGROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ORO VĖSINTUVAI (air cond.) ir

LANGAM VENTILIATORIAI

sūnus,

Vincas

AR AMERIKA PRALENKĖ SOVIETŲ RUSUI? F U N E R AL HOME

JULIUS MALDUTIS

ro 4032, R de Escalada, B. Ai-
937 GRAND STREET

DESTROYED Perkant - parduodant namus, ar iš-

BY EI RE _ BŪT IT tybiniy taksy (Inconie Tax) užpildy-

RAID OEF
mūsų raketos yra taip pat geros, 
kaip ir rusų. Jis sakė, kad A- 
merika turi geresnes raketas 
šauti nuo žemės Į orą, raketas

žįsta, prašomi rašyti: Teresa 
Lukošytė. Calle 3 de Febrero 
4032, R. de Escalada, B. Aires,

Amerikos raketos ir jy 
galimybės

Nori paleisti propagandinį 
sputniką

The Treasury keeps a 
record of every 

U. S. Savings Bond

380 MAPLE AVENUE, HARTFORD, CONN.
MalonUi patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose 

prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

SENIEJI RAKETŲ TIPAI

Anksčiau pagamintos raketos,

If your bonds are lošt, 
stolen or destroyed, 

you get every cent back 
voith interest

Taisomi Televizija, Radijas, Hi-Fi 
Darbas garantuotas, atliekamas 
prityrusio techniko, pripažinto RCA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak. 
Pirmadieniais iki 6 vaL vak.

Savo raketų programoj! Ame
rika yra pasiekusi keletą užtik
rintų laimėjimų.

Petro-

Prieš 90 metų prancūzų ra
šytojas Julės Verne rašė fantas
tinius romanus. Tais laikais nie
kas netikėjo, bet dabar jo fan
tazijos virsta realybe. Savo ro
mane “20,000 mylių jūros dug
nu” jis mini, kad'Nautilus, po
vandeninis laivas, praplaukė pie 
tų ašigalį po vandeniu.

Dabar tai išsipildė. Tokio pat 
vardo laivas, Nautilus, praplau
kė šiaurės ašigalį po ledų (Pie
tų ašigalio negalima praplaukti 
po vandeniu, nes ten yra že
mė).

Kitas Jule Verne romanas pa
sakoja apie kelionę i mėnulį. 
Romane minima Floridą, iš ku
rios pakyla balionas į mėnulį. 
Ir čia rašytojas įžvelgė giliai į 
laiką. Floridą, jos Cape Cana- 
veral. pasidarė Amerikos rake
tų bazė.

Šiomis dienomis ten vyksta 
padidintas aktyvumas, ten ren
giamasi kelionei į mėnulį. Kai 
šios eilutės per spaudą pateks 
skaitytojams, gal jau bus kai 
kas pasenę, paaiškėję, gal rake-

Tos didelės ginklavimo sumo 
turi ir kitą privalumą: su mo- 
drniaisiais ginklais kartu ma
žėja ir reguliarios kariuome
nės skaičius. Taip Amerika 
svarsto savo kariuomenę suma- 
žiūti, nes ji darosi nebereika
linga. Karinė galybė pasiekia
ma ir su mažesniu skaičiumi 
kareivių, apginkluotų pačiais 
moderniausiais išradimais.

liškių vi.
Vinciunas, Povilas 
žaveckis, Antanas, Ignaco sūn. 
kil. iš Radviliškio
Žitkevičius, Vilius

Ieškomieji arba apie jos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24, N.Y.

didelio galingumo raketa. Ji gali 
skristi 6,200 mylių. Nors ban
dymo metu šio nuotolio nepasie
kė, tačiau nuostabiai tiksliai 
veikė visi raketos motorai ir 
kiti aparatai. Atlaso nedidelis 
skaičius jau kitais metais bus 
perduota kariuomenei. Taip pat 
pataisytos Thor ir Jupiter rake
tų pombos, kurios šaunant pir- . 
muosius.Amerikos satelitus, pri
darė daug nemalonumų. Šios ra
ketos jau dabar yra visai pa
tikimos.

Be to, baigiamos pagaminti 
ir Polaris raketos, varomos kie
tu kuru. Jos iš povandeninių lai
vų galės iššauti į savo taiki
nius. Laivai šiomis raketomis 
bus aprūpinti tik 1960. Aviaci
ja taip pat vyksto kieto kuro ra
ketą.

Maskvos radijas rugpiūčio 9 
paskelbė, kad Sovietų moksli
ninkai turi planus paleisti švie: 
čiantį sputniką. Tuo rūpinasi 
Mokslo Akademijos astronomi
jos sekcija, šviečiąs sputnikas 
būtų geriau žmonių matomas.

(Kadangi tokiu sputriiku ne
daug ką galima mokslui laimė
ti, tai siūlytume propagandos

ta jau bus pakeliui į mėnulį, vadinamos “antros generacijos”, reikalui dar įrašyti šviečian- 
Bet tai nesvarbu. Svarbu, kad dabar kaip tik tarnauja kariuo- ^jus Chruščiovo žodžius: “Mes 

jus palaidosime”.)

‘ PAEIŠKOJIMA1
Teresė Lukošytė, iš Argenti

nos, paieko Vladislovo Pikelio, 
mamos brolio, Teodoros Pup- 
lauskienės. Juozapo Pikelio, ma
mos dėdės, Elzbietos Karžans- 
kaitės. Mano mama Darata Pi- i 
kelytė - Lukošienė, kilusi iš g 
Luokės miestelio, Telšių apskr. ** 
Ieškomieji, arba kas juos pa- m 

„.A r „.V. i ’ 1

R e p u b I i c 
Wine & Liųuor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
TeL EV 7-2089

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works

Sulankstytų automobilių dalių ištiesimmas, pakeitimas

kelionės į mėnuli programa pa- menei. Tai Nike—Hercules su 
greitinta. To reikalauja Ameri- atomine galva ir Nike Ajax, ku- 
kos prestyžas. ri pastatyta miestų gynimui.

Laivyno tolimo skridimos spar
nuota raketa, Regulus II, dabar 
bus perduota tarnybai. Gamina
ma ir daugiau raketų įvairiems 
reikalams. Kai kurios, kaip Dart 
ir Little John, pasirodė netinka
mos.

Tačiau nuo praeitų metų ru
dens, padaryta labai didelė pa
žanga Amerikos raketų gamy
boje. Ar Amerika pralenkė So
vietų Rusiją? Tai didelis klau
simas, į kurį negalime atsakyti, 
nes trūksta duomenų. Manoma, 
kad technologijos progrese A- 
merika yra toli pralenkusi So
vietus, nes Amerikos raketos 
ir jų aparatai kur kas precy- 
ziškesni, tobulesni.

Admirolas Arleigh Burke, lai-

naujomis, dažymas ir poliravimas

BEOOKLYN 11, N. Y.
Su Artimųjų Rytų krize ir su 

pasirengimu į mėnulį, vėl laik
raščiai iškėlė Amerikos raketų 
klausimą, vėl palygino su Sovie
tų raketomis ir klausia:

ar Amerika pasivijo Sovietus, 
o gal pralenkė?

Maždaug prieš metus Sovie
tai paskelbė iššovę kontinen
tinę raketą, o spalio mėnesį 
bus metai nuo pirmojo satelito, 
“sputniko.” ,

Tai ir privertė Amerikos vy
riausybę pagreitinti raketų iš
vystymo programą. Taip buvo 
įkurtos dvi įstaigos, viena Pen
tagone (prie kariuomenės šta
bo), kita privati, tačiau tarnau
janti armijai, laivynui ir avia
cijai. Visos tyrimo iaboratori-

nuomojant butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, federaliniy ir vals-

ti, pirkimui piniginių perlaidų (Mo
ney Orders),

Kreiptis —

vyno operacijos viršininkas, sau
jos yra koordinuotos Pentago- sj0 mgn kalbėjo, kad
nui. Jam gi labiau rūpi rasti 
priešginklį prieš raketas, o an
triesiems pagaminti pačias rake
tas. Dar yra pasitelkę Aeronau- _ _
tikos ir Tolimųjų Erdvių įstai- įaTeisti‘~Iš lėktuvų? bet TmZ 

rika tik trupučiu esanti atsiliku
si nuo sovietų balistinių rake
tų. Amerika turi ir neginčiaja- 
mą pirmenybę atominiuose gin
kluose.

Tačiau Amerikos ginklavi
muisi trūksta pinigų. Gal so
vietai iki 1960 metų savo sandė
liuose turės daugiau raketų, nes 
jie. pavergdami žmones ir tu
rėdami vergų stovyklas, nesi- 

bandydamas gali pasiekti rdzul- skaito su darbu ir išlaidomis, 
tatų.

Joseph Audrusis Insurance
87-09 JAMAICA AVTL, WOODHAVEN 21. N. Y.

TEL. VI 7-4477

gą. kuri domisi moksliniais tiks
lais.

Visos šios raketę tyrinėjimų 
organizacijos jau yra tiek pa
siekę, kad daro pasirengimus 
kelionei į mėnulį.

Gal ši mėnesį, o gal kitą bus 
iššauta pirmoji raketa. Moksli
ninkai mano, kad šis bandymas 
nepavyks. Tačiau tuo nesigėdi- 
na ir viešai pasisako, nes tik

Ramiajame vandenyne, John- 
ston saloje, išsprogdino nedidelę 
raketą, kuri yra prototipas ga
lingai raketai. Tai šiluminė a- 
tominė .raketa, Jos skridimas 
bus tolimas ir sprogstamoji jė
ga milžiniška. Taip pat Cape 
(’anaveral išbandytas Atlasas.

šiemet kariuomenei reikėjo 12 
bilijonų dolerių, o paskirta tik 
9. Nors yra pats didžiausias 
biudžetas taikos metu, tačiau 
ginklai taip tobulėja, taip jie 
brangiai kaštuoja, kad ir tų di
delių bilijonų neužtenka.

Taip pat ir laivų statyba lau
kia milžiniškų pinigų, nes karo 
laivai brangsta keleriopai, pa
naudojus modeminius ginklus 
ir atomo varomas jėgaines

It’s hard to find an investment 
as safe and sound as U.S. Sav
ings Bonds. And now Senes B 
Bonds earii mote too — 
at maturity. Būt the most im- 
portant thing they eam is peace.

Peace costs money. Money 
for industrial and military 
strength to heip keep the peace. 
Money for science and educa* 
tion to help make peace lasting. 
Every’ Savings Bond you buy 
helps strengthen America’s 
peace power. Are you buying 
as many as you might?

sekmadieniais — 1 vai p.p. Hgi 5 vai vak.

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

VYT. BELECKAS, savininkas

j Baras, sale vestuvėms.

Help strengthen America"s Peace Power

BOT ILS. SAVINOS BONOS
The V S- Government dne» not pnv for thū mfrertiiting. The Treruury Department thanhe.

parengimams, susirin
kiniams, etc.

1883 MADS9ON ST. BROOKLYN 27, N. 1

TeL EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgcwood


