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Nevelaui šis ežeras (Madison, Wise.) vadinamas Mirror Lake

kad ki- 
kas bus

sun- 
apsi- 
Visų 
jauaukščiausiojo

o

yra nutaręs daryti dėl Angli
jos.

• Atsisakyti nuo užsibrėžto 
tikslo ir pradėti viską iš nąujų 
pagrindų, pasitarus su "pro
tingaisiais”, arba kitu atsakin
gu komitetu, kad ginklavima- 
sis nepakenktų krašto ekono
mijai.

Pirmasis sprendimas, didžiu 
mai ekspertų, atrodo palan
kiausias, negu antrasis, nes 
neįmanoma, kad dar šiais me
tais Atlanto blokas sudarys 25 
kovos divizijas, 25 rezervo di
vizijas, ir turės 4,000 lėktuvų,

Everest ir Ararat
Tik gulbes melžti
Kur gi jie skuba?
Chicagos Vadovas

JUOZAS TYSLIAVA

KEIS EUROPOS APSIGINKLAVIMO PROGRAMĄ 
Europos kraštai ir Amerika nepajėgia sukurti Lisabonoj pasižadė
tų 50 divizijų — Sekanti konfer encija turės išdėstyti apsiginklavi

mą ilgesniam laikui, arba pakeisti programą iš pagrindų
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žmonijos istorijoje, aukšti 
kalnai visados turėjo magiškos 
reikšmės.

Pavyzdžiui, Amerikos spau
da teberašo apie dvi ekspedici 
jas — į Everesto ir Ararato 
kalnus.

Pirmoji dar kartą veltui mė
gino pasiekti
Himalajų kalno viršūnę, 
antroji Ararato viršukalnyje 
ieškojo... Nojaus arkos.

Kadangi tasai bibliškojo var 
do kalnas yra Turkijoje, So
vietų Sąjungos pasienyje, tai 
Nojaus arkos ieškančią ir, ži
noma, jos ten neradusią eks
pediciją rusų spauda iš anks
to palydėjo savais žodžiais:

“Ničevo ty nepolučeš, dura- 
kom d omo j pojdioš”.

Karinių dalykų stebėtojai 
galvoja, jog Europos ginkla
vimosi programą, kuri buvo 
priimta vasarį Lisabonoj, teks 
peržiūrėti, nes kai kurie Eu
ropos kraštai, jų tarpe Ir A- 
merika, negalės pasiekti užsi
brėžtas normas ne tik šiais 
metais, bet ir 1953 metais.

Sekančioje konferencijoje, 
kuri susirinks rudenį, minis
trams teks pasirinkti:

• Tęsti Lisabonos progra
mą, ją išskirstant ilgesniam 
laikotarpiui, negu kuris buvo 
numatytas, ką jau Chirchillis

kas buvo pasižadėta 
noje.

Kas yra blogiausia, 
tais metais, nežiūrint
išrinktas Amerikos preziden
tu, pagalba Europos kraštams 
sumažėsianti ir bus dar 
kiau tęsti pasižadėjimus 
ginklavimo programoje. 
Europos kraštų spauda
dabar kelia baimę, kad kariš
kas biudžetas sunkiai guls ant 
pečių ir kairieji elementai iš 
to tik turės naudos. •

Bita

fe

ANGLIJA IŠBANDYS NAUJUS GINKLUS

Tėvynėje, pirmame SLA or
gano puslapyje, skaitau tokį 
“raportažą”:

“Delegatai... pradėjo neri
mauti ir pageidauti tvarkos 
vedėjo baigti posėdį... Brolis 
Laukaitis, matydamas tokį de
legatų pageidavimą baigti po
sėdį, stipriu balsu pareiškė, 
kad kuopų pasiūlymai seimui 
baigiaml svarstyti, tad juos 
užbaigus galėsime baigti posė
dį. Užbaigus kuopų pasiūly
mus, .posėdis baigtas”.

Tėvynės redaktoriui, broliui 
Vasil, kuriu gerą patarimą:

Pasiųsti jį, šį “reporterį”, 
gulbių melžti.

*
-Kalbant , apie automobilių 

nelaimes...

Anglų atominės bombos iš
bandymas artėja.

šiauriniame Australijos pa
krašty didelis plotas jau pas
kelbtas pavojinga zona. Pa
čiame centre yra nedidelė sa
lelė Montebello, kurioj bus 
susprogdinta pirmoji anglų a- 
tominė bomba ir ji anglų 
mokslininkams bus tuo kas 
amerikiečiams buvo Eniwetok.

Lėktuvnešis “Campana”,- pa
verstas į laboratoriją, su vi
sais pagelbiniais laivais jau 
atvyko į vietą. t

Ne dėl prestižo, kad paro
džius pasauliui, jog Amerika 
neturi jokio atominės bombos 
monopolio, anglai ruošiasi 
šiam bandymui, kuris jiems 
brangiai atseis, bet dėl to, kad 
šis j
naujų elementų.

' tik senųjų lietuvių amerikie
čių vaikai laksto kaip akis iš
degę.

Bet, kaip dabar matyti, nau
jakurių vaikai šiuo atveju yra 
“kvailesni” ir už Amerikoje 
gimusius automobilistus.

Pavyzdžiui, šiame Vienybės 
numeryje pranešama apie 
skautus, 
išvengė 
toriaus...

Panaš 
vyko netoli Pittsburgho, kur 
taip pat labai skaudžiai nu
kentėjo mūsų kaimyninio laik
raščio redaktoriaus sūnus.

Ir kur jie skuba? Toliau 
grabo nubėgti?

« *

pranešama
kurie tik per plauką

laidotuvių direkto-

nelaimė neseniai į-

Westinghouse paskyrė dvi 
dovanas — automatišką skal
bimo mašiną ir elektrikinį 
džiovintuvą—tai moteriai, ku
ri iki 1952 m. rugsėjo 23 d. 
pagimdys dvynukus.

Skirdama
Westinghouse, 
ri paneigti 
iki to laiko 
na kūdikį, 

šiuo savo 
‘ nė, aišku, “

moterų, kurios dar

šias dovanas, 
žinoma, neno- 

tų moterų, kurios 
pagimdys po vie-

gražiu mostu įmo- 
nepašandijo” ir tų 

mergau-

O vis dėlto ta reklamos išal 
kusi įmonė padarė vieną - gana 
stambią klaidą:

Juk tai pragariškai trumpas 
terminas.

Reikia pasveikinti Chicagos 
Lietuvių Vaizbos Butą (Lithu
anian Chamber of Commerce) 
išleidusi tikrai gerą Chicagos 
Vadovą.

Siame 247 puslapių leidiny
je yra ne tik Chicagos miesto 
planas su visomis smulkmeno
mis, bet ir visos reikalingos ži
nios apie tą miestą ir jo lietu
vius.

“Technišką leidinio tvarky
mą”, kaip įžangos žodyje sa
koma, “atliko Adolfas Balio
nas Ir Pranas Čepėnas”.

Kaip vienas, taip ir kitas, 
jiedu yra nepriklausomos Lie
tuvos akedeminio auklėjimo 
žmonės.

Todėl ir leidinio kalba be 
priekaištų.

*

Rašo BRONYS RAILA

ir

tai .nebu-

APLINK

tai

47 
už

metų, turėjo kokius 
jeigu taip, tai kokio 
buvo tie ryšiai.

Nieko 'ligi šiol apie
vome girdėję, nei skaitę. Pir
masis punktas yra visiška mįs 
lė.

ryšius 
pobūdžio

S

Tačiau tokių raketų išban
dymas atseina labai brangiai, 
vienos raketos pagaminimas 
kainuoja apie 40,000 dolerių, 
tad yra labai svarbu kad jis 
turėtų didelę sprogstamąją j ė 
gą, •.’nedidinant jos didžio, kad 
galima .būtų naudoti prieš 
bombonešių grupę.

Lisabonoj buvo tikėtasi, kad 
jau pradedant kovo mėnesį A- 
merika galės nepertraukiamai 
siųsti ginklus į Europą" Bet 
nieko panašaus neįvyko. Visur 
buvo smarkiai pasivėlinta. 
Plieno įmonių streikas, pasiro 
do, labai pavėlino kai kurių 
ginklų pristatymą.

Sekančiame Atlanto tarybos 
posėdyje, jei tik tarptautinis 
barometras rodys “gražų orą” 
ir nebus naujų grasinimų tai
kai, nebus reikalaujama dide
lių pastangų apsiginklavimui.

MASKVOJE VYKSTA SVARBŪS 
KINU - SOVIETU PASITARIMAI

Tuo metu, kada vakariečiai 
siūlo sušaukti penkių konferen 
ei ją; kurioj būtų nustatyta ri 
ba • apsiginklavimui, Maskvos 
aerodrome . iškilmingai buvo 

_,______~___ ~ sutikta skaitlinga komunisti- 
sprogim^s turės parodyti nes: "Kinijos ūelegacija, suside-

uždegt u vo sistemą daug pa- jlLai, kariškų ir civilių
• patarėjų.-• \

Pagal Chou en Lai pareiški
mą Spaudai, jis atvykęs aptar
ti Tolimųjų Rytų taikos prob
lemas.

Kokius. rezultatus tokie pasi 
tarfhiai duoda, žinome iš pra
eities. .1950 metais tas pats 
Chou en Lai irgi buvo atskri
dęs J Maskvą susitiprinti taiką 
Tolimuose Rytuose, bet pasek
mėj, komunistai pradėjo karą 
Korėjoje, užgrobė Tibetą, atsi 
rasdami Indijos pasienyje ir į 
Korėją pasiuntė 1 milijoną sa
vanorių...

Vakariečiai šiems pasitari
mams priduoda labaf didelę

prastesnę, negu vartoja Ame
rika. šitas atradimas turės di
delės reikšmės, nes leis panau 
doti atominę bombą naujam 
ginklui, kurį anglai skelbiasi 
išradę.

šitas ginklas yra ne kas ki
ta, kaip per radiją valdoma, 
raketa, kuria norima paversti 
elektroniška raketa, kas reiš
kia, ji turės “mechaniškus 
smegenis” ir paleista automa
tiškai seks objektyvą, nežiū
rint kaip jis keistų kelią.

Jei rezultatai 
labai geri, tai 
svarbus ginklas 
j e apsaugoje.

bus pasiekti 
jis bus labai 
priešlėktuvinė

ARABAI RUOŠIASI KARUI PRIEŠ ŽYDUS

Sirijos vyriausiojo štabo vir
šininko pulk. Shishakli pada
rytas pareiškimas, jog “Arti
mieji Rytai neužtenkamai di
deli, kad žydai ir arabai galė
tų sutilpti Arba arabai bus 
nustumti į jūrą, arba žydai 
turės apleisti 4 Palestiną. Aš 
galvoju, kad arabai laimės”, 
vakarų valstybių sostinėse su
kėlė nerimą.

Palestinos radijas į šitą pa
reiškimą tuojau atsakė:

“Palestina mano, kad Egip
tas vietoj projektavęs šiuo me 
tu naują ataką prieš Izraelį, 
geriau pasirūpintų 
savo politiką ir 
ri yra smarkiai 
tavusi”.

Londone ir
klausia, ar Neguib nebandys 
atsigriebti prieš Izraelį, tad 
ginklų siuntimas į Egiptą, ku 
ris buvo pradėtas, vėl bus su
stabdytas.

Tuo tikslu anglai sako, kad
• Egiptas visai nepasiryžęs 

pasirašyti Artimųjų Rytų pak-

kiek tai liečia arabų politiką 
prieš Izraelį. Vakarų valstybės 
nenori duoti jokios paramos 
rasiniam karui, kuris sukeltų 
pavojingą padėtį visame pa
saulyje ir priartintų pasaulinį 
karą.

atstatyti 
ekonomiją, ku 
susikompromi-

WtLshingtone

• Ali Maher (dabartinis vy 
riausybės pirmininkas) esąs 
žmogus, kurį Fa r u kas buvo pa 
statęs priešaky, kada vokiečiai 
artėjo prie Aleksandrijos.

• Generolas Neguib yra ap
suptas Hitlerio armijos gene
rolais.

Washingtonas tuo atžvil
giu palaiko Londono nuomonę.

svarbą dėl to, kad juose daly
vauja kariški ekspertai.

Manoma, kad Chou en Lai 
atvyko į Maskvą “maldauti” 
sustiprinti ekonominę ir ka
rinę pagalbą. Nes iki šiam lai
kui rusai daugumą savo pa
sižadėjimų neišpildė.

svarstomas ne taikos Korėjoje 
klausimas, bet karo prailgini- 
nimas.

Panaikins Politbiurą
Spalių 5 d., pirmą kartą nuo 

1939 metų Maskvoje šaukia
mas visos Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos kongresas, 
kurio darbų programoje, kaip 
Pravda skelbia, numatomos di 
dėlės reformos: Politbiuro pa
naikinimas ir kt.

Panaikinto Politbiuro vietą 
užimsiąs partijos centro komi
teto prezidiumas. Bet Vakarų 
valstybių diplomatai, kurie ge 
rai pažįsta Sovietų Sąjungos 
reikalus, sako, kad tai būsiąs 
tik vardo pakeitimas, esmėje 
Kremliaus diktatūros sistemo
je niekas nepasikeis.

Washingtono diplomatiniuo
se ^uogsniuose manoma, kad 
tame v’;sos .Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos kongrese 
bus svarstoma Stalino įpėdi
nystės klausimas ir spėjama, 
kad po šio kongreso, sovietai 
gali pakeisti savo užsienio po
litiką.

O tuo tarpu gulbės “melžia” turistus

PAJUDĖJO sudrumstieji vandenys
Netikėtai padaugėjo Vienybės skaldytojų — Apie demokratus, ku
rie pralaimėję balsavimą trenkia durimis — Lietuvių visuomenė ir 
Vlikas prieš naujus klausimus —Gyvybinis tautos interesas 

reikalauja padaryti galą chaosui
Mūsų tikrai mielas spaudos 

kolega, Chicagos Draugas, šio 
mėnesio pradžioje, pranešęs, 
kad Vilkas dar kartą sėkmin
gai persitvarkė ir išrinko nau
ją Vykdomąją Tarybą, ta pro
ga džiaugsmingai per dvi die
nas kartojo: taigi, turime rim 
tą vyriausią organą, turime 

‘ vyriausią tautos vadovybę. Be 
veik taip pat, kaip Romos 
kardinolai, naują popiežių iš
sirinkę, iškilmingai sušunka: 
Habemus Papam... %.

Iš antros pusės, mūsų labai 
mieli Vienybės skaitytojai, 
kaip yra tekę patirti, kaikada 
pagristai papurkštaudavo: -į— 
kam mes tiek daug rašome ą- 
pie tuos Lietuvos < vadavimus, 
vyriausius organus,-diploma
tus, rezistencijas, ^ kaih* l'tlėk 
ginčijamės, skaldomės, kriti
kuojame. Esą, geriau tegu vi
si dirba savo darbą, koks kam 
patinka, bus ir ramiau ir Lie
tuva! geriau.

Bet štai Vienybės skaityto
jus būtų galima atsiprašyti: 
ne mes kalti, kad šiaipjau toks 
palšas mėnuo, kaip rugpiūtis, 
atnešė labai savotišką sensa
ciją Lietuvos laisvinimo “vei
ksniuose”: Nepasisakyti dėl 
jos būtų tikrai nuodėmė.

IŠ kitos vėl pusės, gili mū
sų liūdesio užuojauta skrenda 
Chicagos Draugo adresu: ar 
ne per anksti, o eal perdaug 
jau vėlai jis pradėjo džiūgau
ti? Habemus tai habemus (tu
rim tai turim), bet kažin ar 
Papa... Ką tikrai habemus, tai 
n a ui a ir triukšmingą vadovau
jančio veiksnio skaldymą iš 
tos pusės, iš kurios niekas ne
laukė
KETURI PUNKTAI

Visiems jau žinomas Lietu
vių Fronto ir Vienybės Sąjū
džio atstovų viešas pareiški
mas, kad nuo rugpiūčio 3 d. 
šiedvi, <4aip sakant, kovos or
ganizacijos išstojo iš Vilko.

Duodant to nepaprasto įvy
kio ’ komentarines nuomones, 
reikėtų pirmiau kiek panagri
nėti jų pasitraukimo motyvus.

Ne visai lengva juos duoti, 
nes jų pareiškime yra pami
nėti net trijų Vliko posė
džių nutarimai, kurie buvo jų 
pasitraukimo priežastimi. O 
kadangi tos diskusijos ir nu
tarimai buvo slapti, tai pado
rūs žurnalistai neturi teisės jų 
žinoti ir apie tai kalbėti. Visa, 
kas mums neuždrausta, 
bent spėlioti. Taigi...
PIRMOJI NAUJIENA

1. Lietuvių Fronto ir Vieny
bės Sąjūdžio atstovai tvirtina, 
kad Vilkas dabar nutraukė ry
šius su buv. Laikinąja Lietu
vos vyriausybe, kuri 1941 m. 
birželio 23 dieną atstatė pa
neigtą Lietuvos suverenumą. 
Nesigilinant į tą savotišką pa
sisakymą, kiekvienam lietu
viui, aukojančiam Tautos Fon 
dui pinigus, kyla klausimas, ar 
iš tikro Vlikas su ta Laikiną
ja vyriausybe, buvusia prieš 11

SLAPTI ĮGALIOTINIAI
2. Toliau jiędu tvirtina, kad 

“Vlikas nutraukė ryšius su 
krašto rezistencijos■' įgalioti
niais užsienyje”... Jeigu iš tik
rųjų taip, tai gal dalykas bū
tų. labai ■negeras..' '■ <
/Bet vėl didžiausias neaišku

mas: kokie/buvo, W f įgaHoti-

•dabar ?
Mes visi; gerai 'žinome, kad 

nuo 1948 .metų vasaros vado
vaujanti^ Vilko-pareigūnai daž 
nai tvirtindavo, kad jie gavę 
iš krašto rezistencijos įgalioji
mą veikti “tautos vardu”, bet 
ne kaip kokie pavieniai asme
nys, o visas Vlikas, kaip insti
tucija. Nebuvo žinoma , kad 
kokiems kitiems asmenims 
tuo metu Baden Badene tie 
krašto rezistencijos atstovai 
būtų suteikę dar atskirus įga
liojimus. Tad jeigu Vlikas nu
traukė santykius, tik išeitų, 
jog juos nutraukė su pačiu 
savimi...

Mes daugelį kartų tvirtino
me, kad tie Baden Badene įga
liojimai buvo nereguliariu ir 
nerealiu keliu sudaryti ir kad 
jie negavo jokio tinkamo ir re 
alaus patvirtinimo iš krašto 
rezistencijos organų, bent iš 
tų, su kurių atstovais protoko
las buvo pasirašytas. Taigi, 
tektų nebent pasakyti, kad

Yorke,

teistas
Įėjimo.

Vlikas tų santykių negalėjo 
nutraukti, nes jis jų ilgą laiką 
visai neturėjo, užmegzti neno
rėjo, o ką vėliau sukombina
vo, tai pasirodė tik muilo bur- 
buolas, apie kurį rimčiau ne
tektų nei kalbėti. Tą burbulą 
Lietuvių Frontas tada ypatin
gai pūtė. O gal Fronto ir Vie
nybės Sąjūdžio atstovai buvo 
gave Slaptus asmeniškus įga
liojimus? Tačiau apie tai anks 
čiau niekad nebuvo užsiminta. 
Kam dabar tas dūmų pūti
mas?

NĖRA BRAZAIČIO - 
NĖRA REZISTENCIJOS...

- savpi - pobūdį, 
grynai polit 
mintančią partinėmis vidaus 
kombinacijomis, neturinčio
mis pasiteisinimo tremtyje

(Nukelta į 3 psl.)

Be Vokietijos 
nėra Europos

Išeidamas iš belgų kalėjimo, 
kur sėdėjo už karo nusikalti
mus, vokiečių generolas Fall- 
enhausen pareiškė:

“Europos išgelbėjimas pri
klauso tik nuo stiprios Vokie
tijos. Be vokiečių armijos ne
gali būti rimto gynimosi”.

Washington Post, rašyda
mas apie Europos armiją, pa
stebi, kad europiečiai neturi 
.tikėtis fantastišku ginklu ku
rie gaminami Amerikos fabri- 
kuise, nes jie tebėra išbandy
mo stadijoje.

Jungtinių Tautų sesijoje, kuri prasidės spalio 14 d. New 
bus svarstomi 65 klausimai.
Buvęs Hitlerio ambasadorius Paryžiuje Otto Abetz, nu
kalėti 20 metų, artimiausiu laiku bus paleistas ii ka-

aviacijos sekretorius Thomas Finletter skel
bus sumažinta 7,000 vietų.
Prancūzijos ambasadorius Maskvoje - Louis

• Amerikos 
bia, jog aviacijoj

• Naujasis
Joxe įteikė prezidentui švemikui paskyrimo raštus, pareikšda
mas, jog Prancūzija trokšta sugyvenimo su Sovietų Sąjunga.

• Čekoslovakijos konsulas Kanadoje dr. Jire Mares atsi
sakė grįžti į Pragą ir pasirinko laisvę.

• Anglijos užsienių reikalų ministras Anthony Eden, ku
riam yra 54 metai, susituokė su Churchillio brolio dukterimi 
(jai 32

pasiūlė 
lams.

metai), dirbančia užsienių reikalų ministerijoje.
JT nusiginklavimo komisijoje Amerikos atstovas Cohen 
sudaryti tarptautinę kontrolę bakteriologiniams gink*

• Prancūzė Marija de Catillon, kuri karo metų išgelbė
jo amerikieti kareivį iš degančio sunkvežimio, pati apdegdama 
ir todėl jai teko nupiauti koją, dabar i* Amerikos armijos ga
vo dirbtiną koją.

• Anglijoje vyksta milžindfki potviniai, kuriuose jau žuvo 
asmenys. Sunaikinta daug namų ir laivų. Pridaryta nuostolių 
20 milijonų dolerių.
• Čekoslovakijoje suimtas slaptosios policijos viršininkas

Joseph Frank



P. DANTAS

AMERIKA IR SOVIETŲ RUSIJA TURI ‘SKRAJOJANČIŲ LĖKŠČIŲ’ PASLAPTĮ
Pirmą “skrajojančią lėkštę” buvo pagaminę vokiečiai baigiantis ka
rui — Vieną tokių “lėkščių” rusai su visais planais ir 3 inžinieriais 
nusigabeno Į Rusiją - Bet vyriausias inž. Miethe, pasiekė Ameriką...

Krikdemams “paliejus pie
ną” Vlikingene, dabar paaiš
kėjo fantastiški dalykai.

Sakysim, kurį laiką buvęs 
Vykdomoje Taryboje Inf. tar
nybos ir vėliau užsienio reika
lų tarnybos valdytojas J. Bra
zaitis gaudavęs atlyginimą ne 
tik iš VLIKo, bet VLIKul ne
žinant ir iš svetimų veiksnių, 
pas kuriuos ėjo kaž kokias in
formatoriaus pareigas...

Tam paaiškėjus ir plačiai 
apie tai pradėjus Vlikingene 
kalbėti, J. Brazaitis įteikęs 
skundą dėl tų kalbų, kuris bu
vęs svarstomas VLIKo komisi
joje. •

Skundas buvo atmestas, nes 
pasirodė, kad toms kalboms 
būta pagrindo.

•
A'škeja ir kiti dalykai.
Kai dėl įvykio su Brazaičiu 

buvo pasiteirauta VLIKo pir
mininko M. Krupavičiaus, jis 
užtikrinęs, kad taip nėra, kaip 
kalbama.

Bet vėliau pasirodė, kad 
taip būta.

Pasirodė ir tas, kad VLIKo 
pirmininkas žinojo ir slėpė 
nuo VLIKo, klaidingai infor
muodamas.

Uį tai VLIKas nušalino nuo 
palaikymo santykių su tam 
tikromis svetimomis įstaigo
mis, išrinkdamas tam reikalui 
naują komisiją.

Keista, kad pirmininku pa
silieka toks asmuo, kuriam 
parodomas toks nepasitikėji
mas.

Bet dar keisčiau, kaip pats 
Krupavičius pasilieka pirmi- 
ku, gavęs tokį nepasitikėj-

Visi prisimena, kaip M.*Kru- 
pavičius kategoriškai neigė sa
vo prisidėjimą prie 1926 metų 
perversmo ir tvirtino, kad vi
sai jame nedalyvavęs.

Bet štai pačių krikdemų ofi 
cioze Tėvynės Sarge (Nr. 2) 
kan. M. Vaitkus rašo:

“...po 1926 m. gruodžio 17 d. 
perversmo Stulginskis su Kru
pavičium pasiūlė Smetonai 
stoti valstybės priešaky prezi
dentu ir jo numatytam vyrui 
A. Voldemarui sutiko užleisti 
ministerio pirmininko vietą. 
Smetona pasiūlymą priėmė,

“Skrajojančių lėkščių” pas
laptis, atrodo, bus iša.skinta.

Po to, kai “lėkštes” matė 
paprasta akimi keli liudinin
kai ir užregistravo radaras, 
įrodymas aiškus, kad tai nėra 
joks vaizduotės padarinys, mi
ražas ar panašiai, bet realus 
medžiaginis objektas.

Nuraminimui žmonių, JAV 
karo žvalgybos viršininkas9 
gen. Samford pasiskubino pa
reikšti, jog šie pabūklai negrą 
sina Amerikai, nors Washing- 
tono Post, įtakingas laikraštis,

< pataria budėti.
Specialistų nuomone, šios 

“skrajojančios lėkštės” esan
čios ne kas kita, kaip patobu
linta vokiška V-7, kurios pla
nus rusai karo metu rado Bres 
lau laboratorijose.

1944 metais, kada Vokietija 
buvo visai begriūvanti, dar 
von Rundstedtui metantis į be 
viltišką ataką Ardennų fronte, 
keisti pabūklai, apskritos for
mos, pradėjo skraidyti, dangu
je prie Baltijos jūros.

Niekas tada nepagalvojo 
joms duoti “skrajojančių 'lėks 
čių” vardą. Gerai informuo
tuose vokiečių sluogsniuose 
tada su šypsena buvo kalba
ma apie slaptus ginklus, kurie 
nulems karą.

Kas tai buvo per šlapti gink 
lai? Tuo laiku tik labai mažas 
skaičius vokiečių generolų ir 
civilinių galėjo į ši klausimą 
atsakyti.

Bet šiandien vakariečių ran 
koše yra penkių vokiečių moks 
lininkų V-7 išradėjų pasirašy
tas raportas, kuriame tarp kit 
ko sakoma?:

• Trijų Luftwaffe pulkinin
kų akyvaizdoje 1944 m. gegu
žės 17 d. buvo išbandytos Bal
tijos padangėje Vergeltungs- 
waffe-Sieben, apie jų pasiek
tus rezultatus smulkmeniškai 
sakoma raporto priede HRM- 
122.

• Šitas V-7, garsą pralen
kiantis helikopteris, turįs 12 

r turbinų^ ^sprausminį motorą 
BMW-028, su autonomiškais 6 
aukštų kompresoriais, pirmą 
kartą pasiekė 62,409 pėdų (20 
km.) aukštį, antru kartu iš
bandant pasiekė 61,260 pėdų 
aukštį.

• Motoras išvysto 5,500 ark 
lių jėgą.

• Varomoji medžiaga yra 
benzinas ir vandenilis. Jo 22 
kubiniai metrai leidžia skrist 
16 valandų ir 10 minučių.

• V-7 su 3 žmonėmis gali 
nuskristi 41,000 km. (virš 25,- 
000 mylių) nenusileisdamas ir 
18,000 km. diriguojamas per 
radarą.

• Aparato principas yra ol
impinis diskas, kurio spindu

lys yra 63 pėdos, turi 12 spraus 
minių lankų, besisukančių ant 
giroskopo.

• Pannemundėj startas įvy
ko nuo vertikalios rampos, iš
metant per 15 sekundų 8 10.

• Aparatas galės būti atei
ty varomas atomine energija.

Šį raportą pasirašė: Dr. 
Heinrich, Richard Miethe, 
Hermann Oelmann. Gustav 
Shonemann ir Johann Metje.

TRačiau reikėjo laukti septy- 
nerių metų, kad Amerikos pa
dangėje pasirodytų panašūs 
pabūklai, kuriuos žmonės pa
vadino “skrajojančiomis lėkš
tėm”. Juo tolyn vis jų dau- 
kiau gaminama ir dažniau 
bandoma.

Dabar nebeužginčijama, kad 
šis fenomentas esąs ne kas ki
tas kaip V-7. Amerikos kariš
kiai, kurie ilgą laiką neigė, šį 
kartą sako, jog “skraidančios 
lėkštės” egzistuoja.

Bet grįžkime dar į 1943 me
tus.

Vokiečiai tada dar nebuvo 
pralaimėję karo. Dešimtos ar
mijos laboratorijose Essene, 
Dortmunde, Stettine ir Pane- 
munndėj buvo daromi bandy
mai su slaptais ginklais, dau
giausiai su V-f ir V-2, vado
vaujant inžinieriams dr. Hein
rich — Richard Miethe.

Keliom savaitėm prieš Vo
kietijai kapituliuojant, šie 
technikai vienoj laboratorijoj 
Breslau mieste baigė helikop
terį panašų-i diską. Tai buvo 
pirmoji “skrajojanti lėkštė”, 
arba Vergeltungswaffe - Sie
ben (represijos ginklas 7), ar

ba, kaip priimta sutrumpinan- 
č ai vadinti, V-7.

Bet laikas bėgo. Virš Balti
jos buvo padaryti tik keli ban
dymai, kurie buvo nuiocogra- 
luoti.

Ir reikėjo laukti daug metų, 
tiek daug rašalo spaudoj išlie- 
jant, kad šie dokumentai būtų 
paskelbti viešai. Nes niekas ne 
turėjo žinoti apie šių darbų 
užbaigimą.

Breslau laborator ja pateko 
į rusų kariuomenės rankas. 
Trys inžinieriai su vii a me
džiaga ir planais buvo paimti 
ir po didžiausia sargyba per
gabenti į Kuibiševą prie Vol
gos, o vėliau už Uralo.

Dr. Miethe su Messersch- 
midt lėktuvu pabėgo ir pasie
kė Kairą (Egipte). Generolai 
Julius Braun, Ravenstein, 
Strachwitz, Reichmann ir Wir- 
lewanger (paskutinieji du bu
vo Nuremberge nuteisti mirti), 
pasekė jo pėdomis.

Bet jie ten nepasiliko sėdėti 
ramiai. Greit po jų atsiradimo 
Egipte viena Amerikos aero
nautikos firma pakvietė dr. 
Mienthe skubiai atvykti į A- 
meriką ir atstatyti V-7, tokį 
koks buvo pagamintas Vokie
tijoje....

štai tokiu būdu Amerika ir 
Sovietų Rusija turi “skrajo
jančių lėkščių”, nuo kurių ga
lėjo priklausyti antrojo karo 
likimas, paslaptį. ‘

“Skrajojančios lėkštės” nė
ra kokių nors marsiečių ar ki
tos planetos žvalgų pabūklas.

Tai yra tik patobulinta vo
kiška V-7.

Hm, koks gardus telefonas...

KARAS BUS LEMIAMAS VIDURŽEMIO JŪROJE
1 Sovietų laivynas nepavojingas —Karas sunkiau laimimas sausumoje)

“Jei karas kiltų tarp rusų 
ir mūsų, mes sutraiškinsime 
priešą dėka mūsų stipraus lai 
vyno”, pareiškė aną dieną A- 
merikos admirolas Robert Car 
ney.

šitas jo įsitikinimas yra pa
grįstas gautų prityrimų pasku

tiniajame kare ir admirolo A. 
T. Mahan teze išdėstyta knygo 
je “Jūros įtaka valdžiai isto
rijos bėgyje”.

šitoj knygoj, nagrinėjant 
Venecijos respublikos ar tai 
Anglijos imperijos istoriją pa
aiškėja, jog pergalė priklauso

visad tam, kuris geriausiai gi
na jūrų kelius. -

KUNIGAI — DARBININKAI POPIEŽIUI 
SUKELIA DIDELIU RŪPESČIU

Savo vasaros rezidencijoje 
Castelgandolfe Popiežius svar
sto vieną problemą, kuri jam 
neleidžia ramiai miegoti, bū
tent kunigų — darbininkų pa
dėtis Prancūzijoje.

Jau seniai Pijus XII klausia 
savęs, ar kunigai — darbinin
kai, norintieji skelbti Kristaus 
mokslą fabrikuose, yra teisin
game kely.

Jis abejoja, ar šitie neuni- 
formuoti kunigai be bažnyčios 
padės 9 milijonams . prancūzų, 
darbininkų, pasidąryti katali-

ną mitingą šiuos kunigus iš
kėlė į komunizmo herojus kan 
kinius. Anksčiau komunistai 
vedė kovą prieš kunigus —dar 
bininkus, vadindami, kapita
listų šnipais, darbo klasės prie 
šals. Bet dabar viskas pasi
keitė ir pradeda kelti jų do
rybes.

šitie kunigai baigę semina
rijas, dirba su darbininkais ir 
nepriklauso jokiai parapijai, 
bažnytines apcįga's atlikdami 
savo

' Admirolas Robert Carney, 
su kurio pažiūromis į kovą an
glai gal nepilnai sutinka, yra 
kategoriškas: “Mums jūra yra 
pats ekonomiškiausias Ir ge
riausias transporto būdas. Lai 
vyno užduotis šiandien. ‘ yra 
ne‘‘ tik ginti komunikacijos ke
lius', bet dirbant išvien su ar
mija, prisidėti visom priemo
nėm prie galutinos pergalės. 
Laivynas turi lėktuvnešius, ku 
rie-gali plaukti visur kur tik 
yra vandens ir bombonešiai, 
pakildami nuo jų, gali apmė
tyti bombomis sunkiai priei
namus priešo taikinius. ■

Kardinolas Tisserant, kuris 
yra Popiežiaus dešiniąją ran
ka, tvirtina, kad kunigas turi 
pasilikti kunigu ir šie kunigai 
darbininkai tik sukels neaiš
kumų Bažnyčioje.

Paskutinieji įvykiai Prancū
zijoje, kur du kunigai darbi
ninkai buvo įtraukti i komu
nistu manifestaciją ir buvo 
policijos apdaužyti,-''sukėlė pla 
čių diskusijų. Paryžiaus arki
vyskupas Feltin protestavo, pa 
sikeisdamas su prefektu labai 
aštriais laiškais, kurie buvo 
paskelbti spaudoje.

Komunistų spauda tuos laiš 
kus panaudojo savo propagan 
dai, o Thorezo žmona per vie-

viešbučio kambarėlyje.
veda proletarišką gyve- 
ir nenešioja kunigiško 

valgo prie bendro stalo

, -Jie 
nimą 
rūbo, 
su darbininkais ir gyvena dar
bininkų šeimose.

Kai kurie pasiekė nuosta
bius rezultatus, aplink save su 
darydami tikinčiųjų ratelį.

Bet jei Popiežius ir mato, 
kad nedidelis skaičius buvo su 
gražinta į jo kaimenę, bijo, 
kad kunigai, sueidami į kon
taktą su darbininkais, nepa
darytų nuolaidų marksistinei 
politikai.

. Abejojimas jo toks didelis, 
kad paskutinis žodis Rusijos 
katalikams parodo, jog Baž
nyčiai yra didele problema iš
likti sveikai prieš komunizmą.

-Mes dabar pažįstame išlipi
mo į krantą techniką, išmokta 
tūkstančiai žmonių gyvybių 
kaiha, kuri mums leidžia ; bet 
kurioj vietoj išlipti, ir įšitvirtin 
ti. '

Sutikdamas su admirolo 
Carney nuomone..'NATO “.vy
riausias štabas išdirbo,;keletą 
pląnų,. kuriais . būtų  ̂.užkirstas 
priešui kelias. Buvo nubrėžtas 
vienas kelias ’šiaurėje ir kitas 
kelias pietuose. -

šiaurinis kelias apima.- -La 
Manche, šiaurės ir Baltijos, jū 
ra.,ir Ledinuotąjį vandenyną.

Pietinis kelias apima -Atlan
tą, Viduržemio jūrą, Dardane- 
lius, Bosforą ir Juodąją jūrą.

Išilgai visu šiauriniu keliu 
randasi anglų ir norvegų lai
vyno bazės.

Gį pietinis kelias remiasi 
aviacijos bazėmis, kurias ame
rikiečiai stato Maroke, Tripo
lyje ir Turkijoje, o taip pat 
laivyno bazėmis Afrikoje, Ita
lijoj ę, Graikijoje ir Turkijoje.

(Nukelta-į 8 psl.)
bet netrukus pasistengė nusi
kratyti krikščionimis demokra 
tais”.

Jei Smetonai pasidaryti pre
zidentu, Voldemarui užlei
džiant ministerio pirmininko 
vietą pasiūlė Stulginskis su 
Krupavičiumi, tai išvada aiš
ki: Ne tautininkai su Vodema- 
ru perversmą darė, bet krik
demai su Stulginskiu ir Krupa 
vič'umi.

Europoje komunistai mėgs
ta klijuoti ant sienų visokius 
amerikiečius įžeidžiančius šū
kius.

Neseniai jie Paryžiuje buvo 
iškabinę plakatus: “Amerikie
čiai GO HOME!”

Viena amerikiečių lėktuvų 
kompanija (stengdamosi iš
naudoti reklamą), prie šio pla
kato priklijavo lapelį: “Tik A- 
merikos lėktuvų kompanijos 
lėktuvais”.

Kitą dieną prancūzų lėktu
vų kompanija AIR-FRANCE 
prisijungė su parašu “Bet su
grįžti į Prancūziją prašome 
AIR FRANCE lėktuvais!”

Tačiau gražausį atsakymą 
davė Jean Paul • David vado
vaujamas antikomunistinis są 
judis “Taika ir Laisvė”, iška
bindamas plakatus:

“Jų yra 20 milijonų Sovietų 
Sąjungos koncentracijos sto
vyklose, kurie labai norėtų iš
girsti, kad jiems kas pasakytų 
GO HOME!”

TAI ATSITIKO PORYT...
Mokslas ir technika lenktyniauja vienas kitam padėdami-Tūkstan- 
čius metu metų žmogus gyveno primityviu gyvenimu — Tik per pas

kutini šmtmeti buvo padarytas milžiniškas šuolis pirmyn
Visus domina kokia bus pa

saulio fizionomija rytoj?
Tas kas šiandien mums yra* 

nuostabu po kelių metų atro
dys primityviška, nepatogu, 
panašiai, kaip šiandien kai 
kurie dalykai iš 1852 metų.

i Tik šimtas metų praėjo ir 
žmonės nepažino didžiosios da 
lies tų atradimų, kurie šian
dien mums atrodo taip norma
lūs. Tada niekas nežinojo 
telefono, nebuvo modemiško
jo karo ginklų, dar joks lėk
tuvas neskraidė.

Užtenka atsigręžti 20 metų 
atgal ir pamatysime, kiek pa
saulis per tą laiką pasikeitė. 
Televizija, radaras, plastiški 
gaminiai, penicilinas... Ir visi 
mes esame liudininkais to grei 
to pasikeitimo.

Nuo šio numerio pradedame 
spausdinti dr. inž. Juozo Vėb
ros straipsnį apie technikos 
pažangos tempą ir kas bus to
liau. Red.

žmogaus prigimties būdingi 
bruožai yra jo žingeidumas ir 
jėgos pamėgimas, žingeidu-

Dr. Inž. JUOZAS VĖBRA

mas — noras pažinti ir supra
sti save bei aplinką — tarnau
ja akstinu mokslo kflimui, o 
jėgos pamėgimas — technikos 
plėtotei. Mokslas ir technika 
lenktyniauja viens kitam pa
dėdami: mokslas siekia supras 
ti„ gamtos reiškinius, šis su
pratimas įgalina techniką pa
gaminti tobulesnius įrankius 
ar mašinas. Naujieji įrankiai 
padeda mokslui dar giliau į- 
žvelgti į gamtos reiškinių me
chanizmą, kuriuo vaduodamo- 
si technika sukuria dar tobu- 
lesnius įrankius ar mašinas, 
ir tt. Kaip taisyklė, pirmasis 
žengia mokslas, o paskui jį se
ka technika, tačiau kartais 
technika pralenkia mokslą: 
pvz., garo mašinos technika 
keliais dešimtmečiais buvo 
pralenkusi jos teoriją.

Šiandieninį mūsų gyvenimą 
sąlygoja mokslo ir technikos 
Lšbu joj imas. Dar daugiau žmo 
nija nuo šių faktorių priklau
sys ateityje. Įdomu tad apželg 
ti mokslo ir technikos Išeitąjį

kelią ir pratęsti jį artimiau
sion ateitin, tuo susidarant 
apytikrį vaizdą, koks bus gy
venimas mūsų artimiausių ai
nių. Kadangi kelyje mokslas 
nuo technikos viens nuo kito 
toli nesiskiria, užtenka pasek
ti vieno kurio šių faktorių evo 
liuciją. čia pasirinkome tech
niką, manydami, kad įvairių 
profesijų ..skaitytojams leng
viau bus suprasti technikos at 
siekimus, negu grynojo moks
lo.

Grįždamas mintimis trejetą 
tūkstančių metų į praeitį, kon
statuojame tam tikrą techni
kinį lygmenį: žmogus moka į- 
žiebti ugnį, pasigaminti pri
mityvų drabuži ir pasistatyti 
pastogę, turi prisijaukinęs šu
nį ir arklį, moka išsiauginti 
javus, išdegti puodus, išlydint! 
bronzą ir geležį... Visa tai trun 
ka tūkstantmečius, nuo daug 
senesnių laikų, be įžymesnio 
pastovaus tobulėjimo. Tiesa, 
Sumerijoj, Egipte ar Kinijoj 
konstatuojame vieną kitą svar 
bų pažangos reiškinį, tačiau 
net ir didelės vertės Išradimai

pamažu užmirštami ir vėl ten
kinamasi primityviu gyveni
mu. Todėl šiame rašinyje tu
rėsime galvoj tik Europos tech 
nikos evoliuciją, kuri viena te
pasiekė dabartinį lygmenį. Ki
ti šiandien kultūringi kraštai 
mokslą ir techniką perėmė iš 
Europos.

Nuo daug senesnių laikų iki 
500 m. pr. Kr. nepastebima 
žymesnio technikinio žmo
gaus būklės pakitėjimo.

Penktojo šimtm. pr. Kr. pa
baigoje pastebimi technikinės 
pažangos ženklai prieš šimtą 
metų įkurtoje Romoje. Atsi
randa tobulesnė statyba (ap- 
.vali arka), vandentiekis, ka
nalizacija, pirtys, grįsti keliai, 
cptiškasis telegrafas, galinges 
nes karo mašinos... Visa tai 
pasiekia savo apogėjų dar 
prieš Kristų ir apie tris šimt
mečius laikosi vietoje. Tačiau 
nuo antro šimtmečio po Kris
taus romėnų sukurtoji techni
ka pradeda smukti ir aštunta
me šimtmetyje sugrįžtamu į tą 
patį tecHfttkmį lygmenį?, ku
riame žmogus gyveno prieš 
pusantro tūkstančio metų.

Ankstyvieji. v i d u ra mžiai 
mokslui ir technikai buvo itin 
nepalankūs. Tačiau su devin
tuoju šimtmečiu pradeda .žmo 
nes atsigauti.

Pirmiausia pažanga pasireiš 
kė statyboje, kuriai nestatė 
kliūčių tuo metu visagalinti 
bažnyčia. Iki XIII šimtmečio

statyba pasiekia gana aukšto 
tobulumo laipsnio. Kitose sri
tyse iki XV šimtmečio pažan
ga labai lėta. XV šimtmetyje 
technikos lygmuo žymiai pa
kyla: pradedama naudotis 
kompasu (busole) kuris Kini
joje buvo žinomas prieš pus
trečio tūkst. metų, masiniai 
gaminti popierį, atsiranda mo
dernus spausdintas raštas.

Tačiau ši pažanga neilgai 
trunka: XVI, XVIi ir' pirmąją 
pusę XVIII šimtmečio užpildo 
vien karai ir religiniai perse
kiojimai.

Bet 1789 metais Jammes 
Watt užpatentuoja garo kon
densatorių — pagrindą būsi
mai garo mašinai, kuri greitu 
laiku realizuota. Tai pirmas 
tikrai didingas technikos 
triumfas, kuris parodė žmogui 
jo dvasios galybę.

Atsiranda geležinkeliai, gar
laiviai, kuriasi stambioji pra
monė. Išdidus šiuo laimėjimu, 
žmogus azartiškai griebėsi jieš 
kojimo naujų dalykų. Ir štai, 
nepraėjus šimtui metų (1860) 
Z. Gramme išranda dinamą: 
lanksti elektros energija iške
lia žmogaus galybę į iki tol ne 
svajotą augštumą. Bet tai tik 
pradžia to technikinio įsibėgė
jimo. kurio stebėtojais ir da-? 
lyviais mes patys esame. Per 
pirmąjį pasaulinį karą išsivys
to automobilizmas, aviacija, 
radiotechnika. Per antrąjį — 
panaudojama atomo skilimo

* 
energija: tai milžiniškas tech
nikos šuolis pirmyn, kuris ne
turi sau lygaus žmonijos civi
lizacijos istorijoje.

Pažvelgę į technikos pažan
gą, matome, kad ji smarkiai 
kyla, ji vystosi “sprogimo grei
čiu”..*

Sprogimo sąvoka siejasi su 
tam tikrais pavojais. Daugelis 
mokslo ir technikos atstovų, 
nors, ir didžiuodamiesi mokslo 
atsiektais laimėjimais, šian
dien rodo ir tam tikro nerimo, 
susirūpinimo žmonijos ateiti
mi. Pati per save mokslo ir 
technikos pažanga — džiaugs
mingas reiškinys: ji atsklei
džia žmogui naujas pažinimo 
sritis, išvaduoja iš prietarų, 
skurdo, sunkių darbų, fizinio 
skausmo. Bet ta pati mokslo 
ir technikos pažanga suteikia 
žmogui lygiai didelę ir naiki
nimo jėgą. Mūsų nelaimei, ato 
minės energijos gadynė suta
po su bolševizmo išbujojimu, 
kuris grąsina pasauliui nau
jais viduramžiais, “dvasine 
naktimi”, kuri, pagal Berdia- 
jevą, pasireiškiant liberalizmo 
žlugimu, netolerantiško dog
matizmo bei skurdo įsiviešpa
tavimu. Panašiomis pesimisti
nėmis nuotaikomis gyvena ir 
daugelis šiandieninių rašytojų 
bei menininkų.

Kitą savaitę: AR IŠNYKS 
GYVYBĖ ŽEMĖJE?
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NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Rašo DR. G. I. ŽIDONYTĖ- VFBRIENe

metodas
St.

M. D.

PETER GUSTAITIS, J r., M. D

Reikia $50,000 87-20 85th Street
Woodhaven, L. L, N. Y.

DR. BLADAS K. VENCIUS

.—t

DR. A. PETRIKĄ

Gražiajai Baltijos jūrai prisiminti

r

r

Grįžimas iš Červenės

Jonas Miškinis

r MĖSOS KRAUTUVĖ
CH. AIMONTAS, Vedėjas

gerą vardą. IRWIN.G BARFUS
EVergreen 7-5590

medžių 
paupyje 
Lietuvos

įpilu ir pa

ilgumams
reikia ši

M:

VALANDOS: 
9 — 12 ry« , 
2 — 9 vakare 
Penktadieniais uždaryta 
Tel. Ofiso STagg 2-070 
Namų — Jamaica 6-383

trum- 
pareiga 
skaito, 

kuo jie

VALANDOS: 
9 — 12 ryte 
1 — 8 vakare 
Penktadieniais uždaryta 

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
2 — 3 popiet 
6 — 8 vakare 
Ketvirtadieniai* ir šventai 
tik susitarus 
Tel. Virginia 9-6125

(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306, 
kamp. Fulton Str. (Brooklyne) 

Ofiso tel. ULster 8-8789 
Namų tel. TAylor 7-8231

Susitarus: pirm., tree, ir 
penkt. visą dieną ir šeši, 
tik iš ryto.

(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

385 Parkside Avenue
Brooklyn. N. Y. 

MonŲ.. Wed. & Fri. 
1-4 P. M. 7-9 P. M.

INgersoll 2-8490

BROOKLYN 11, N. Y 
2-4329

DR. A. S. KASHLANSKY
DANTŲ GYDYTOJA

222 West 83 St., kampas Broadway, New York City, N. 1 
Tel. TR. 7-9430

VALANDOS: 
1 — 7 vai. 
susitarus 
Ketvirtadieniais visą dien; 
ir šeštadieniais po pietų 
uždaryta.

340 GRAND STREET,
STagg

įmo negrą

Licensed Plumbing & Home Repairs
303 SOUTH 4th STREET, BROOKLYN 11, N. I

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, 
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS
30 E. 60th St. New York City 

Telef.. MUrray Hill 8-8677

12 Shore Lane, Bay Shore, L.I.
Telef. Bay Shore 3710

Jūsų dovanos ir au- 
kredituojamos Jūsų 
Aukos B ALFu i at

mokant Income

_______ VAL ANDOS;
12:30 — 2
T — 8
Šeštad. 10 — 3

Ketvirtadieniais ir Šventa
dieniais uždaryta

VALANDOS:
Susitarus: antrad., ketv. i 
šešt. nuo 5 iki 8 v. v.

yra ir Robert Penn

JOHN DERUHA, M. D.
Pūsles, odos, kraujo, vidaus ligos ir nusilpimai Nervai, 

glendos, užkietėjimai, vidiniai skauduliai.
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-

128 E. 86th ST., NEW YORK CITY
Virš Lexington Ave. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir mnryrrm*

sos pergalę prie’arų ir blogio 
nenaudai. Jaune.is pasiprieši
na miestelio opn.ijai ir išgelb- 
sti nuo nuline n
apkaltintą žmogžudyste, 
tyvesnis Faulknerio 
rėmėsi atsitikimema 
bių, neapskaičiuotų 
denimais. Siamp gi
iškęlia. atkaklias jaunuolio pa
stangas, siekiančias tiesos. Bet 
ir šiame 
brutalaus, 
to...

Įdomus
Warren. Autorius puikiai val-

kūrinyje netrūksta
makabrinio elemen-

J. MIRONAS, Sav.
Mūsų firma be vardo, už tai mūsų 

prekės turi

progų gvil
veikale i is

GYDYMAS BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ

ALBERT SCOLNICK
CHIROPRACTOR 
Avė.

POVUANSKŲ BARAS IR RESTORAN 
salė šeimyninėms pramogoms

158 GRAND STREET
TeL EVergreen 4-9737 BROOKLYN, N. 1

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
1357 Bushwick Ave.

Ofiso te!. GLenmore 5-3094
Namų tel. GLenmore 3-444 5 

važiuoti Jamaica line iki Chauncey

AMERIKIEČIŲ LITERATŪRAPASKUTINIAME DEŠIMTMETYJE

Gera svetimoms kalboms kalbėti, bet 
gėda gerai savosios nemokėti

Patekę svetur, užtikome di
delių netikėtumų. Kiekvienas 
padorus lietuvis pastebi, kad 
mūsų jaunoji karta Ameriko
je atsidūrė labai ant slidaus 
kelio, čia nėra tos užuvėjos, 
tos aplinkos, srovenančios lie
tuviškos šilumos, kokia buvo 
juntama gimtaj ame 
Todėl 
j imas 
labai 
rodo,
jaunuolių 
tėvų? kalbos ir tuo pačiu nuto- 

- lo ‘nuo lietuvių tautos kamie
no.

krašte, 
tėvams išeivijoje, budė- 
lietuvybės ugdyme yra 
aktualus. Gyvieji f aktai - 
kad daugelis lietuvių 

nemoka gimtosios

Vyskupas V. Brizgys skaity
damas paskaitą vasario mėn. 
16 — dienos proga, tarpkitko 
va ką dėl šio pasakė:

“Senieji Amerikos lietuviai 
jau beveik visai su savo vai
kais lietuviškai nebekalba. Per 
mažai lietuviškai kalba ir tie, 
kurie į Ameriką atvyko iš lais 
vos Lietuvos. Naujai atvyku
siųjų dalis irgi jau pradeda^ 
sekti anų pavyzdžiu. Yra fak
tų, kad tremtiniai neleidžia 
savo vaikų į lietuvių kalbos 
pamokas ir savo kalbos šeimo
je taip pat tinkamai nemoko. 
Teisinasi, norį savo vaikus ap
saugoti, kad jie nesugadintų 
anglų kalbos akcento, grynu
mo... Ne vieta čia aiškinti apie 
nusimanymą anglų kalbą, pa
kaks trumpai pasakyti, kad 
tie kadaise buvę “ura patrio
tai” iš didėlio rašto išėjo iš 
krašto. Mokėti svetimą kalbą 
yra turtas,.tačiau tą turtą vai 
kai svetur įsigyja ir be levų 
rūpesčio. Bet kokį pateisinimą 
galima surasti tėvų nesusipra 
timui gyvo reikalo vaikus sau
goti, kad jie nepamestų savo 
kalbos? Gal jie jau apsispren
dė į savo gimtąjį kraštą dau
giau nebegrįžti su viltimi, kad 
svetur bus geresnis pelnas... 
Tačiau ar dėlto save ir savo 
vaikus jau reikia išbraukti iš 
savo tautos sąrašo? Mūsų se
nieji gal jau nė vienas į Lietu
vą nebegrįš, tačiau jie nema
no nei savęs, nei savo vaiku is 
lietuvių tarpo išbraukti. Aš 
net nežinau, ką pasakyti tiems 
laisvos Lietuvos vaikams trem 
tiniams, kurie savo kraštą ir 
savo tautą mylėjo tik 
jiems ten gera buvo”.

Gyvenimo praktika 
kad daigelis senųjų 
jaunimo nutautėjo,
darni lietuviškų mokyklų ir ne 
skaitydami lietuviškų laikraš
čių. O labiausiai jaunimas nu 
tolsta nuo savo gimtosios kal
bos, skaitydamas geltonąją 
spaudą. Jie beskaitydami ko
mikus, nepadorias kriminaii-

nio turinio knygas, nuodija sa 
vo jaunąsias sielas. Ir štai jie 
beskaitydami, kur tikras su
pratimas iškraipomas, įvairios 
aistros žaidimais. Tokia lek
tūra ruošia “gatvės didvyrius”, 
kuriems viskas galima ir vis
kas leista ir tt. čia drįstu 
tvirtinti, kad dalis ir tremti
nių vaikų .pasidavė komikų į- 
takai. Dažnai matau tremti
nių vaikus nešančius į namus 
pundus geltonosios spaudos.

Tai kas kaltas, kad taip vai
kai daro? Atsakymas 
pas. Tėvai. Juk tėvų 
žiūrėti, ką jų vaikai 
kokius leidinius perka, 
save maitina.

Turime vaikams leidžiamus 
laikraštėlius. Be to, daug iš
leistų ir leidžiamų lietuviškų 
knygų. Tad ar visi pratiname 
savo vaikus skaityti? Atmin
kime, kad tėvų būtina pareiga 
pratinti jaunąją kartą domė
tis lietuviškais laikraštėliais, 
lietuviškomis pasakomis bei 
knygomis. Tai tuomet jauni
mas stiprės tautiškai, nepa
mirš savo tėvų kalbos, lietuviš 
kų papročiu, savo gilios praei
ties. Lietuviškoji knyga apsau 
gos jaunąją kartą nuo men
kaverčių komiku ir neleis nu
tolti nuo lietuvių tautos ka
mieno.

(Pabaiga)
Rašytojų — individualistų 

grupė amerikiečių šiandieni
niame romane irgi ryški, šie 
rašytojai išorinėms gyvenimo 
aplinkybėms skiria maža reikš 
mės. Deterministinių ar prag- 
matistinių sąvokų įrodymui jie 
visą savo kūrybinį pajėgumą 
nukreipia į komplikuotą žmo
gaus vidinį pasaulį. Iš vienos 
pusės — aiškinami žmogaus 
troškimai, aistros, visos jo po
zityvios heroiškosios jėgos, iš 
antros — nusikaltimai, niek
šybės, nusivylimas. Amerikoje, 
gal dėl politiškai visuomeninių _ 
sąlygų, dėl nesusiformavusio 
ar ne ta kryptim kaip Europoj 
formuojamo patriotinio ' tau
tos brandinimo, žmogus — in
dividas susilaukė ypatingo dė
mesio. Masių auklėjimui skir
ta literatūra šiuo metu yra gal . 
net mažesnės apimties ar ver
tės, negu individo buities pro
blemų aiškinimui.

Pesimizmas neapleidžia ir šių 
rašytojų kūrybos. Hemingway, 
po dešimtį metų trukusios ty
los (1940 m. jis parašė For 
Whom the Bell toils) prabilo 
naujame romane Acros the 
River and into the Trees 
(1950). Hemingway yra susi
daręs vardą rašytojo, j ieškan
čio naujų gyvenimo formų ir 
etinių vertybių. Keistas Hem- 
ingway’aus kūrybos bruožas 
yra savotiška mirties psichozė. 
Mirtis, būdama ryškiausia gy
venimo realybė, savim i per- 
sunkenti visą žmogaus buitį pa 
vergianti jo sąmonę. Ji yra pa
grindinė Hemingway -kūrybos 
tema. Hemingway turi lakoniš 
ką aštrų, beveik nuogą stilių. 
Jo veikėjai pasižymi tyru atvi
rumu. žmogus nesimaskuoja, 
nesigėdina savęs ir kitų, jis gy
venime savo rolę vaidina išti- 

' kimai. Jis nihilistas. Jis neži
no, kas yra baimė. Jis moka 
elgtis karžygiškai, aukotis. 
Nerimo persekiojamas, įieško 
visų galimų pasiekti gyvenimo 
gėrybių.

Kitas žymus individualistas, 
W. Faulkner, irgi gilinasi į tra 
gišką žmogaus buitį pasauly. 
Jis labiau nei kas kitas .pergy-* 
vena “pasibaisėjimo ir nerimo 
amžių”. Jį jaudina žmogaus 
prigimtis ir protas, kuriame 
jis dažnai temato tik nusikal
timų ir iškrypimų šaltinį, ta
čiau visa tai turi savo žavesį. 
Faulkneris sugeba įtikinančiai, 
intensyviomis, kartais net bru 
taliomis priemonėmis pavaiz
duoti žmogaus niekšiškumo iš- 
bujojimą iki žvėriškumo. Ne
moralieji veiksniai vyrauja 
Faulknerio kūryboj. Jo veikė
jai yra užhipnotizuoti blogio, 
kuriam pasipriešinti jie bejė
giai. Tačiau susidūrus su blo
giu, skaitytojas ima spontaniš
kai galvoti apie priežastis, jį 
nagrinėti, šiuo atžvilgiu W. 
Faulkneris turi auklėjamosios 
reikšmės. Intruder in the Dust 
(1949), Faulkneris įneša šiek 
tiek šviesesnių elementų, šia
me veikale jis vaizduoja tie-

Visoje Amerikoje vyksta B- 
ALF vajus. Jame dalyvauja vi
si lietuviai ir lietuvių drau
gai. Aukoja pinigus, rūbus, 
ap'iavimą. Daugiausia gauna
me rūbų moterims. Mažiausia 
gauname vyrams rūbų, ypač 
labai reikia vyrams kelnių. 
Reikia lovoms paklodžių, už
tiesalų, pagalvėms 
čių pagalvių.

Vaikučiams bei 
mirties išgelbėti
metais gauti bent ,$50,000. Vi
sos Amerikos lietuviai ir jų 
draugai gali pagelbėti lietu
viams ligoniams Europoje pa
ilginti amžių, o vaikučiams ga 
Ii pagelbėti nupirkti šviežio 
pieno ir kitokio maisto, be ku
rio lietuvių jaunoji karta Eu
ropoje išnyks.

Aukas ir dovanas prašome 
įteikti savo vietos skyriui ar
ba siųskite tiesiog BALF Cen
trui, -1-05 Grand St., Brooklyn 
11, N. Y. 
kos bus 
kolonijai, 
skaitomos 
Taxus.

Į Chicago ruošiasi 
suskrisit studentai

CHICAGO, ILL. — Rugpjū
čio 23-24 d. Chicago] e; Lietu
vių Auditorijoje,, yra ■ šaukia
mas antrasis1 visuotinis lietu
vių studentų Amerikoje suva
žiavimas. Numatoma nagrinėti 
ne vien organizaciniai, bet ir 
kiti visus kolegas-es, studijuo
jančius JAV akademinėse mo
kyklose, liečiantys klausimai.

Pranešimus. apie pirmųjų 
metų veikląjjdarys Centro Or
ganai ir Sąjungos skyriai bei 
šalpos Fondas..

Apie ateinančių metų veiklą 
ir bendrąsias lietuvių studen
tų dalyvavimo mūsų visuotinta 
me gyvenime perspektyvas re
feruos naujai išrinktoji Cent
ro Valdyba, šalia tiesioginių 
užduočių, suvažiavimo metu 
numatoma keletas aktualių pa 
įkaitų, meno — literatūros va
karas ir tt. Laukiama nema
žai svečių.

Ruošia išvažiavima
BINGHAMTON, N. Y.—Rug

pjūčio 31 d. Binghamtono Lie
tuvių Taryba ruošia išvažiavi
mą į Antano Lėpos vasarvietę, 
Conklin, N. Y.

Į pikniką kviečiami seniai ir 
jaunieji. Visi bus malonai su
tikti ir galės pasivaišinti ska
niais užkandžiais, gėrimais ir 
gražiai laiką praleisit atvira
me ore žaliuojančių 
pavėsy Susquehanna 
ir tuo prisidėsit prie 
'laisvinimo darbo.

tol. kol

parodė, 
ateivių 

elanky-

| 86’™ ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street

Nuo rflgpiūčio 15 iki
*

t

“DIE GLASERNE KUGEL”
NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

HENRY J. WONSON
1 Vencevičius)

GERIAUSIS
Tel.: REgent 4-0257

BUtterfield 8-0561 
21 d. INSURANCE

IR

GENERAL INSURANCE
Bendros apdraudos reikalais patartina kreiptis į 
jauną, bet patyrusį toje srityje savo tautieti. Gau
site tinkamą ir sąžiningą patarnavimą.

536 JAFFREY COURT 189 MONTAGUE ST.,
Brooklyn 35, N. Y. Brooklyn, N. Y.

TR. 5-5796

do veikalo atmosferą, moka 
sudaryti ir palaikyti nerimo 
nuotaiką. Jis pabrėžia žmo
gaus dvasios kompllkuotumą, 
jo tauriųjų jausmų nuolatinį 
susidūrimą su garbės ar val
džios troškimu, pavydu. Pas
kutinių laikų jo vertingesnieji 
romanai yra All the King’s 
Men (1946), kur narplio- 
ma paini žmogaus prigimtis, ir 
World enough and Tim| 
(1950). kur net kerštu ir žudy
mu siekiama dvasios didybės. 
R. P. Warren yra objektyvus, 
skrupulingas žmogaus dvasios 
analistas. Be to, pasižymi retu 
stiliaus meistriškumu.

Psichologinio žanro rašyto-, 
jų tarpe įžymesni G. I. Wes
cott, Kath. Anna Porter, Mc- 
Cullers, H. M. Robinson, John 
O’Hara. Jie visi yra pragmatis- 
tinių motyvų reiškėjai. Savo 
pasirenkamose temose jie pa
prastai gvildena kovą už -pasi
sekimą ir laimę gyvenime, kuo 
geresnį prisitaikymą prie ap
linkos, nerimas ar liūdesys nė
ra šių rašytojų būdinga savy
bė. Jie visi į ateitį, atrodo, žiū
ri su pasitikėjimu. Nežiūrint 
šiai grupei priklausančių rašy
tojų įvairiaspalvio talento te
matikoje bei stiliuje, jie vis- 
dėlto stokoja tos idėjinės di
dybės bei platesnio r polėkio, 
kuriais pasižymi, anksčiau su
minėti individualistai.

Didelio pasisekimo susilau
kė K. Winsor su erotiniai psi

chologinio pobūdžio romanu 
Forever Amber (1946) Tyram, 
žaismingam fantazijos pasau
liui' priklauso rašytoja Eudora 
Welty, kuri lengvai, grakščiai 
ir natūraliai maišo realųjį ir 
savo fantastiškąjį pasaulius.

Bendras paskutinio dešimt
mečio amerikiečių romano įs
pūdis yra geras. Nors daugu
ma rašytojų nepajėgė nusikra
tyti juos kankinančio nusimi
nimo, jie sukūrė gerų veikalų. 
Vertinga jų savybė yra pažan
gumas. Amerikietis rašytojas 
nėra jokių sustingimų tradici
jų. Patyrimo ir nujautimo pa
dedamas, 3 is kuria -savarankiš
kai. Menui, kaip ir mokslui^ 
reikalinga laisvė. Amerikietis 
rašytojas šią laisvę turi, ją 
brangina ir ja naudojasi.

(Atkelta iš 4 psl.)
Po kokių 20 mylių kelionės 

įėjom į miestelį, berods Sel- 
moviči. Pagal išplatintus skel
bimus prisistatėm į vietą, kur 
buvo registruojami visi mies
telio gyventojai ir pašaliniai 
žmonės. Kadangi vietos komen 
danto nebuvo, tai turėjom pa
laukti.

Vakare pasirodė ir komen
dantas, kokių 22 metų leite
nantas. Išpasakojau jam mūsų 
padėtį ir paprašiau kokių nors 
dokumentų, kad galėtumėm 
toliau netrukdomai keliauti. 
Deja, leitenantas atsisakė iš
duoti bet kokį pažymėjimą, bet 
leido laisvai judėti, kur norim.

Užkrimtęs truputį vokiškos 
duonos buvau jau be paleidžiąs 
tą vietą, kai pamačiau vieną 
lietuvį, kuris kartu žygiavo ko
lonoj. Taip mes abu ir movėm 
lauk. Mano naujas bendrake- 
liaivis, jau pagyvenęs žmogus 
pakankamai dar gerai laikėsi, 
ir mos greit artėjom prie Min
sko.

Pakeliui keletą kartų užti
kom tuos užmuštuosius, 
riuos iš 
vedistai 
laimingi 
jie liko
mėj pūti. O galėjo ir atvirkš
čiai būti... Aplink matėsi gal- 
votrūčia 

’ pėdsakai:
niai, telefonai, laidai, rašomos 
mašinėlės, blankai, dokumen- 

t tai ir panašiai.
Kitą savaitę: * PAGALIAU 

PASIEKIAME KAUNĄ!

ku- 
kolonos išvedę enka- 
nužudydavo. Mes gi 
traukėm į vakarus, o 
amžinai svetimoj že-

pasitraukusių rusų 
patrankas, sviedi-

1039 Brighton Beach 
Brooklyn, N. Y.

Tues., Thurs 9:30 A. M. - 
6-8 P. M. Sat. 9:30 A. M.

5 P.M.
5 P.M.

NIGHTINGALE 8-1500

V. LUKAS, vedėjas
Mes kepame visokias duona 
ir pyragus vestuvėms, krik: 
tynoms, gimtadieniams ir kite 
kioms iškilmėms. Visus užsž 
kymus mes išpildome kog< 
riausiai.

532 Grand St. Brooklyn, N. *5
Tel. EVergreen 4-8802NAMŲ SAVININKŲ DĖMESIUI:

Mes Įtaisome ir pataisome:
šilumos sistemą, vandens laidus, maudynes, virtuves ir ' 
sus kitus namų įrengimo dalykus Mes pašalnam vadinau 
violations. Padarydami mažus pataisymus dabar, išver 
site didelių pataisymų vėliau.

Be to, prieinamomis kainomis mes dedame stogus, 
šingeliuojame namus, dažome kambarius, korido
rius, ir langus iš lauko. Taip pat taisomė mūrinių 
ir medinių namų sienas ir atliekame visus tuos dar
bus, kurie yra reikalingi aplink jūsų namus, kaip 
šaligatviai (sidewalks — driveways) ir t. t.

LENGVOS IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS. KREIPKITĖS TU 
JAU. DARBAS ATLIEKAMAS SKUBIAI IR SĄŽINING

REAL ESTATE
ORMAN & MICHELSON

111-15 JAMAICA AVE.

TeJefoaal:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

Anne M. Sabliskas
Pirmoji Lietuvaitė

CHIROPRAKTORĖ
Ligoniai priimami antradieniais
ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v.

Šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. v.
ir pagal susitarimą

902 BELMONT AVENUE,
Brooklyn 8, N. Y.

APlegate 7-4 236

ir 
v

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

ŠEŠTADIENIAIS, NUO 2 IKI 3 VAL. PP.
IŠ Wwk, 5000 kcL

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, r
Telefonas: EVergreen 4-9293



P. DANTAS

AMERIKA IR SOVIETŲ RUSIJA TURI ‘SKRAJOJANČIŲ LĖKŠČIŲ’ PASLAPTĮ
Pirmą “skrajojančią lėkštę” buvo pagaminę vokiečiai baigiantis ka
rui — Vieną tokių “lėkščių” rusai su visais planais ir 3 inžinieriais 
nusigabeno Į Rusiją - Bet vyriausias inž. Miethe, pasiekė Ameriką...

Krikdemams “paliejus pie
ną” Vlikingene, dabar paaiš
kėjo fantastiški dalykai.

Sakysim, kurį laiką buvęs 
Vykdomoje Taryboje Inf. tar
nybos ir vėliau užsienio reika
lų tarnybos valdytojas J. Bra
zaitis gaudavęs atlyginimą ne 
tik iš VLIKo, bet VLIKul ne
žinant ir iš svetimų veiksnių, 
pas kuriuos ėjo kaž kokias in
formatoriaus pareigas...

Tam paaiškėjus ir plačiai 
apie tai pradėjus Vlikingene 
kalbėti, J. Brazaitis įteikęs 
skundą dėl tų kalbų, kuris bu
vęs svarstomas VLIKo komisi
joje. •

Skundas buvo atmestas, nes 
pasirodė, kad toms kalboms 
būta pagrindo.

•
A'škeja ir kiti dalykai.
Kai dėl įvykio su Brazaičiu 

buvo pasiteirauta VLIKo pir
mininko M. Krupavičiaus, jis 
užtikrinęs, kad taip nėra, kaip 
kalbama.

Bet vėliau pasirodė, kad 
taip būta.

Pasirodė ir tas, kad VLIKo 
pirmininkas žinojo ir slėpė 
nuo VLIKo, klaidingai infor
muodamas.

Uį tai VLIKas nušalino nuo 
palaikymo santykių su tam 
tikromis svetimomis įstaigo
mis, išrinkdamas tam reikalui 
naują komisiją.

Keista, kad pirmininku pa
silieka toks asmuo, kuriam 
parodomas toks nepasitikėji
mas.

Bet dar keisčiau, kaip pats 
Krupavičius pasilieka pirmi- 
ku, gavęs tokį nepasitikėj-

Visi prisimena, kaip M.*Kru- 
pavičius kategoriškai neigė sa
vo prisidėjimą prie 1926 metų 
perversmo ir tvirtino, kad vi
sai jame nedalyvavęs.

Bet štai pačių krikdemų ofi 
cioze Tėvynės Sarge (Nr. 2) 
kan. M. Vaitkus rašo:

“...po 1926 m. gruodžio 17 d. 
perversmo Stulginskis su Kru
pavičium pasiūlė Smetonai 
stoti valstybės priešaky prezi
dentu ir jo numatytam vyrui 
A. Voldemarui sutiko užleisti 
ministerio pirmininko vietą. 
Smetona pasiūlymą priėmė,

“Skrajojančių lėkščių” pas
laptis, atrodo, bus iša.skinta.

Po to, kai “lėkštes” matė 
paprasta akimi keli liudinin
kai ir užregistravo radaras, 
įrodymas aiškus, kad tai nėra 
joks vaizduotės padarinys, mi
ražas ar panašiai, bet realus 
medžiaginis objektas.

Nuraminimui žmonių, JAV 
karo žvalgybos viršininkas9 
gen. Samford pasiskubino pa
reikšti, jog šie pabūklai negrą 
sina Amerikai, nors Washing- 
tono Post, įtakingas laikraštis,

< pataria budėti.
Specialistų nuomone, šios 

“skrajojančios lėkštės” esan
čios ne kas kita, kaip patobu
linta vokiška V-7, kurios pla
nus rusai karo metu rado Bres 
lau laboratorijose.

1944 metais, kada Vokietija 
buvo visai begriūvanti, dar 
von Rundstedtui metantis į be 
viltišką ataką Ardennų fronte, 
keisti pabūklai, apskritos for
mos, pradėjo skraidyti, dangu
je prie Baltijos jūros.

Niekas tada nepagalvojo 
joms duoti “skrajojančių 'lėks 
čių” vardą. Gerai informuo
tuose vokiečių sluogsniuose 
tada su šypsena buvo kalba
ma apie slaptus ginklus, kurie 
nulems karą.

Kas tai buvo per šlapti gink 
lai? Tuo laiku tik labai mažas 
skaičius vokiečių generolų ir 
civilinių galėjo į ši klausimą 
atsakyti.

Bet šiandien vakariečių ran 
koše yra penkių vokiečių moks 
lininkų V-7 išradėjų pasirašy
tas raportas, kuriame tarp kit 
ko sakoma?:

• Trijų Luftwaffe pulkinin
kų akyvaizdoje 1944 m. gegu
žės 17 d. buvo išbandytos Bal
tijos padangėje Vergeltungs- 
waffe-Sieben, apie jų pasiek
tus rezultatus smulkmeniškai 
sakoma raporto priede HRM- 
122.

• Šitas V-7, garsą pralen
kiantis helikopteris, turįs 12 

r turbinų^ ^sprausminį motorą 
BMW-028, su autonomiškais 6 
aukštų kompresoriais, pirmą 
kartą pasiekė 62,409 pėdų (20 
km.) aukštį, antru kartu iš
bandant pasiekė 61,260 pėdų 
aukštį.

• Motoras išvysto 5,500 ark 
lių jėgą.

• Varomoji medžiaga yra 
benzinas ir vandenilis. Jo 22 
kubiniai metrai leidžia skrist 
16 valandų ir 10 minučių.

• V-7 su 3 žmonėmis gali 
nuskristi 41,000 km. (virš 25,- 
000 mylių) nenusileisdamas ir 
18,000 km. diriguojamas per 
radarą.

• Aparato principas yra ol
impinis diskas, kurio spindu

lys yra 63 pėdos, turi 12 spraus 
minių lankų, besisukančių ant 
giroskopo.

• Pannemundėj startas įvy
ko nuo vertikalios rampos, iš
metant per 15 sekundų 8 10.

• Aparatas galės būti atei
ty varomas atomine energija.

Šį raportą pasirašė: Dr. 
Heinrich, Richard Miethe, 
Hermann Oelmann. Gustav 
Shonemann ir Johann Metje.

TRačiau reikėjo laukti septy- 
nerių metų, kad Amerikos pa
dangėje pasirodytų panašūs 
pabūklai, kuriuos žmonės pa
vadino “skrajojančiomis lėkš
tėm”. Juo tolyn vis jų dau- 
kiau gaminama ir dažniau 
bandoma.

Dabar nebeužginčijama, kad 
šis fenomentas esąs ne kas ki
tas kaip V-7. Amerikos kariš
kiai, kurie ilgą laiką neigė, šį 
kartą sako, jog “skraidančios 
lėkštės” egzistuoja.

Bet grįžkime dar į 1943 me
tus.

Vokiečiai tada dar nebuvo 
pralaimėję karo. Dešimtos ar
mijos laboratorijose Essene, 
Dortmunde, Stettine ir Pane- 
munndėj buvo daromi bandy
mai su slaptais ginklais, dau
giausiai su V-f ir V-2, vado
vaujant inžinieriams dr. Hein
rich — Richard Miethe.

Keliom savaitėm prieš Vo
kietijai kapituliuojant, šie 
technikai vienoj laboratorijoj 
Breslau mieste baigė helikop
terį panašų-i diską. Tai buvo 
pirmoji “skrajojanti lėkštė”, 
arba Vergeltungswaffe - Sie
ben (represijos ginklas 7), ar

ba, kaip priimta sutrumpinan- 
č ai vadinti, V-7.

Bet laikas bėgo. Virš Balti
jos buvo padaryti tik keli ban
dymai, kurie buvo nuiocogra- 
luoti.

Ir reikėjo laukti daug metų, 
tiek daug rašalo spaudoj išlie- 
jant, kad šie dokumentai būtų 
paskelbti viešai. Nes niekas ne 
turėjo žinoti apie šių darbų 
užbaigimą.

Breslau laborator ja pateko 
į rusų kariuomenės rankas. 
Trys inžinieriai su vii a me
džiaga ir planais buvo paimti 
ir po didžiausia sargyba per
gabenti į Kuibiševą prie Vol
gos, o vėliau už Uralo.

Dr. Miethe su Messersch- 
midt lėktuvu pabėgo ir pasie
kė Kairą (Egipte). Generolai 
Julius Braun, Ravenstein, 
Strachwitz, Reichmann ir Wir- 
lewanger (paskutinieji du bu
vo Nuremberge nuteisti mirti), 
pasekė jo pėdomis.

Bet jie ten nepasiliko sėdėti 
ramiai. Greit po jų atsiradimo 
Egipte viena Amerikos aero
nautikos firma pakvietė dr. 
Mienthe skubiai atvykti į A- 
meriką ir atstatyti V-7, tokį 
koks buvo pagamintas Vokie
tijoje....

štai tokiu būdu Amerika ir 
Sovietų Rusija turi “skrajo
jančių lėkščių”, nuo kurių ga
lėjo priklausyti antrojo karo 
likimas, paslaptį. ‘

“Skrajojančios lėkštės” nė
ra kokių nors marsiečių ar ki
tos planetos žvalgų pabūklas.

Tai yra tik patobulinta vo
kiška V-7.

Hm, koks gardus telefonas...

KARAS BUS LEMIAMAS VIDURŽEMIO JŪROJE
1 Sovietų laivynas nepavojingas —Karas sunkiau laimimas sausumoje)

“Jei karas kiltų tarp rusų 
ir mūsų, mes sutraiškinsime 
priešą dėka mūsų stipraus lai 
vyno”, pareiškė aną dieną A- 
merikos admirolas Robert Car 
ney.

šitas jo įsitikinimas yra pa
grįstas gautų prityrimų pasku

tiniajame kare ir admirolo A. 
T. Mahan teze išdėstyta knygo 
je “Jūros įtaka valdžiai isto
rijos bėgyje”.

šitoj knygoj, nagrinėjant 
Venecijos respublikos ar tai 
Anglijos imperijos istoriją pa
aiškėja, jog pergalė priklauso

visad tam, kuris geriausiai gi
na jūrų kelius. -

KUNIGAI — DARBININKAI POPIEŽIUI 
SUKELIA DIDELIU RŪPESČIU

Savo vasaros rezidencijoje 
Castelgandolfe Popiežius svar
sto vieną problemą, kuri jam 
neleidžia ramiai miegoti, bū
tent kunigų — darbininkų pa
dėtis Prancūzijoje.

Jau seniai Pijus XII klausia 
savęs, ar kunigai — darbinin
kai, norintieji skelbti Kristaus 
mokslą fabrikuose, yra teisin
game kely.

Jis abejoja, ar šitie neuni- 
formuoti kunigai be bažnyčios 
padės 9 milijonams . prancūzų, 
darbininkų, pasidąryti katali-

ną mitingą šiuos kunigus iš
kėlė į komunizmo herojus kan 
kinius. Anksčiau komunistai 
vedė kovą prieš kunigus —dar 
bininkus, vadindami, kapita
listų šnipais, darbo klasės prie 
šals. Bet dabar viskas pasi
keitė ir pradeda kelti jų do
rybes.

šitie kunigai baigę semina
rijas, dirba su darbininkais ir 
nepriklauso jokiai parapijai, 
bažnytines apcįga's atlikdami 
savo

' Admirolas Robert Carney, 
su kurio pažiūromis į kovą an
glai gal nepilnai sutinka, yra 
kategoriškas: “Mums jūra yra 
pats ekonomiškiausias Ir ge
riausias transporto būdas. Lai 
vyno užduotis šiandien. ‘ yra 
ne‘‘ tik ginti komunikacijos ke
lius', bet dirbant išvien su ar
mija, prisidėti visom priemo
nėm prie galutinos pergalės. 
Laivynas turi lėktuvnešius, ku 
rie-gali plaukti visur kur tik 
yra vandens ir bombonešiai, 
pakildami nuo jų, gali apmė
tyti bombomis sunkiai priei
namus priešo taikinius. ■

Kardinolas Tisserant, kuris 
yra Popiežiaus dešiniąją ran
ka, tvirtina, kad kunigas turi 
pasilikti kunigu ir šie kunigai 
darbininkai tik sukels neaiš
kumų Bažnyčioje.

Paskutinieji įvykiai Prancū
zijoje, kur du kunigai darbi
ninkai buvo įtraukti i komu
nistu manifestaciją ir buvo 
policijos apdaužyti,-''sukėlė pla 
čių diskusijų. Paryžiaus arki
vyskupas Feltin protestavo, pa 
sikeisdamas su prefektu labai 
aštriais laiškais, kurie buvo 
paskelbti spaudoje.

Komunistų spauda tuos laiš 
kus panaudojo savo propagan 
dai, o Thorezo žmona per vie-

viešbučio kambarėlyje.
veda proletarišką gyve- 
ir nenešioja kunigiško 

valgo prie bendro stalo

, -Jie 
nimą 
rūbo, 
su darbininkais ir gyvena dar
bininkų šeimose.

Kai kurie pasiekė nuosta
bius rezultatus, aplink save su 
darydami tikinčiųjų ratelį.

Bet jei Popiežius ir mato, 
kad nedidelis skaičius buvo su 
gražinta į jo kaimenę, bijo, 
kad kunigai, sueidami į kon
taktą su darbininkais, nepa
darytų nuolaidų marksistinei 
politikai.

. Abejojimas jo toks didelis, 
kad paskutinis žodis Rusijos 
katalikams parodo, jog Baž
nyčiai yra didele problema iš
likti sveikai prieš komunizmą.

-Mes dabar pažįstame išlipi
mo į krantą techniką, išmokta 
tūkstančiai žmonių gyvybių 
kaiha, kuri mums leidžia ; bet 
kurioj vietoj išlipti, ir įšitvirtin 
ti. '

Sutikdamas su admirolo 
Carney nuomone..'NATO “.vy
riausias štabas išdirbo,;keletą 
pląnų,. kuriais . būtų  ̂.užkirstas 
priešui kelias. Buvo nubrėžtas 
vienas kelias ’šiaurėje ir kitas 
kelias pietuose. -

šiaurinis kelias apima.- -La 
Manche, šiaurės ir Baltijos, jū 
ra.,ir Ledinuotąjį vandenyną.

Pietinis kelias apima -Atlan
tą, Viduržemio jūrą, Dardane- 
lius, Bosforą ir Juodąją jūrą.

Išilgai visu šiauriniu keliu 
randasi anglų ir norvegų lai
vyno bazės.

Gį pietinis kelias remiasi 
aviacijos bazėmis, kurias ame
rikiečiai stato Maroke, Tripo
lyje ir Turkijoje, o taip pat 
laivyno bazėmis Afrikoje, Ita
lijoj ę, Graikijoje ir Turkijoje.

(Nukelta-į 8 psl.)
bet netrukus pasistengė nusi
kratyti krikščionimis demokra 
tais”.

Jei Smetonai pasidaryti pre
zidentu, Voldemarui užlei
džiant ministerio pirmininko 
vietą pasiūlė Stulginskis su 
Krupavičiumi, tai išvada aiš
ki: Ne tautininkai su Vodema- 
ru perversmą darė, bet krik
demai su Stulginskiu ir Krupa 
vič'umi.

Europoje komunistai mėgs
ta klijuoti ant sienų visokius 
amerikiečius įžeidžiančius šū
kius.

Neseniai jie Paryžiuje buvo 
iškabinę plakatus: “Amerikie
čiai GO HOME!”

Viena amerikiečių lėktuvų 
kompanija (stengdamosi iš
naudoti reklamą), prie šio pla
kato priklijavo lapelį: “Tik A- 
merikos lėktuvų kompanijos 
lėktuvais”.

Kitą dieną prancūzų lėktu
vų kompanija AIR-FRANCE 
prisijungė su parašu “Bet su
grįžti į Prancūziją prašome 
AIR FRANCE lėktuvais!”

Tačiau gražausį atsakymą 
davė Jean Paul • David vado
vaujamas antikomunistinis są 
judis “Taika ir Laisvė”, iška
bindamas plakatus:

“Jų yra 20 milijonų Sovietų 
Sąjungos koncentracijos sto
vyklose, kurie labai norėtų iš
girsti, kad jiems kas pasakytų 
GO HOME!”

TAI ATSITIKO PORYT...
Mokslas ir technika lenktyniauja vienas kitam padėdami-Tūkstan- 
čius metu metų žmogus gyveno primityviu gyvenimu — Tik per pas

kutini šmtmeti buvo padarytas milžiniškas šuolis pirmyn
Visus domina kokia bus pa

saulio fizionomija rytoj?
Tas kas šiandien mums yra* 

nuostabu po kelių metų atro
dys primityviška, nepatogu, 
panašiai, kaip šiandien kai 
kurie dalykai iš 1852 metų.

i Tik šimtas metų praėjo ir 
žmonės nepažino didžiosios da 
lies tų atradimų, kurie šian
dien mums atrodo taip norma
lūs. Tada niekas nežinojo 
telefono, nebuvo modemiško
jo karo ginklų, dar joks lėk
tuvas neskraidė.

Užtenka atsigręžti 20 metų 
atgal ir pamatysime, kiek pa
saulis per tą laiką pasikeitė. 
Televizija, radaras, plastiški 
gaminiai, penicilinas... Ir visi 
mes esame liudininkais to grei 
to pasikeitimo.

Nuo šio numerio pradedame 
spausdinti dr. inž. Juozo Vėb
ros straipsnį apie technikos 
pažangos tempą ir kas bus to
liau. Red.

žmogaus prigimties būdingi 
bruožai yra jo žingeidumas ir 
jėgos pamėgimas, žingeidu-

Dr. Inž. JUOZAS VĖBRA

mas — noras pažinti ir supra
sti save bei aplinką — tarnau
ja akstinu mokslo kflimui, o 
jėgos pamėgimas — technikos 
plėtotei. Mokslas ir technika 
lenktyniauja viens kitam pa
dėdami: mokslas siekia supras 
ti„ gamtos reiškinius, šis su
pratimas įgalina techniką pa
gaminti tobulesnius įrankius 
ar mašinas. Naujieji įrankiai 
padeda mokslui dar giliau į- 
žvelgti į gamtos reiškinių me
chanizmą, kuriuo vaduodamo- 
si technika sukuria dar tobu- 
lesnius įrankius ar mašinas, 
ir tt. Kaip taisyklė, pirmasis 
žengia mokslas, o paskui jį se
ka technika, tačiau kartais 
technika pralenkia mokslą: 
pvz., garo mašinos technika 
keliais dešimtmečiais buvo 
pralenkusi jos teoriją.

Šiandieninį mūsų gyvenimą 
sąlygoja mokslo ir technikos 
Lšbu joj imas. Dar daugiau žmo 
nija nuo šių faktorių priklau
sys ateityje. Įdomu tad apželg 
ti mokslo ir technikos Išeitąjį

kelią ir pratęsti jį artimiau
sion ateitin, tuo susidarant 
apytikrį vaizdą, koks bus gy
venimas mūsų artimiausių ai
nių. Kadangi kelyje mokslas 
nuo technikos viens nuo kito 
toli nesiskiria, užtenka pasek
ti vieno kurio šių faktorių evo 
liuciją. čia pasirinkome tech
niką, manydami, kad įvairių 
profesijų ..skaitytojams leng
viau bus suprasti technikos at 
siekimus, negu grynojo moks
lo.

Grįždamas mintimis trejetą 
tūkstančių metų į praeitį, kon
statuojame tam tikrą techni
kinį lygmenį: žmogus moka į- 
žiebti ugnį, pasigaminti pri
mityvų drabuži ir pasistatyti 
pastogę, turi prisijaukinęs šu
nį ir arklį, moka išsiauginti 
javus, išdegti puodus, išlydint! 
bronzą ir geležį... Visa tai trun 
ka tūkstantmečius, nuo daug 
senesnių laikų, be įžymesnio 
pastovaus tobulėjimo. Tiesa, 
Sumerijoj, Egipte ar Kinijoj 
konstatuojame vieną kitą svar 
bų pažangos reiškinį, tačiau 
net ir didelės vertės Išradimai

pamažu užmirštami ir vėl ten
kinamasi primityviu gyveni
mu. Todėl šiame rašinyje tu
rėsime galvoj tik Europos tech 
nikos evoliuciją, kuri viena te
pasiekė dabartinį lygmenį. Ki
ti šiandien kultūringi kraštai 
mokslą ir techniką perėmė iš 
Europos.

Nuo daug senesnių laikų iki 
500 m. pr. Kr. nepastebima 
žymesnio technikinio žmo
gaus būklės pakitėjimo.

Penktojo šimtm. pr. Kr. pa
baigoje pastebimi technikinės 
pažangos ženklai prieš šimtą 
metų įkurtoje Romoje. Atsi
randa tobulesnė statyba (ap- 
.vali arka), vandentiekis, ka
nalizacija, pirtys, grįsti keliai, 
cptiškasis telegrafas, galinges 
nes karo mašinos... Visa tai 
pasiekia savo apogėjų dar 
prieš Kristų ir apie tris šimt
mečius laikosi vietoje. Tačiau 
nuo antro šimtmečio po Kris
taus romėnų sukurtoji techni
ka pradeda smukti ir aštunta
me šimtmetyje sugrįžtamu į tą 
patį tecHfttkmį lygmenį?, ku
riame žmogus gyveno prieš 
pusantro tūkstančio metų.

Ankstyvieji. v i d u ra mžiai 
mokslui ir technikai buvo itin 
nepalankūs. Tačiau su devin
tuoju šimtmečiu pradeda .žmo 
nes atsigauti.

Pirmiausia pažanga pasireiš 
kė statyboje, kuriai nestatė 
kliūčių tuo metu visagalinti 
bažnyčia. Iki XIII šimtmečio

statyba pasiekia gana aukšto 
tobulumo laipsnio. Kitose sri
tyse iki XV šimtmečio pažan
ga labai lėta. XV šimtmetyje 
technikos lygmuo žymiai pa
kyla: pradedama naudotis 
kompasu (busole) kuris Kini
joje buvo žinomas prieš pus
trečio tūkst. metų, masiniai 
gaminti popierį, atsiranda mo
dernus spausdintas raštas.

Tačiau ši pažanga neilgai 
trunka: XVI, XVIi ir' pirmąją 
pusę XVIII šimtmečio užpildo 
vien karai ir religiniai perse
kiojimai.

Bet 1789 metais Jammes 
Watt užpatentuoja garo kon
densatorių — pagrindą būsi
mai garo mašinai, kuri greitu 
laiku realizuota. Tai pirmas 
tikrai didingas technikos 
triumfas, kuris parodė žmogui 
jo dvasios galybę.

Atsiranda geležinkeliai, gar
laiviai, kuriasi stambioji pra
monė. Išdidus šiuo laimėjimu, 
žmogus azartiškai griebėsi jieš 
kojimo naujų dalykų. Ir štai, 
nepraėjus šimtui metų (1860) 
Z. Gramme išranda dinamą: 
lanksti elektros energija iške
lia žmogaus galybę į iki tol ne 
svajotą augštumą. Bet tai tik 
pradžia to technikinio įsibėgė
jimo. kurio stebėtojais ir da-? 
lyviais mes patys esame. Per 
pirmąjį pasaulinį karą išsivys
to automobilizmas, aviacija, 
radiotechnika. Per antrąjį — 
panaudojama atomo skilimo

* 
energija: tai milžiniškas tech
nikos šuolis pirmyn, kuris ne
turi sau lygaus žmonijos civi
lizacijos istorijoje.

Pažvelgę į technikos pažan
gą, matome, kad ji smarkiai 
kyla, ji vystosi “sprogimo grei
čiu”..*

Sprogimo sąvoka siejasi su 
tam tikrais pavojais. Daugelis 
mokslo ir technikos atstovų, 
nors, ir didžiuodamiesi mokslo 
atsiektais laimėjimais, šian
dien rodo ir tam tikro nerimo, 
susirūpinimo žmonijos ateiti
mi. Pati per save mokslo ir 
technikos pažanga — džiaugs
mingas reiškinys: ji atsklei
džia žmogui naujas pažinimo 
sritis, išvaduoja iš prietarų, 
skurdo, sunkių darbų, fizinio 
skausmo. Bet ta pati mokslo 
ir technikos pažanga suteikia 
žmogui lygiai didelę ir naiki
nimo jėgą. Mūsų nelaimei, ato 
minės energijos gadynė suta
po su bolševizmo išbujojimu, 
kuris grąsina pasauliui nau
jais viduramžiais, “dvasine 
naktimi”, kuri, pagal Berdia- 
jevą, pasireiškiant liberalizmo 
žlugimu, netolerantiško dog
matizmo bei skurdo įsiviešpa
tavimu. Panašiomis pesimisti
nėmis nuotaikomis gyvena ir 
daugelis šiandieninių rašytojų 
bei menininkų.

Kitą savaitę: AR IŠNYKS 
GYVYBĖ ŽEMĖJE?
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NEW YORKO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Rašo DR. G. I. ŽIDONYTĖ- VFBRIENe

metodas
St.

M. D.

PETER GUSTAITIS, J r., M. D

Reikia $50,000 87-20 85th Street
Woodhaven, L. L, N. Y.

DR. BLADAS K. VENCIUS

.—t

DR. A. PETRIKĄ

Gražiajai Baltijos jūrai prisiminti

r

r

Grįžimas iš Červenės

Jonas Miškinis

r MĖSOS KRAUTUVĖ
CH. AIMONTAS, Vedėjas

gerą vardą. IRWIN.G BARFUS
EVergreen 7-5590

medžių 
paupyje 
Lietuvos

įpilu ir pa

ilgumams
reikia ši

M:

VALANDOS: 
9 — 12 ry« , 
2 — 9 vakare 
Penktadieniais uždaryta 
Tel. Ofiso STagg 2-070 
Namų — Jamaica 6-383

trum- 
pareiga 
skaito, 

kuo jie

VALANDOS: 
9 — 12 ryte 
1 — 8 vakare 
Penktadieniais uždaryta 

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
2 — 3 popiet 
6 — 8 vakare 
Ketvirtadieniai* ir šventai 
tik susitarus 
Tel. Virginia 9-6125

(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

DR. JANINA SNIEŠKA 
(DANTŲ GYDYTOJA)

408 Jay Str. Room 306, 
kamp. Fulton Str. (Brooklyne) 

Ofiso tel. ULster 8-8789 
Namų tel. TAylor 7-8231

Susitarus: pirm., tree, ir 
penkt. visą dieną ir šeši, 
tik iš ryto.

(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

385 Parkside Avenue
Brooklyn. N. Y. 

MonŲ.. Wed. & Fri. 
1-4 P. M. 7-9 P. M.

INgersoll 2-8490

BROOKLYN 11, N. Y 
2-4329

DR. A. S. KASHLANSKY
DANTŲ GYDYTOJA

222 West 83 St., kampas Broadway, New York City, N. 1 
Tel. TR. 7-9430

VALANDOS: 
1 — 7 vai. 
susitarus 
Ketvirtadieniais visą dien; 
ir šeštadieniais po pietų 
uždaryta.

340 GRAND STREET,
STagg

įmo negrą

Licensed Plumbing & Home Repairs
303 SOUTH 4th STREET, BROOKLYN 11, N. I

SCHOLES BAKING, Inc.
LIETUVIŠKA DUONA—GERIAUSIA DUONA

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, 
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS
30 E. 60th St. New York City 

Telef.. MUrray Hill 8-8677

12 Shore Lane, Bay Shore, L.I.
Telef. Bay Shore 3710

Jūsų dovanos ir au- 
kredituojamos Jūsų 
Aukos B ALFu i at

mokant Income

_______ VAL ANDOS;
12:30 — 2
T — 8
Šeštad. 10 — 3

Ketvirtadieniais ir Šventa
dieniais uždaryta

VALANDOS:
Susitarus: antrad., ketv. i 
šešt. nuo 5 iki 8 v. v.

yra ir Robert Penn

JOHN DERUHA, M. D.
Pūsles, odos, kraujo, vidaus ligos ir nusilpimai Nervai, 

glendos, užkietėjimai, vidiniai skauduliai.
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-

128 E. 86th ST., NEW YORK CITY
Virš Lexington Ave. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir mnryrrm*

sos pergalę prie’arų ir blogio 
nenaudai. Jaune.is pasiprieši
na miestelio opn.ijai ir išgelb- 
sti nuo nuline n
apkaltintą žmogžudyste, 
tyvesnis Faulknerio 
rėmėsi atsitikimema 
bių, neapskaičiuotų 
denimais. Siamp gi
iškęlia. atkaklias jaunuolio pa
stangas, siekiančias tiesos. Bet 
ir šiame 
brutalaus, 
to...

Įdomus
Warren. Autorius puikiai val-

kūrinyje netrūksta
makabrinio elemen-

J. MIRONAS, Sav.
Mūsų firma be vardo, už tai mūsų 

prekės turi

progų gvil
veikale i is

GYDYMAS BE VAISTŲ IR OPERACIJŲ

ALBERT SCOLNICK
CHIROPRACTOR 
Avė.

POVUANSKŲ BARAS IR RESTORAN 
salė šeimyninėms pramogoms

158 GRAND STREET
TeL EVergreen 4-9737 BROOKLYN, N. 1

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
1357 Bushwick Ave.

Ofiso te!. GLenmore 5-3094
Namų tel. GLenmore 3-444 5 

važiuoti Jamaica line iki Chauncey

AMERIKIEČIŲ LITERATŪRAPASKUTINIAME DEŠIMTMETYJE

Gera svetimoms kalboms kalbėti, bet 
gėda gerai savosios nemokėti

Patekę svetur, užtikome di
delių netikėtumų. Kiekvienas 
padorus lietuvis pastebi, kad 
mūsų jaunoji karta Ameriko
je atsidūrė labai ant slidaus 
kelio, čia nėra tos užuvėjos, 
tos aplinkos, srovenančios lie
tuviškos šilumos, kokia buvo 
juntama gimtaj ame 
Todėl 
j imas 
labai 
rodo,
jaunuolių 
tėvų? kalbos ir tuo pačiu nuto- 

- lo ‘nuo lietuvių tautos kamie
no.

krašte, 
tėvams išeivijoje, budė- 
lietuvybės ugdyme yra 
aktualus. Gyvieji f aktai - 
kad daugelis lietuvių 

nemoka gimtosios

Vyskupas V. Brizgys skaity
damas paskaitą vasario mėn. 
16 — dienos proga, tarpkitko 
va ką dėl šio pasakė:

“Senieji Amerikos lietuviai 
jau beveik visai su savo vai
kais lietuviškai nebekalba. Per 
mažai lietuviškai kalba ir tie, 
kurie į Ameriką atvyko iš lais 
vos Lietuvos. Naujai atvyku
siųjų dalis irgi jau pradeda^ 
sekti anų pavyzdžiu. Yra fak
tų, kad tremtiniai neleidžia 
savo vaikų į lietuvių kalbos 
pamokas ir savo kalbos šeimo
je taip pat tinkamai nemoko. 
Teisinasi, norį savo vaikus ap
saugoti, kad jie nesugadintų 
anglų kalbos akcento, grynu
mo... Ne vieta čia aiškinti apie 
nusimanymą anglų kalbą, pa
kaks trumpai pasakyti, kad 
tie kadaise buvę “ura patrio
tai” iš didėlio rašto išėjo iš 
krašto. Mokėti svetimą kalbą 
yra turtas,.tačiau tą turtą vai 
kai svetur įsigyja ir be levų 
rūpesčio. Bet kokį pateisinimą 
galima surasti tėvų nesusipra 
timui gyvo reikalo vaikus sau
goti, kad jie nepamestų savo 
kalbos? Gal jie jau apsispren
dė į savo gimtąjį kraštą dau
giau nebegrįžti su viltimi, kad 
svetur bus geresnis pelnas... 
Tačiau ar dėlto save ir savo 
vaikus jau reikia išbraukti iš 
savo tautos sąrašo? Mūsų se
nieji gal jau nė vienas į Lietu
vą nebegrįš, tačiau jie nema
no nei savęs, nei savo vaiku is 
lietuvių tarpo išbraukti. Aš 
net nežinau, ką pasakyti tiems 
laisvos Lietuvos vaikams trem 
tiniams, kurie savo kraštą ir 
savo tautą mylėjo tik 
jiems ten gera buvo”.

Gyvenimo praktika 
kad daigelis senųjų 
jaunimo nutautėjo,
darni lietuviškų mokyklų ir ne 
skaitydami lietuviškų laikraš
čių. O labiausiai jaunimas nu 
tolsta nuo savo gimtosios kal
bos, skaitydamas geltonąją 
spaudą. Jie beskaitydami ko
mikus, nepadorias kriminaii-

nio turinio knygas, nuodija sa 
vo jaunąsias sielas. Ir štai jie 
beskaitydami, kur tikras su
pratimas iškraipomas, įvairios 
aistros žaidimais. Tokia lek
tūra ruošia “gatvės didvyrius”, 
kuriems viskas galima ir vis
kas leista ir tt. čia drįstu 
tvirtinti, kad dalis ir tremti
nių vaikų .pasidavė komikų į- 
takai. Dažnai matau tremti
nių vaikus nešančius į namus 
pundus geltonosios spaudos.

Tai kas kaltas, kad taip vai
kai daro? Atsakymas 
pas. Tėvai. Juk tėvų 
žiūrėti, ką jų vaikai 
kokius leidinius perka, 
save maitina.

Turime vaikams leidžiamus 
laikraštėlius. Be to, daug iš
leistų ir leidžiamų lietuviškų 
knygų. Tad ar visi pratiname 
savo vaikus skaityti? Atmin
kime, kad tėvų būtina pareiga 
pratinti jaunąją kartą domė
tis lietuviškais laikraštėliais, 
lietuviškomis pasakomis bei 
knygomis. Tai tuomet jauni
mas stiprės tautiškai, nepa
mirš savo tėvų kalbos, lietuviš 
kų papročiu, savo gilios praei
ties. Lietuviškoji knyga apsau 
gos jaunąją kartą nuo men
kaverčių komiku ir neleis nu
tolti nuo lietuvių tautos ka
mieno.

(Pabaiga)
Rašytojų — individualistų 

grupė amerikiečių šiandieni
niame romane irgi ryški, šie 
rašytojai išorinėms gyvenimo 
aplinkybėms skiria maža reikš 
mės. Deterministinių ar prag- 
matistinių sąvokų įrodymui jie 
visą savo kūrybinį pajėgumą 
nukreipia į komplikuotą žmo
gaus vidinį pasaulį. Iš vienos 
pusės — aiškinami žmogaus 
troškimai, aistros, visos jo po
zityvios heroiškosios jėgos, iš 
antros — nusikaltimai, niek
šybės, nusivylimas. Amerikoje, 
gal dėl politiškai visuomeninių _ 
sąlygų, dėl nesusiformavusio 
ar ne ta kryptim kaip Europoj 
formuojamo patriotinio ' tau
tos brandinimo, žmogus — in
dividas susilaukė ypatingo dė
mesio. Masių auklėjimui skir
ta literatūra šiuo metu yra gal . 
net mažesnės apimties ar ver
tės, negu individo buities pro
blemų aiškinimui.

Pesimizmas neapleidžia ir šių 
rašytojų kūrybos. Hemingway, 
po dešimtį metų trukusios ty
los (1940 m. jis parašė For 
Whom the Bell toils) prabilo 
naujame romane Acros the 
River and into the Trees 
(1950). Hemingway yra susi
daręs vardą rašytojo, j ieškan
čio naujų gyvenimo formų ir 
etinių vertybių. Keistas Hem- 
ingway’aus kūrybos bruožas 
yra savotiška mirties psichozė. 
Mirtis, būdama ryškiausia gy
venimo realybė, savim i per- 
sunkenti visą žmogaus buitį pa 
vergianti jo sąmonę. Ji yra pa
grindinė Hemingway -kūrybos 
tema. Hemingway turi lakoniš 
ką aštrų, beveik nuogą stilių. 
Jo veikėjai pasižymi tyru atvi
rumu. žmogus nesimaskuoja, 
nesigėdina savęs ir kitų, jis gy
venime savo rolę vaidina išti- 

' kimai. Jis nihilistas. Jis neži
no, kas yra baimė. Jis moka 
elgtis karžygiškai, aukotis. 
Nerimo persekiojamas, įieško 
visų galimų pasiekti gyvenimo 
gėrybių.

Kitas žymus individualistas, 
W. Faulkner, irgi gilinasi į tra 
gišką žmogaus buitį pasauly. 
Jis labiau nei kas kitas .pergy-* 
vena “pasibaisėjimo ir nerimo 
amžių”. Jį jaudina žmogaus 
prigimtis ir protas, kuriame 
jis dažnai temato tik nusikal
timų ir iškrypimų šaltinį, ta
čiau visa tai turi savo žavesį. 
Faulkneris sugeba įtikinančiai, 
intensyviomis, kartais net bru 
taliomis priemonėmis pavaiz
duoti žmogaus niekšiškumo iš- 
bujojimą iki žvėriškumo. Ne
moralieji veiksniai vyrauja 
Faulknerio kūryboj. Jo veikė
jai yra užhipnotizuoti blogio, 
kuriam pasipriešinti jie bejė
giai. Tačiau susidūrus su blo
giu, skaitytojas ima spontaniš
kai galvoti apie priežastis, jį 
nagrinėti, šiuo atžvilgiu W. 
Faulkneris turi auklėjamosios 
reikšmės. Intruder in the Dust 
(1949), Faulkneris įneša šiek 
tiek šviesesnių elementų, šia
me veikale jis vaizduoja tie-

Visoje Amerikoje vyksta B- 
ALF vajus. Jame dalyvauja vi
si lietuviai ir lietuvių drau
gai. Aukoja pinigus, rūbus, 
ap'iavimą. Daugiausia gauna
me rūbų moterims. Mažiausia 
gauname vyrams rūbų, ypač 
labai reikia vyrams kelnių. 
Reikia lovoms paklodžių, už
tiesalų, pagalvėms 
čių pagalvių.

Vaikučiams bei 
mirties išgelbėti
metais gauti bent ,$50,000. Vi
sos Amerikos lietuviai ir jų 
draugai gali pagelbėti lietu
viams ligoniams Europoje pa
ilginti amžių, o vaikučiams ga 
Ii pagelbėti nupirkti šviežio 
pieno ir kitokio maisto, be ku
rio lietuvių jaunoji karta Eu
ropoje išnyks.

Aukas ir dovanas prašome 
įteikti savo vietos skyriui ar
ba siųskite tiesiog BALF Cen
trui, -1-05 Grand St., Brooklyn 
11, N. Y. 
kos bus 
kolonijai, 
skaitomos 
Taxus.

Į Chicago ruošiasi 
suskrisit studentai

CHICAGO, ILL. — Rugpjū
čio 23-24 d. Chicago] e; Lietu
vių Auditorijoje,, yra ■ šaukia
mas antrasis1 visuotinis lietu
vių studentų Amerikoje suva
žiavimas. Numatoma nagrinėti 
ne vien organizaciniai, bet ir 
kiti visus kolegas-es, studijuo
jančius JAV akademinėse mo
kyklose, liečiantys klausimai.

Pranešimus. apie pirmųjų 
metų veikląjjdarys Centro Or
ganai ir Sąjungos skyriai bei 
šalpos Fondas..

Apie ateinančių metų veiklą 
ir bendrąsias lietuvių studen
tų dalyvavimo mūsų visuotinta 
me gyvenime perspektyvas re
feruos naujai išrinktoji Cent
ro Valdyba, šalia tiesioginių 
užduočių, suvažiavimo metu 
numatoma keletas aktualių pa 
įkaitų, meno — literatūros va
karas ir tt. Laukiama nema
žai svečių.

Ruošia išvažiavima
BINGHAMTON, N. Y.—Rug

pjūčio 31 d. Binghamtono Lie
tuvių Taryba ruošia išvažiavi
mą į Antano Lėpos vasarvietę, 
Conklin, N. Y.

Į pikniką kviečiami seniai ir 
jaunieji. Visi bus malonai su
tikti ir galės pasivaišinti ska
niais užkandžiais, gėrimais ir 
gražiai laiką praleisit atvira
me ore žaliuojančių 
pavėsy Susquehanna 
ir tuo prisidėsit prie 
'laisvinimo darbo.

tol. kol

parodė, 
ateivių 

elanky-

| 86’™ ST. CASINO TEATRAS
210 East 86th Street

Nuo rflgpiūčio 15 iki
*

t

“DIE GLASERNE KUGEL”
NAUJAUSIA SAVAITES APŽVALGA.

HENRY J. WONSON
1 Vencevičius)

GERIAUSIS
Tel.: REgent 4-0257

BUtterfield 8-0561 
21 d. INSURANCE

IR

GENERAL INSURANCE
Bendros apdraudos reikalais patartina kreiptis į 
jauną, bet patyrusį toje srityje savo tautieti. Gau
site tinkamą ir sąžiningą patarnavimą.

536 JAFFREY COURT 189 MONTAGUE ST.,
Brooklyn 35, N. Y. Brooklyn, N. Y.

TR. 5-5796

do veikalo atmosferą, moka 
sudaryti ir palaikyti nerimo 
nuotaiką. Jis pabrėžia žmo
gaus dvasios kompllkuotumą, 
jo tauriųjų jausmų nuolatinį 
susidūrimą su garbės ar val
džios troškimu, pavydu. Pas
kutinių laikų jo vertingesnieji 
romanai yra All the King’s 
Men (1946), kur narplio- 
ma paini žmogaus prigimtis, ir 
World enough and Tim| 
(1950). kur net kerštu ir žudy
mu siekiama dvasios didybės. 
R. P. Warren yra objektyvus, 
skrupulingas žmogaus dvasios 
analistas. Be to, pasižymi retu 
stiliaus meistriškumu.

Psichologinio žanro rašyto-, 
jų tarpe įžymesni G. I. Wes
cott, Kath. Anna Porter, Mc- 
Cullers, H. M. Robinson, John 
O’Hara. Jie visi yra pragmatis- 
tinių motyvų reiškėjai. Savo 
pasirenkamose temose jie pa
prastai gvildena kovą už -pasi
sekimą ir laimę gyvenime, kuo 
geresnį prisitaikymą prie ap
linkos, nerimas ar liūdesys nė
ra šių rašytojų būdinga savy
bė. Jie visi į ateitį, atrodo, žiū
ri su pasitikėjimu. Nežiūrint 
šiai grupei priklausančių rašy
tojų įvairiaspalvio talento te
matikoje bei stiliuje, jie vis- 
dėlto stokoja tos idėjinės di
dybės bei platesnio r polėkio, 
kuriais pasižymi, anksčiau su
minėti individualistai.

Didelio pasisekimo susilau
kė K. Winsor su erotiniai psi

chologinio pobūdžio romanu 
Forever Amber (1946) Tyram, 
žaismingam fantazijos pasau
liui' priklauso rašytoja Eudora 
Welty, kuri lengvai, grakščiai 
ir natūraliai maišo realųjį ir 
savo fantastiškąjį pasaulius.

Bendras paskutinio dešimt
mečio amerikiečių romano įs
pūdis yra geras. Nors daugu
ma rašytojų nepajėgė nusikra
tyti juos kankinančio nusimi
nimo, jie sukūrė gerų veikalų. 
Vertinga jų savybė yra pažan
gumas. Amerikietis rašytojas 
nėra jokių sustingimų tradici
jų. Patyrimo ir nujautimo pa
dedamas, 3 is kuria -savarankiš
kai. Menui, kaip ir mokslui^ 
reikalinga laisvė. Amerikietis 
rašytojas šią laisvę turi, ją 
brangina ir ja naudojasi.

(Atkelta iš 4 psl.)
Po kokių 20 mylių kelionės 

įėjom į miestelį, berods Sel- 
moviči. Pagal išplatintus skel
bimus prisistatėm į vietą, kur 
buvo registruojami visi mies
telio gyventojai ir pašaliniai 
žmonės. Kadangi vietos komen 
danto nebuvo, tai turėjom pa
laukti.

Vakare pasirodė ir komen
dantas, kokių 22 metų leite
nantas. Išpasakojau jam mūsų 
padėtį ir paprašiau kokių nors 
dokumentų, kad galėtumėm 
toliau netrukdomai keliauti. 
Deja, leitenantas atsisakė iš
duoti bet kokį pažymėjimą, bet 
leido laisvai judėti, kur norim.

Užkrimtęs truputį vokiškos 
duonos buvau jau be paleidžiąs 
tą vietą, kai pamačiau vieną 
lietuvį, kuris kartu žygiavo ko
lonoj. Taip mes abu ir movėm 
lauk. Mano naujas bendrake- 
liaivis, jau pagyvenęs žmogus 
pakankamai dar gerai laikėsi, 
ir mos greit artėjom prie Min
sko.

Pakeliui keletą kartų užti
kom tuos užmuštuosius, 
riuos iš 
vedistai 
laimingi 
jie liko
mėj pūti. O galėjo ir atvirkš
čiai būti... Aplink matėsi gal- 
votrūčia 

’ pėdsakai:
niai, telefonai, laidai, rašomos 
mašinėlės, blankai, dokumen- 

t tai ir panašiai.
Kitą savaitę: * PAGALIAU 

PASIEKIAME KAUNĄ!

ku- 
kolonos išvedę enka- 
nužudydavo. Mes gi 
traukėm į vakarus, o 
amžinai svetimoj že-

pasitraukusių rusų 
patrankas, sviedi-

1039 Brighton Beach 
Brooklyn, N. Y.

Tues., Thurs 9:30 A. M. - 
6-8 P. M. Sat. 9:30 A. M.

5 P.M.
5 P.M.

NIGHTINGALE 8-1500

V. LUKAS, vedėjas
Mes kepame visokias duona 
ir pyragus vestuvėms, krik: 
tynoms, gimtadieniams ir kite 
kioms iškilmėms. Visus užsž 
kymus mes išpildome kog< 
riausiai.

532 Grand St. Brooklyn, N. *5
Tel. EVergreen 4-8802NAMŲ SAVININKŲ DĖMESIUI:

Mes Įtaisome ir pataisome:
šilumos sistemą, vandens laidus, maudynes, virtuves ir ' 
sus kitus namų įrengimo dalykus Mes pašalnam vadinau 
violations. Padarydami mažus pataisymus dabar, išver 
site didelių pataisymų vėliau.

Be to, prieinamomis kainomis mes dedame stogus, 
šingeliuojame namus, dažome kambarius, korido
rius, ir langus iš lauko. Taip pat taisomė mūrinių 
ir medinių namų sienas ir atliekame visus tuos dar
bus, kurie yra reikalingi aplink jūsų namus, kaip 
šaligatviai (sidewalks — driveways) ir t. t.

LENGVOS IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS. KREIPKITĖS TU 
JAU. DARBAS ATLIEKAMAS SKUBIAI IR SĄŽINING

REAL ESTATE
ORMAN & MICHELSON

111-15 JAMAICA AVE.

TeJefoaal:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

Anne M. Sabliskas
Pirmoji Lietuvaitė

CHIROPRAKTORĖ
Ligoniai priimami antradieniais
ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v.

Šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. v.
ir pagal susitarimą

902 BELMONT AVENUE,
Brooklyn 8, N. Y.

APlegate 7-4 236

ir 
v

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
JUOZAS GINKUS, VEDĖJAS

ŠEŠTADIENIAIS, NUO 2 IKI 3 VAL. PP.
IŠ Wwk, 5000 kcL

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, r
Telefonas: EVergreen 4-9293



'PaifnM
iA. S. Trfčįokas, Pranas Pet

rulis. teisėjas Laukaitis, nuvy
kę su žmonomis poilsiui į SLA 
vasarnamį*Atlantic City, N. J., 
iiunėia Vienybei linkėjimus.

BALTIJOS TAUTU SIMFONINIAM
KONCERTUI BESIRUOŠIANT

St. Vainoras, Naujienų pir
mojo puslapio redaktorius, 
atostogoms atvyko į New Yor- 
ką. lankėsi mūsų įstaigoje.

Jurgis Paknys, mūsų laik
raščio skaitytojas ir bendra
darbis. šią savaitę su žmona 
Adele išvyksta gyventi i savo 
farmą Conn, valstybėje.

Aldona Treęiokienė, buvusi 
Valaitytė, buvo atvykusi iš 
Washingtcno atkinkyti savo 
tėvų Brooklyne ir’’ta proga lan 
keti Vienybės įstaigoje.

Vytautas Vygantas, šiuo me
tu studijuojąs Fordham uni
versitete, ruošia mokslinį‘dar
bą psichologijos srityje. Jis 
prašo visus, kuriems jis pasiun 
tė anketas, jas neatidėliojant 
užpildyti ir jam grąžinti.

Petras Jurgėla, vyr. skauti
ninkas, praėjusį sekmadienį 
dalyvavo New Yorko skautų 
iškyloje Stony Brook, L. I., v t

Dr. J. Snieškienė praeitą pir 
madienį grįžo iš atostogų ir 

-jau priiminėja pacientus savo 
kabinete, 408 Jay St. Brooklyn.

Kl. Vitkevičius, chicagietis 
veikėjas, neseniai išėjęs į pen
siją, atvyksta aplankyti savo 
senų draugų ir pažįstamų 
New Yorke.

Barbara Dąrlys, mūsų dai
nininkė, šiuo metu vieši pas 
savo tėvus ir draugusChica
go) e.

Vytautas Kulpavičius, cpl., 
tarnaująs JAV kariuomenėje, 
buvo parvažiavęs į Brooklyną 
atostogų. Paviešėjęs pas tėvus, 
išvyko aplankyti savb brolį 
architektą, gyvenantį Toronte.

Salomėja Mulks (Oerienė) 
ir jos vyras Emerson ;siunčia 
linkėjimus iš Miami Beach, 
Florida.

Lewis Fuhr laimėjo 
sodininko prizą

Š. m. spalio 12 d., Carnegie 
Hall. New Yorke, įvykstantis 
Baltijos tautų simfoninis kon
certas turės didelės reikšmės 
kovoje už tų tautų nepriklau
somybę.

Sovietų propaganda, kurios 
tikslas suvirškinti Baltijos- 
tautas medžiaginiai ir dvasi
niai, yra varoma visomis prie
monėmis. Be politinės propa
gandos, Sovietai skelbia, kad 
Baltijos tautų kūrybinė dvasia 
tik dabar galinti laisvai kles
tėti. Ir nors talentingiausi Bal 
tijcs tautų menininkai šian
dien yra tremtyje, Sovietai 
skelbia, kad tik Stalino premi
juotieji esą geriausi.

Šiai melagingai propagan
dai reikia pastoti kelią. Politi
nė kova už Lietuvos laisvę jau 
seniai vyksta. Bet šioje žūtbū
tinėje kovoje už nepriklauso
mybę reikalingas ir kultūrinis 
frontas, vykdomas ne žodžiais, 
bet darbais.

Savo naujais kūrybiniais lai 
mėjimais visose meno srityse, 
mūsų menininkai, su visuome 
nes pagalba, gal! sudaryti ant 
rąjį frontą, šioje kovoje mu
zikos vaidmuo yra ypač efek
tingas, nes tai tarptautinė 
meno kalba, visiems lygiai su
prantama.

Baltijos tautų simfoninis 
koncertas yra reikšmingas dar 
ir tuo, kad pirmukart Ameri
koje, neatsilikdami nuo kitų 
kultūringų tautų, turime pro
gos pasirodyti stipriais muzi
kiniais laimėjimais. Be dainų, 
mūsų kompozitoriai yra para
šę stambių simfoninių veikalų, 
kurių dar nėra girdėjusi ne tik 
plačioji amerikiečių visuome
nė, bet ir Amerikoje gyveną 
lietuviai. Taigi šis koncertas 
tebus įkvėpimu mūsų kompo
zitoriams toliau tęsti savo dar 
bą tremtyje, o mūsų visuome
nei paskatinimu kultūrinį vei
kimą nukreipti nauja, kūrybi
ne vaga.

Baltijos tautų simfoninis 
koncertas, pagaliau, suteikia 
progos trims žymiausiems tų 
tautų muzikams Amerikoje 
pasireikšti kaip dirigentams. 
Bent porai valandų teatneša 
šis koncertas malonių prisimi
nimų, kada Jeronimas Kačins 
kas vadovavo Kauno ir Vil
niaus simfoniniams orkest
rams Lietuvoje...

Dėl nepaprastai didelių iš
laidų tokio grandioziško mas
to koncerto nebūtų buvę įma
noma surengti vieniems lietu
viams. Tik trijų, lygiai ken
čiančių lygiai kovojančių, tau
tų visuomenė tai gali įvyk
dyti, Bet, nors koncertas or
ganizuojamas bendromis jė
gomis, tai nereiškia, kad lie
tuviai privalo atsilikti nuo 
latvų ir estų savo dalyvavimu. 
Kiekvienas lietuvis yra prašo
mas koncertą remti, iš anksto 
įsigyjant bilietą ir bent kuklia 
auka prisidedant prie progra
mos išleidimo. Svarbu, kad šis 
pirmasis Baltijos tautų simfo
ninis koncertas tikrai būtų 
triumfališkas.
Baltijos Tautų Simfoninio 
Koncerto Rengėjų Komitetas.

J. Jakubau*kas (John Ja- 
kubs), chicagietis, atvyksta 
trims savaitėms atostogų, ku
rių metu jis dalyvaus Ameri
kos Legiono suvažiavime New 
Yorke ir, be to, aplankys savo 
gimines bei draugus Bostone, 
Worcestery, Hartforde ir New 
Havene. Jis rašo, kad Chicagos 
lietuviai legionieriai norėtų 
sus.pažinti su kitų miestų le
gionieriais. Todėl jis siūlo ra
šyti šiuo adresu John Jakubs, 
168 Marcy Ave., Brooklyn 11, 
N. Y.

Gatvėje susižeidė
žinomų veikėjų, Antano ir 

• Amilijos Jurgėlų, gyvenančių 
234 Linden St. Brooklyne, 7 
metų sūnus Vytautas, žaizda- 
mas gatvėje, lūžo kariają ran
ką. Nelaimė įvyko rugp. 13 d. 
Firmąją pagalbą suteikė dr. 
Paprockas, pasiųsdamas ber
niuką į. New York Hospital, 
kur jam palaryta sėkminga 
operacija.

Svečiai iš Chicagos
Jonas Giedris su dukra Ani

ta buvo atskridęs iš Chicagos 
aplankyti savo giminių ir drau 
gų New Yorke. Jie viešėjo pas 
Vienybės agentą Joną Krunk- 
lį, taip pat -aplankė Tumėnus, 
T. Kalėdienę, Bložius, Petrai
čius, Januškevičius, Aleksyną, 
Gustaitį ir kitus. Ta proga 
svečiai -aplankė savo giminai
tės Marijonos Krunklienės ka 
pą šv. Jono kapinėse. Po ma
lonių vaišių Brooklyne ir New 
Yorke, svečiai grįžo lėktuvu į 
Chicagą. Jonas Giedris yra 
Vienybės skaitytojas.

STONY BROOK LODGE
■ PR. LAPIENĖ, Vedeja ;

Kas mėgsta maudytis jūrų vandenyse, žavisi gamta, džiau- 
giasi jaukia lietuviška atmosfera, z kviečiamas į STONY 

; BROOK LODGE, STONY BROOK, LONG ISLAND, čia ideali j 
1 vieta įvairiems pobūviams bei piknikams.

Kambarius atostogoms ir dienas įvairioms išvykoms pra- ; 
šome rezervuoti raštu, adresuojant: Mrs. Lape, Stony Brook, Įi 

[ L. I., N. Y. Telefonas Stony Brook 7-0586
[ Susisiekimas automobiliais 25 arba 25 A keliu, arba iš ; 

Jamaica stoties Long Island traukiniu į Stony Brook. Sto- - 
tyje svečius pasitinka vasarvietės mašinos. s

NORITE GEROS — MENIŠKOS

FOTOGRAFIJOS:
PORTRETO, ’ >

ŠEIMOS,
VAIKŲ, 
įvairių progų nuotraukų?

Jums geromis sąlygomis padarys
VYT. MAŽELIS,

baigęs New York Institute of Photography, 
422 MENAHAN STREET, BROOKLYN, N. Y.

skambinti tel. HY 7-4677

LIETUS NESUKLIUDĖ STOVYKLAUTI

Mūsų kaimyninio The Kings 
County Savings Banko vedė
jas Lewis Fuhr, kuris gyvena 
Jamaica Estates, neseniai lai
mėjo sodininko dovaną, šias 
dovanas skiria Jamaica Esta
tes Association. Jų tikslas — 
skatinti vietos gyventojus au
ginti sodus. Lewis Fuhr, pasi
rodo, yra ne tik žymus banki
ninkas, bet ir pavyzdingas so
dininkas.

Buvusių politinių 
kaliniu žiniai c.

Visi lietuviai, nacių kalėji- 
jimuose bei koncentracijos sto 
vykioje kentėjusieji, yra su
būrę į Lietuvos Antinacinės 
Rezistencijos buvusių politinių 
kalinių Sąjungą, kad būtų ga
lima organizuotai į žūtbūtinę 
lietuvių tautos kovą.

Sąjunga buvo įsteigta 1945 
met. rugpiūčio mnė. 28-29 d. 
Augsburge įvykusiame visuoti
name lietuvių buvusių politi
nių kalinių suvažiavime.

Tame suvažiavime buvo no
rėta įsteigti bolševikų ir na- 
cių kalėjimuose buvusiems ka 
liniams bendrą Sąjungą. Ta-

Rugpiūčio 15 d., apsikrovę 
stovykliškais padargais, New 
Yorko' skautai-vyčiai susirin
ko stovyklauti gražioje Pr. La 
pienės vasarvietėje, Stony 
Brook.

Greit buvo pastatytos pala
pinės, įrengta virtuvė, paruoš
tas stalas ir pastatyta vėliava. 
Stovyklauti susirinko 17 vyrų 
skautų būrys.

Sudainavę prie laužo gražių 
dainų, po vidurnakčio išvargę 
sulindo į palapines. Rytą juos 
laukė netikėtumas. Vietoj gra
žaus oro, visą šeštadienio die
ną lijo ir teko programa pa
keisti. Peršlapo palapinių bre
zentai, vandens nebesulaikė 
nei grioveliai. Tai buvo tikra 
“vonia” visiems stovyklauto
jams.

Tačiau sekmadienį dangus 
vėl žvilgėjo ir skautai ėmėsi su 
nauja energija tvarkyti . sto
vyklą, nes buvo laukiama 
daug svečių. Jų* prigužėjo virš 
100. Visi svečiai su stovyklau
tojais išklausė mišias atvira
me ore, po to paragavo pačių 
j kautų pagamintus skanius 
pietus.

Vakare gi įvyko linksmas 
laužas, kurį, spdendžiant iš 
publikos laikysenos, reikia lai 
kyti pavykusiu.

Skautai vyčiai reiškia nuo
širdžią padėką p. Lapienei už

leidimą pasinaudoti miškeliu 
ir tokį malonų priėmimą.

R. Kezys

Brooklyno skautai 
pateko i nelaimę

Bet gis skautų laužas kele
tui brooklyniečių baigėsi gana 
liūdnai.

Buvo taip. Iš laužo vienu au
tomobiliu grįžo net aštuoni 
skautai. Automobilis, kurį vai
ravo Stasys Kilikevičius, nu
kirto stulpą, šioje nelaimėje 
labiausiai nukentėjo Danutė 
Nutautaitė, 'Lina - Mickevičiūtė 
ir' Stasys Malinauskas. Leng- 
viau — Jane Dubautkaitė ir 
Aldona Nutautaitė. Automobi
lio vairuotojas tebuvo sutrenk 
tas.

Kartu su šiuo būriu skautų 
važ avęs kareivis, taip pat nau 
jakurių sūnus, kurio pavardės 
neteko sužinoti, nelaimės me
tu buvo ištrenktas iš automo
bilio. Bet kareivis yra karei
vis. Nors ir būdamas aplam
dytas, jis atsipeikėjo ir, kaip 
žąsiukas, nusvyravo per lau
kus. palikes savo draugus prie 
sumušto automobilio.

šios nelaimės priežastis, 
kaip vėliau policija konstata
vo, buvęs greitas važiavimas.

Karas bus lemiamas...
(Atkelta iš 5 psl.)

Neslepiama, kad šiaurinis 
kelias yra beveik nenaudoja
mas dėl ledų ir blogų atmos
ferinių sąlygų^tai kodėl svar
biausios jėgos nukreipiamos į 
Viduržemio jūrą, tą “Atlanto 
ežerą”, kuriame sueina visi 
keliai.

Amerikos kariškiai įsitikinę, 
kad net dalinas praradimas ke 
lių Viduržemio jūroje, būtų 
tikra katastrofa vakariečiams. 
Bet jie netiki, kad priešui pa
siseks čia laimėti. Jie įsitiki
nę, kad sovietų laivynas su sa
vo senais laivais nėra pavoji- 
gas. Pavojingiausi yra sovietų 
300 povandeniniai laivai, ku
riuos rusai statė pagal vokie
čių planus. Bet iki šiam laikui 
povandeniniai laivai, dar ne
laimėjo karą.

Svarbiausias grasinimas iš 
rusų pusės yra sausumoje. 
Tarp Bresto ir Maskvos yra - 
milžiAiški plotai. Ir jei karas 
būtų pradėtas šioje srityje, 
pereinant. į apkasų karą, kaip 
buvo 1914-1918 metais, arba 
į panašų karą, kaip dabar ve
damas Korėjoje, negalima bus 
tikėtis greito konflikto išspren 
dimo.

INVESTUOKITE I

MUTUAL FUNDS
Informacijų reikalu kreiptis j atstovą

ALFONSAS MAŽEIKA 
c/o Ira Haupt & Co.

Ill BROADWAY, Room 515, 
WO 4-6000

New York 6. N. Y.
Members NewY ork Stock Exchange

- AUTOMOBILIŲ SAVININKAMS-
Lietuviai specialistai atidarė collision ir auto taisymo dirb
tuvę. Atliekami visi collision dažymo ir mašinos taisymo

darbai pigiai ir sąžiningai. Tepamos ir poliruojamos 
mašinos.

M. and Z. Auto Collision Works
BODIES & FENDERS STRAIGHTENED

COMPLETE D U C O
AUTO PAINTING REFINISHING

► 1506-16 MYRTLE AVENUE
J. MALDUTIS Bet. Gates Ave. and Linden St.
Z. ŽALIAUSKAS BROOKLYN, N. Y.

EVer green 6-6438 ,

Medžiotojų ir Žvejų Klubas 
(WARA) Brooklyno ir apylin
kės sportininkams praneša, 
kad klubas turi įsigijęs farmą 
Catskills kalnuose, kur galima 
medžioti ir žvejoti. Dėl plates 
nių informacijų, prašoma 
kreiptis į Igno Pečinsko užei
gą, 404 Wythe Ave., Brooklyn, 
N. Y. Norintiems vykti tiesiog 
į klubo farmą, adresas yra 
toks: Townersville, Greene 
County, New York Club House 
(Platte Clove) Elka Park. 
(Trys ketvirtys mylios nuo 
vieškelio). (36)

čiau anuo metu, kada pireš 
Soivetų Sąjungą ir komunis
tus nė žodžii nebuvo galima 
pasakyti, tokios Sąjungos ne
buvo galima steigti. Todėl Są
junga buvo pavadinta: “Lie
tuvos Antinacinės Reizstenci- 
jos Buvus'ų Politinių Kalinių 
Sąjunga”.

šiuo metu, kada prieš Sovie- 
tų Sąjungos imperialistinius 
siekimus ir prieš jos varomą 
tautų žudymą jau galima vie
šai kovoti sąjunga vadinsis 
“Lietuvos Rezistencijos Buvu
sių Politinių Kalinių Sąjunga” 
kuri apima visus bolšev:kų ir 
nacių kalėjimuose kentėjusius 
lietuvius.

Sa i u neoš Centro Valdyba, 
norėdama sutikrinti visu savo 
narių adresus, prašo bolšeyiku 
ir nacių okupacijom metais dėl 
Lietuvos laisvės kalintus lietu
vius gakmai greičiu pranešti 
savo adrema sekančiu adresu: 
Rev. V. Pikturna. 213 So. 4th 
St., Brooklyn 11, N. Y.

h MIČIULIO RŪBŲ KRAUTUVĖJE
Jūs galite gauti paltų ir siutų žemesnėmis kai
nomis, negu bet kurioje New Yorko krautuvėje. 
Bet, svarbiausia, jūs čia turite tą patį, šimto 
procentų vilnos ir pirmos rūšies darbo drabužių 
pasirinkimą. Nueikite persitikrinti! t

LATVĖ ADVOKATĖ

DR. JUR. SOPHIE BERZINS
Praktikavo Baltijos valstybėse, Vokietijoje ir dabar — Ame
rikoje. Taip pat padeda lietuviams,, reikalingiems teisinių 
patarimų. :

245 LENOX RD., BROOKLYN 26, N. Y.
ULster 6-4933
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Pasinaudokite šia proga 
DABAR jums siūloma tikrai žemomis kaino
mis Įvairiausių baldų — stalų, kėdžių, spintų 
sofų, lovų, matracų ir 1.1.

PATS DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

; Mūsų biznis yra seniai įkurtas ir todėl jis savo rūpestin
gu patarnavimu gerai žinomas visiems Brooklyno 
lietuviams. KREIPKITĖS DABAR.

i FURMAT CO. Ine. 
(Prieš Republic teatrą) 

*

445 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
EVergreen 4-1530

E. P. MITCHELL CO.
Manufactures of

FINE CLOTHES FOR MEN

1245 BROADWAY BROOKLYN 21, N. Y.
GL 5-2246

(Green Ave. kampas, pirmame aukšte, vienas blokas nuo 
Gates Ave. stoties, ražiuoiant Broadway BMT Linija).

MBERTsaa
ALBERT ELICE, Sav. įsteigta 1920 m.
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Didžiausias įvairių baldų išpardavimas
Miegamųjų ir gyvenamų kambarių baldai. Valgomųjų 

kambarių baldai ir kiti rakandai.

DABAR NUPIGINTA NUO 20% IKI 30%
Geros rūšys. Prieinamos kainos. Ęilnas patarnavimas.

246-48-50-52-54-56 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 7-4M7
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BALTIJOS TAUTŲ SIMFONINIS KONCERTASY CARNEGIE HALL

BUS STAMOMI LIETUVIU, LATVIŲ IR ESTŲ KOMPOZITORIŲ SIMFONINIAI VEIKALAI

DIRIGUOJA: Jeronimas Kačinskas Endel Kalam ir Bruno Skulte

Bilietai: $4.00, $3.00, $2.00 , .

STEAMBOAT INN
ALMA KASMOČIUS, Vedėja 

ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PIRMOS RŪŠIES MAISTAS 
Salė šokiams, susirinkimams, vestuvėms ir 

kitokiems pobūviams.
Didelis ir gražus daržas piknikams bei išvažiavimams.
89-91 Steamboat Rd., Great Neck, L. L

TELEFONAI:
Great Neck 2-1546 Great Neck 2-3389

(Biznio) (Rez.)




