
Dar vis trūksta.
Ar bus streikas?
“PAC.“
Kuomi pagarsėję?
Kiaurasis maišas.
Visos arba nė viena.

Rašo A. BIMBA

Jau čia pat ir Nauji Metai.
Pastebėjau, kad Vilnies vajus 
dėl dešimties tūkstančių dole
rių dar stokuoja visos tūks
tantinės. L. Pruseika ragina: 
“Dešimtąjį tūkstanti tikrai 
pamėginkime sukelti iki Nau
jų Metų.“ .

Pasiimu dolerinę, Įdedu i 
konvertą ir šiandien pat iš
siunčiu Vilniai. Būtų negražu, 
jeigu1 ta tūkstantinė iki Nau
jų metų nepasirodytų.

Perskaitęs šiuos krislus, 
padaryk tą patį. Vilnies adre
sas: 3116 S. llalsted St., Chi
cago 8, Ill.

\ Su Naujaisiais Metais gali 
^kilti plieno darbininkų strei

kas. United Steelworkers Uni
ja pasakė plieno kompani
joms: Iki gruodžio 31 d. turi
te su mumis susitarti, arba 
streikuosime. Be kontrakto 
nedirbsime.

Streikas apimtų milijoną 
plieno darbininkų.

Kompanijos derasi su val
džia. Reikalauja leidimo pa
kelti plieno kainą. Veikiausia 
jų reikalavimas bus išpildy
tas.

Prieš keletą metų CIO su
organizavo Politinės Veiklos 
komitetą (PAC). Iš pradžios 
komitetas labai gražiai pasi
rodė. Labai išgązdino reak
cionierius.

Bet ta veikla išsigimė. Da
bar šis komitetas turi tiktai 
vieną misiją: prezidentui Trn- 

.manui rankas bučiuoti. Viskas 
1 ’jam dabar Šventa ir gera, ką 

Trumartas pasako bei padaro.

CIO lyderiai nuganė nau- 
dlngą* jstaigą.

Pikčiausi sutvėrimai pasi
darė garsiausiais žmonėmis. 
Kasdien komercinės spaudos 
špaltas taip ir puošia vardai 
McCarthy, McCarran, Mac 
Arthur, Taft. Kadaise pana
šiai skambėjo vardai Kankino, 
Dies ir kitų sugedusių žmonių.

Juos išgarsina jų anti-ame- 
rikoniški darbai, atliekami 
vardan amerikonizmo.

i ★

Graikijos fašistai-monar- 
chistai apsidžiaugs. Washing- 
tonas jiems vėl skiria iš Mar- 

» shall Plano net du šimtu mi
lijonų dolerių. Kaip inkstas 
taukuose, jie su Naujais Me
tais galės skęsti mūsų dole- 
.riuose.

Mes mokame padidintus 
taksus ir šeriame tuos tolimus 
nenaudėlius.

Niekas žmonių nesiklausia. 
Taip patvarkyta Washingtono 
vyriausybės. Nemokėsi, eisi 
kalėjiman.

’ ★

Užsispyrusiai Italija perša- 
ma Jungtinėms Tautoms. Bet 
kodėl nepaisoma kitų tautų ? 
Iš viso apie penkiolika kraštų 
norėtų įstoti į Jungtines Tau
tas, bet mūsų vyriausybė prie
šinasi kai kurių jų priėmimui. 
Neįsileidžia liaudiškosios de
mokratijos šalių.

Teisingai elgiasi tie, kurie 
sako: Visos norinčios įstoti 
tautos turi būti priimtos, arba 
neįstos nė Italija.

> Paryžius. —- Gen. Eisen- 
howeris. ragino vakarų Fu- 

/ropos farmerius daugiau 
maisto gaminti.

’ Buenos Aires. — Argenti
nos valdžia pakėlė maisto 
produktų kainas 14 iki 67 
procentų.
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TEISĖJAS SURADO HALL! 
KALTU UŽ ŠALINIMAS! 
NUO KALĖJIMO
Baus komunistų vadovą už belos 
peršokimą, išvykstant Meksikon

New York. — Federalis 
teisėjas Sylvester J. Ryan 
nusprendė, kad Gus Hali, 
Komunistų Partijos sekre
torius, “paniekino teismą.” 
Tai todėl, kad Hali nepasi
davė kalėjiman, peršoko sa
vo užstatą ir pasišalino į 
Meksiką.

Hali ir 10 kitų komunis- 
j tų vadovų buvo nuteisti ka- 
i lėjiman 1949 metų lapkri
ty], pagal Smitho įstatymą, 
už “suokalbiavimą skelbti, 
kad reikės per jėgą bei 
prievartą nuversti Ameri
kos valdžią.”

Hali buvo areštuotas 
Meksikoj spalio 8 d. šie
met,' sugrąžintas į Jungti
nes Valstijas ir įmestas 
kalėjiman 5 metams.

Dabar gi jam gręs.ia dar 
5 iki 7 metų kalėjimo už 
vadinamą “pan i e k i n i m ą 
teismo.

J. Tautos skiria komisiją 
rinkimam ištirti Vokietijoj

Paryžius. — Specialis Po
litinis Jungtinių Tautu ko
mitetas 45 balsais prieš 6 
priėmė anglų - amerikonų 
pasiūlymą — paskirti pen
kių šalių komisiją, kad iš
tirtų, ar galima būtų su- 
rengt visuotinus balsavi
mus vakarinėje ir rytinėje 
Vokietijoje dėl jos. visos su
jungimo į vieną valstybę.

Komisijon skiriama Bra
zilija, Islandija, Holandija, 
Pakistanas ir Lenkija.

Lenkijos atstovas tuojau 
su protestu atmetė jo pa- 
skvrimą.

Lenkija, kaip ir Sovietų 
Sąjunga, sako, Jungtinės 
Tautosv neturi jokios teisės 
kištis į vidujinius vokiečių 
reikalus.

EI Din pakartojo anglam: 
--Laukan iš Egipto žemės!

Paryžius. — Užsieninis 
Anglijos ministras Antho
ny Edenas čia. kalbėjosi su 

i Egipto užsienio reikalų mi- 
j nistru Dalah ei Dinų. Ede- 
! nas ragino sustabdyt Egip- 
1 to partizanų kovą prieš an- 
j glus Suezo kanalo srityj. 
i Sake, tik tuomet galima bū
tų tartis dėl santaikos tarp 
Anglijos ir Eg'ipto.

EI Din atsakydamas už- 
i reiškė, ka.d Anglija turi 
tuojau ištraukti s.avo ka- 

i riuomenę iš Suezo kanalo 
i ruožto, jeigu ji nori taikos 
j su Egiptu.
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Teisėjas Ryan, surasda
mas Hallą kaltu už belos 
peršokimą, pripažino, jog 
dar niekuomet pirmiau A- 
merikos istorijoj niekas 
nebuvo kalėjimu baudžia
mas už užstato peršokimą. 
Valdžia tik pasiimdavo už
statą. Tai buvo vienintelė 
bausmė nepasidavusiam ka
lėjiman.

Dulles ragina Japoniją 
sparčiau ginkluotis

Tokio. — John Foster 
Dulles, keliaujantis Trumai 
no ambasadorius, ragino 
Japoniją smarkiau ginkluo
tis prieš komunizmą: vei- 

! kliai prisidėti prie ameri
kinio fronto prieš Sovietų 

' Sąjungą.
Dulles, republikonas pre- 

1 zidento patarėjas, lankėsi 
'Japonijoj per 10 dienų ir 
pietavo pas jos karalių Hi
rohito. Dabar grįš namo.

Daugiausia plieno 
skiriama ginklams

Washington. — Per tris 
sekančius mėnesius bus. 2,- 
434,700 t o n u plieno su
naudota ginklams ir įvai
riems kariniams įrengi
mams, o automobiliams, šal 
dytuvams, skalbiamosioms 
mašinoms ir visiems ki
tiems civiliniams dirbi
niams—tiktai 2,426,971 to
nas plieno.

Tatai pranešė Charles F. 
Wilsonas, karinės gamybos 
direktorius.

70 proc. amerikiečių 
reikalauja taikos

New York. — Dr. Gal- 
lupo vadovaujamas, Viešo
sios Nuomonės Institutas 
apklausinėje daugelį ameri
kiečių įvairiose valstijose:

—Ar jūs norėtumėte, kad 
Trumanas ir Churchillas 
sueitų su Stalinu ir mėgin
tų išspręsti ginčus tarp A- 
merikos - Anglijos, iš vie
nos pusės, ir Sovietų, iš an
tros ?

70 procentų žmonių atsa
ke:—Taip.

9 procentai sakė neturį 
jokios nuomonės šiuo klau
simu.

21 procentas atsakė :-Ne.
Atsakymai rodo, jog di

džioji dauguma amerikie
čiu stoja už “vakarų”1 san
taiką su Sovietų Sąjunga.

STALINO SUKAKTIS
Maskva. — šį penktadie

nį Stalinui sueina lygiai 72 
metai amžiaus.

ORAS. — Netaip šalta ir 
apsiniaukę.

Tai naujas, prezidento Trumano paskirtas Demokra
tų partijos nacionalinio komiteto pirmininkas Frank E. 
McKinney. Jis didžiuojasi, kad jis įvesdamas vieną 
tūkstantį dolerių i Empire Tractor Co. per1 dešimt me
nesių pasidarė $68,000 gryno pelno. Jis skaitomas 
“gudriu biznierium“ ir pakeltas j aukštą vietą Ame
rikos politikoje.

Višinskis reikalauja uždrausti 
terorą prieš Sovietų Sąjungą

Paryžius. — Andrius Vi- <z
šinskis, Sovietų užsienio 
reikalų ministras, ragino 
Jungtines Tautas pasmerk
ti amerikini “bendros savi
saugos” įstatymą ir parei
kalauti, kad tas įstatymas 
būtų panaikintas.

Višinskis kalbėjo Jungti
niu Tautu seime t c ir tvirti-! tijas.'

Libija gauna neva savistovumą; 
Amerika, Anglija, Franci ja laikys 
karines jėgas Libijoje

Tripoli, Libija. — Už ke
leto dienų Libija bus pa- 
skelbt a “nepriklausoma” 
valstybe. Tačiaus Jungti
nes Valstijos laikys Libijoj 
milžinišką karinių lėktuvų 
aikštę. Taip pat bus palai
koma Anglijos ir Francijos 
kariuomenė svarbiose pozi
cijose.

Libija yra arabiškas kraš
tas Šiaurinėje Afrikoje; tu
ri 700 tūkstančiu ketvirtai
niu mylių plotą, bet tiktai 
milijoną gyventojų. Libijos 
žemė — daugiausiai dyku
mos.

Italija valdė Libiją kaip 
s.avo koloniją iki Antrojo 
pasaulinio karo. Jungtinės 
Tautos no karo pervedė Li
biją į laikinę Anglijos glo
bą — iki 1951 metų pabai
gos.

Teigiama, kąd Libijos 
“nepriklausomybė” bus ofi
cialiai paskelbta šio mėne
sio 27 d. ' , ■

Anglai • - amerikonai ii* 
fra.ncūzai paskyrė Libijos 
karalium Idrissą eb Senus- 
sj. Pirm vądinamos nepri
klausomybės paskelbimo jie 
išsiderėjo iš busimojo ka
raliaus įvairias karines 
“teises.”

Teigiama, kad Amerika 
duos Libijos' valdžiai mili
joną dolerių “dovanų” ry
šium su “nepriklausomyr 
bes” paskelbimu.

Jungtinės Valstijos turi 
milžinišką karinių lėktuvų 
stovyklą Wheelus Fieldą 
Libijoj. Aplink stovyklą 
gyvena pusantro tūkstan
čio amerikonų lakūnų ir 

no, kad visas to įstatymo 
fondas — pusaštunto bilio- 
no dolerių — skiriamas už
puolimui paruošti prieš So
vietų Sąjungą.

Jis ypatingai smerkė 100 
milijonų dolerių skyrimą 
šnipams ir teroristams siųs
ti į Sovietų Sąjungą ir į 
naująsias rytines demokra- 

mechanikų su šeimomis. 
Stovykla, be to, samdo 4,- 
000 vietiniu arabu darbi
ninkų.

Wheelus Field yra svar
biausia amerikinė lėktuvų 
stotis Afrikoje. Amerikos 
bombonešiai iš tos stoties 
lengvai galėtų pasiekt So
vietų Sąjungą, kaip nurodo 
Associated Press, ameriki
nė žinių agentūra.

Dvi amerikonų inžinerijos 
kompanijos dabar visais 
garais dirba, didinant ir 
dar stipriau įrengiant 
Wheelus Fieldą.

Čilė suvertė jūron 
2,700,000 svarų mėsos

Punta Aranas, Čilė. — 
Čilės valdžia sumetė jūron 
2 milijonus, 700 tūkstančių 
sv'aru mėšos.

Skerdyklų darb i .n i n k ų 
streikas sulaikė didžiųjų 
šaldytuvų veikimą. Todėl 
mėsa sugedo.

Valdžios atsiųsta kariuo
menė užėmė skerdyklas.

--------------------- (---------------------

Auto, fabrikantai reikalauja 
dar pakelti kainas

Washington. — Ford, 
Chrysler ir kiti automobi
lių fabrikantai kreipėsi į 
valdžią, kad leistų dar pa
kelti automobilių kainas. 
Sako, jog po pereito kainų 
pakėlimo dar • padidėjo fa
brikantų išlaidos.

AMERIKONAI VIS DAR 
TIKRINA SAVIŠKIŲ 
BELAISVIŲ SĄRAŠUS į 
Vertimas amerikinio belaisvių 
sąrašo užims kelias dienas

Korėja, gruod. 20. — A- 
merikonai patikrino 2,724 
saviškių vardus, kaipo be
laisvių Šiaurinėje Korėjoje. 
Dar tikrina kitus.

šiaurinė Korėja įteikė są
rašą viso 3,198 paimtų ne
laisvėn amerikonu .

Amerikonai spėja, kad 
tai būsiąs dar nepilnas są
rašas. Reikalauja, kad Bau-

Franci ja vis laukia 
į tarptautines armijos

Paryžius.—Franci jos val
džia vis dar tikisi, kad ga
lima bus sudaryti stambią 
tarptautinę įvairiu kraštų 
armiją vakarinėje Europoje 
prieš Sovietų Sąjungą. Pra
našauja, jog ta armija bus 
aprengta vienodomis uni
formomis, komanduojama 
vieno vyriausio vado ir už
laikoma lėšomis iš vieno 
tarptautinio iždo.

Lewis pasižada remti 
plienininky streiką

Washington. — John L. 
I Lewis, Jungtinės Mainierių 
Unijos pirmininkas, paža
dėjo tos unijos paramą bū
simam plieno darbininkų 
streikui, kuris skelbiamas 
nuo naujųjų metų dienos.

Valdžia bando sutaikyti 
CIO Plieno Darbininku U- 
ni.ją su kompanijomis. O 
jei nepavyks sutaikyti, .tai 

i vartos Tafto - Hartlev’o I •'
i įstatymą, baustinai uždrau- 
džiant plienininkams strei
kuoti per 80 dienų.

Amerikos ambasado
rius kuždasi su Franku

Madrid, Ispanija.—Jung- 
| tinių Valstijų ambasadorius 
| Stantonas Griffis vėl slap
tai kalbėjosi su ■ Ispanijos 
diktatorium Franku.

Korespondentai užklausė, 
apie ką jiedu tarėsi. Grif
fis atsakė: “Kalbėjomės 
apie vieną labai, labai slap
tą dalyką, apie kurį aš ne
galiu jums nieko pasakyti.”

Suprantama, jbg sekretas 
buvo kariniai planai prieš 
.Sovietus.

Ispanijos fašistų seimas 
paskyrė kariniams reika
lams daugiau kaip 700 mi
lijonų dolerių per metus.

Danijos sala ginkluojama 
prieš Sovietų Sąjungą

Maskva. — Pravda, So
vietų komunistų laikraštis, 
rašo, kad Danijos saloje 
Bornholm statoma didelės 
aikštės Amerikos bombone
šiams. Sako, generolas Ei- 

| donasis Kryžius patikrintų 
i amerikinius belaisvius pa- 
I čiose Šiaurinės Korėjos sto- 
i vykiose.

Šiauriniai korėjiečiai at
metė padarytus anglų kal
ba amerikinius sąrašus 
132,474 belaisvių korėjiečių 

. ir kinų. Reikalauja jšvers- 
! ti jų vardus, ir karinius 
i laipsnius į kinų ir korėjie
čių kalbą.

Amerikonai pasižadėjo iš- 
i Versti, bet ispėjo, kad ver- 
i timas sugaišins kelias die- 
i nas.

Šiaurinė Korėia pranešė,* 
■ jog didelis skaičius naim- 
1 tų nelaisvėn Pietinės Korė
jos tautininkų įstojo į šiau
riečiu armiją ir išvien su 
jais, kovoja prieš ameriko
nus ir pietinius tautinin- 

! kus.
Ketvirtadienį nebuvo be- 

veik jokių karo veiksmų vi
same Korėjos fronte.

Amerikonai, derybose dėl 
paliaubų padarė viena nuo
laida — sutiko, kad Šiauri- 

i nė Korėia per busimųjų pa* 
i liaubu laikotarpį galės at- 
i statyti savo- lėktuvų aikš- 
i tęs, kurias suardė ameriki
niai bombonešiai.

Popiežius užgina du 
vedusius kunigus

Mainz, Vokietija. — Po
piežius davė leidimą dviem 
buvusiem vokiečių liuterių 

; kunigam gyventi su pačio- 
; mis ir po to, kai jie bus 
Į įšventinti į katalikų kuni- 
! gus. Vienas, jų yra Rudol- 
| fas Goethe.

Tiedu liuterių kunigai yra 
persikrikštiję i katalikus.

(Apaštalų laikais net vys- 
' kupams buvo leidžiama pa- 
I čiuotis. Apaštalo Povilo 
laiškuose skaitome/ kad 
vyskupas turi būti ne dau
giau kaip vienos pačios vy
ras.)

Kalėdinė Japonijos
“dovana” Amerikai

Tokio, Japonija. — Japo
nų premjeras Yošida tikisi, 
kad šalies seimas užgirs jo 
sumanymą — paskirt Ame
rikai 30 milijonų dolerių: 
tai būtų padėkos ženklas už 
amerikinę paspirti Japoni
jai, lyg ir “kalėdinė dova
na.”

PASKOLA JAPONIJAI
Washington. — Jungtinių 

Valstijų valdžia nutarė 
duoti Japonijai 40 milijonų 
dolerių paskolos, ypač bo- 
velnai pirkti iš Amerikos.

senhoweris reikalauja 
smarkiai ginkluoti tą salą, 
esamą Baltijos Jūros ango
je, tik už 240 mylių nuo 
Tarybų Latvijos.
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MELAI
ŠIŲ METŲ GRUODŽIO 7 dieną Associated Press, ži

nių agentūra paskelbė iš Washington© neva žinią, ku
rioje skelbė, būk iš Lietuvos “į Sibirą” esą išvežta 2,225,- 
000 lietuviu. €

Žinių agentūra rėmėsi “Leading European exiles” da
viniais.

Mūsų laikraštis, pastebėjęs tai, sakė, jog tai yra di
džiausias melas, koks tik galima išgalvoti, nes jei taip 
būtų, tai Lietuvoje nebūtų pasilikę nei vieno lietuvio.

Ši “žinia” buvo paskelbta visuose laikraščiuose, kurie 
užsiimdinėja melų skleidimu. Tarp tokių laikraščių bu
vo ir New York Times, kurio redaktoriai, kai eina klau
simas apie melų skleidimą, mielai juos spausdina.

Na, ir kas?
Laikraščių redaktoriai nei nepagalvojo, kokį didelį 

nonsensą jie spausdina, save pajuokai statydami. Ne
pagalvojo, aišku, nei Associated Press žinių agentūros 
redaktoriai, leisdami pasaulin tokią “žinią.”

Gruodžio 10 dieną toji pati žinių agentūra išleido iŠ 
Washington© kitą “žinią,” šiuo metu pasiremdama “Lie
tuvos atstovybės” suteiktomis “informacijomis.”

Ši žinia jau kitokia—ponas Žadeikis paskelbė, kad ne 
2,225,000 lietuvių esą išgabenti “į Sibirą,” bet 
000 ir 550,000” lietuvių.

Netenka nei sakyti, jog ir Žadeikio “žinia” 
daugiau, kaip melas!

tarp 400,-

yra, niekas

Associated- MENŠEVIKŲ NAUJIENOS tuojau stojo
Press gynybom Jos (š. m. gruodžio 14 d.) šitaip rašė: 
A'Aišku, tai klaida; tiek žmonių iš Lietuvos nebuvo iš
gabenta, nes šitokį skaičių išdeportavus, Lietuvoje be
veik nebūtų likę gyventojų. AP reporteris galėjo per 
klaidą parašyti tris 2, taip,’ kad 225,000 pasidarė 2,- 
225,000. Skubiam reporterių darbe tokios ir panašios 
•klaidos atsitinka neretai.” u < j i

Taigi, beteisindamos melagius, Naujienos pripažįsta, 
-būk iš Lietuvos esą išvežta 225,000 žmonių.

■ Melas ir čia. Lietuviškieji melagiai, atsiminkime, tik 
ir rūpinasi tuo, kaip apšmeižti Lietuvą, kaip apšmeižti 
Tarybų Sąjungą.

. Jiems, kaip tai Associated Press, padaryti skaičiuose 
klaidą—vienas juokas.
■ JJet po to, kai smetonizmp likutis p. Žadeikis “pataisė 
klaidą,” Naujienos tuojau priėmė jo skaitlinę (tarp 400.- 
000 ir 550,000) už gryną pinigą, pripažindamos, jog Lie
tuvoje šiuo metu “vis dar turėtu būti likę... bent du 
milijonai originalių gyventojų, jei ne daugiau...”

Matot, kokie tie mokyti žmonės išmintingi. Pirmiau 
jie plepėjo, būk 2,225,000, išvežta, vėliau—225,000, o 
vėliau—“tarp 400,000 ir 550,000! Jiems vis tas pats, 
pierius, kuriame tokie melai skleidžiami, negyvas ir 
gali pasakyti, kad “meluoji.” *

KOKIŲ MANIĘRŲ AI- 
RIAI TURĖTŲ IŠMOKTI?

Didžiojo anglu rašytojo 
George Bernard Shaw žmo
na prieš mirdama paliko 
testamentą ir jame atžymė
jo, kad tam tikra jos palik
tų pinigų suma turi būti 
paaukota tam, kad airiai 
būtų mokomi manierų (ap
riejimų).

Daugeliui žmonių tasai 
palikimas buvo nesupranta
mas. Kodėl Mrs. Sha\v ma
tė reikalo palikti pinigus 
airiams šviesti, mokyti? 
klausinėja žmonės.

•, • Gruodžio 15 d. Niujorko 
Timese telpa tūlo Peter Ka
vanagh!© laiškelis, kuriame 
jo autorius nušviečia pali
kimo prasmę. •: ■ <

Kaip žinoma, B. Shaw 
buvo airių kilmės, airių 
tautos sūnus, .nors, jis visą 
savė ĮubfenĄū'sį gyvenimą 
praleido Anglijoje ir an
gliškai rašė. Shaw buvo di
džiai gerbiamas visų kultū
ringų tautų, tačiau jo tau
ta, airių tauta, arba, geriau 
sakant, Airijos valdančioji 
klasė, Shaw’a neigė, jo ne
paisė, nepagerbė. Dėl to 
rašytojo, žmona labai užsi- 
gavp.č,: Na, ir dėl to ji savo 
testamente paliko pinigų, 
skiriamų airiams šviesti, iš
mokyti juos, ’manierų, apsi
ėjimų. .....

Kjtjai’sH .žodžiais, Mrs.. 
Shaw tarytum šakyte s£k$ 
visam pasauliui: žiūrėkit, 
kokie airiai nekultūringi, 
kaip jie neį vertiką savo di
džio ’ sūnaus,—švieskit juos, 
mokykit!; . ’ 

’. 1 A ■ - f I J • , ; ■ ■ . •
>, Ąirijąl vąjdoiųą klerikalų.! 
t ^lęri^aląi g.i rąšytojp Shaw 
nekentę ,dęl to, ka.d jis pa
žangus,. ! Ėąd * jis stovėjo 
prieš kapitalizmą; kad jis, 

'smerkė kapitalizmą ir tuos., 
kurie jį remia.

francūzų Morokko ir Tuni
siją. Tų . sričių žmonės rei
kalauja laisves, reikalauja, 
jeigu ne nepriklausomybės, 
tai plačios autonomijos, ta
čiau francūzai; imperialistai 
atsisako jiems tai suteikti.

Tokioje Tunisijoje fran
cūzų gyvena apie 150,000, 
tuo pačiu kartu tunisiečių- 
3,500,000. Tačiau francūzai 
ten valdo, jie jaučiasi to 

į krašto viešpačiais.
Taigi Šiaurės Afrika’ ne

užilgo gali patapti antra 
Indo-Kinija, jei francūzai 
imperialistai atsisakys iš
pildyti žmonių reikalavi
mus.

0 kas. bus tuomet?
Tuomet francūzai prašys 

iŠ Amerikos pinigų ir gin
klų kylantiems žmonėms 
mušti ir žudyti, panašiai, 
kaip jie muša ir žudo Viet
namo žmones, kovojančius 
dėlnepriklausom y b ė s ir 
laisvės— žudo amerikiniais 
ginklais!

Paskutiniais keliais me
tais rytinėse ir šiaurinėse 
valstijose išvystyta plati 
propaganda už važiavimą 
“saulėton” Floridon pasto
viam apsigyvenimui. Dau
giausia pasiekiama jau ge
rokai pagyvenusių žmonių, 
gyvenančių iš senatvės pen
sijos. Pasirodo, kad agita
cija pareina iš pačios Flo
ridos. Floridos valdžia iv 
biznieriai susirūpinę kuo- 
daugiausia laimėti imigran
tų iš kitų valstijų. .

Bet ar Florida jau yra 
toks seniems žmonėms išga
nymas? Nekalbėsime apie 
klimatines sąlygas. Gal jos 
ir sveikesnės, nors ir tas 
dar nėra pilnai įrodyta. Pa
imkime tą klausimą iš soci
alinio taško. New Yorko 
valstijos seimelio komiteto 
senais žmonėmis rūpintis 
pirmininkas sen a t o r i u s 
Desmond niekam nepataria 
susižavėti agitacija už Flo
ridą. Jis patiekia keletą 
rimtų priežasčių. Viena ir, 
man atrodo, pati svarbiau-

■ šia, tai senųjų žmonių išsi
skyrimas iš abelnosios vi
suomenės. Sako, kad apie 
St. Petersburgą jau išaugo 
didžiulė senu žmonių kolo
nija. Jie ten gyvena ir mirš
ta. Beveik kasdien, sako, 
kiekvienas mato laidotuvių 
procesiją, laidotuvių veži
mus, o ne vaikučiu ratelius.. 
Gyvenimas nuobodus, ne
normalus.

Kitas argumentas. Toje 
pačioje apylinkėje esą pri
visę daugybė kūdikių speci
alistų gydytoju, o beveik nė 
vieno nesiranda, kuris spe- 
cializuotųsi senųjų žmonių 
sveikatos reikalais. Ten 
tris sykius daugiau senų 
žmonių, negu mažų. Padė
tis keista ir nesveika.

Taip pat bėdos esama su 
gyvenimo namais. Didelė 
stoka namu.

Todėl senatorius Des
mond nepritaria šūkiui: 
“Seni žmonės, traukite į 
pietus!” Jis turi gerų, svei
kų argumentų.

1 Amerikonas

ĮvairiosŽinios
CHURCHILLAS ' 
TALKAUJA FRANCIJAI 
PRIEŠ ARABŲ ŠALIS
Paryžius..—Anglijos prem

jeras Churchillas užtikrino 
Franci jos valdovus,, kad 
Anglija rems juos prieš j 
arabiškus kraštus Morokko 
ir Tunisiją, šiaurinėje Afri
koje.

Platėja tautinė tų kraštų 
kova, reikalaujant nepri
klausomybės nuo Francijos.

TRUMANO SVEIKINI
MAI KARIUOMENEI

Washington.—Prez. Tru- 
manas pareiškė kalėdinius- 
naujametinius sveikinimus 
ginkluotoms jėgoms su pa
sitikėjimu, kad Korėjos ka
ras “priartins taiką.”

Paryžius,—Generolas Ei
senhower, pietaudamas su 
Anglijos premjeru Church- 
illu, ragino anglus prisidėti 
prie vakarų armijos prien 
komunizmą.

dar
Po- 
ne-

bu-Del MŪSŲ PASTABOS, kad apie 80,000 asmenų 
vo hitlerininkų išvaryti arba patys pabėgo, o pabėgė
liai — visokie lietuvių tautai nusikaltėliai,—Naujienos 
šitaip surinka: “tarp tų pabėgėlių yra daug žinomų vi
suomenės veikėjų, yra senų kovotojų, nukentėjusių už 
Lietuvos laisvės idėją dar carizmo laikais, yra žymių 
■profesionalų ir inteligentų...”

Niekas to neginčina. Yra veikėjų, yra inteligentų. 
‘Yra nusikaltusių lietuvių tautai, yra nenusikaltusių, hit
lerininkų išvarytų. Apie pastaruosius mes ir nekalbame. 
Mes rašėme apie lietuvių tautai nusikaltusius. “Visuo
menės veikėju” buvo ir Plechavičius, buvo ir Smetona 
'Su visa savo klika; buvo ir tie, kurie padėjo hitlerinin
kams skersti žydus ir antifašistus lietuvius, kurie plėšė 
žydų turtą ir nemaža jo atsivežė Amerikon. Tarp pa
bėgėlių yra tokių, kurie, atvykę Amerikon, didžiuojasi 
perspaudą, kaip jie, tarnaudami fašistų žvalgyboje, se
kiojo ir gaude Lietuvos darbininku judėjimo veikėjus.

Naujienos juos globoja, su jais kartu veikia, jų “pra
eitį” užtyli, nes tų lietuvių tautai nusikaltėlių ir Nau
jienų tikslas tas pats: atsteigti Lietuvoje kapitalistų ir 
dvarponių viešpatavimą. Žinoma. Naujienų redaktorius 
to nesulauks. Nesulauks ir tie, kuriuos Naujienos glo
boja, užtaria.

Kadangi jų visų tikslas tas pats, tai jie naudoja to
kias pačias ir priemones Lietuvai ir Tarybų Sąjungai 
šmeižti, savo pasekėjus mulkinti.

fa Nėra tos kvailybės, paskelbtos apie tarybinę 
kurios Naujienos neužgirtų.

' ■ Nėra to apie tarybinę Lietuvą melo, kuris. 
Naujienų skiltyse vietos.

. ; Bet Naujienų redaktorius turėtų žinoti, jog 
toli nenueisi. Verta prisiminti ir Abraomo
posakis: “Jūs galite suvedžioti kai kada visus žmones, 
Ir kalkiniuos žmones i>er visą laiką, liet jūs negalite šu- 
Važioti (afrgfcudinefi) visų žmonių vftubnieT.^

Lietuvą,

nerastų

su melu
Lincoln©

KAIP PARAKO BAČKA
J. Alvarez del Vavo, ’bu- 

vęs Ispanijos respublikos 
užsienio reikalų ministras, 
šiuo metu yra Paryžiuje ir 
stebi J u n g t'i n i ų Tautų 
asamblėjos eigą. Andai del 
Vayo parašė savaitraštyj 
The Nation'' straipsnį apie 
Šiaurės Afriką.

Rašytojas žymi, jog Šiau
rės Afrika yra tarytum pa
rako bačka, kuri bent ka
da, prikišus degtuką, gali 
sprogti. Jis turį galvoje

KARO PRADeJėJAI
Kanadiškis Liaudies Bal

ses išspausdino ištraukas iš 
“The Canadian Far East
ern Newsletter 47,” atseit, 
biuletinio, kur rašoma apie 
tdi, .kas pradėjo karą Ko
rėjoje. Skaitome:

Kaip baisūs bebūtų darbai, 
papildyti Korėjoj, baisiausiu 
dąlyku 'yra paties karo pradė
tinas. Jau 3,000,000 korėjie
čių ir tūkstančiai amerikiečių 
i)' kitų Jungtinių Tautų karei
viu užmušta. Newsleterio 35 
ir 40 numeriuose mes isspaus- 

’dinome ištraukas 'iš Rhee val
džios dokumentų, paliktų ūž- 
•psikalyje1 skubotai evakuojan
tis iš 'Seoulo I960- metais, ku
rie jrodo,, kąyl/Pietų Korėja, 
palaikoma Jungtinių Valstijų 

'oficialų, planavo ' užpulti šiau
rę ir apvienyti Korėją per 
jėgą. Laikui bėgant, daugiau 
žmonių .įsitikina, kad tas yra 
tiesa. 

/
Panašiai rašo ir I. F. 

Stone savaitrašty j The Na
tion (š. m. gruodžio 15 d.). 
Jis ten paima davinius 'iš 
pačių amerikiečių ir jąis 
įrodo, jog 'Korėjoje karą 
pradėjo pietinės Korėjos 
valdovaij gerai įsitikinę, 
kad jiems ,štos; talkon Wa
sh ingtono vyriausybė.

Netenka nei sakyti, jog 
tai tiesa. Bet ši tiesa 
vis yra stropiai slepiama 
nuo Amerikos žmonių, nuo 
mūsų visuomenės.

dar

•V

y.

Tai T. Latrar Caudle, kuris šiomis dienomis išmestas 
iš taksu kolektavimo biuro. Jis kaltinamas kyšių ėmi
me. Sale jo sėdi jo žmona su kelių tūkstančių dolerių 
vęrtes “mink coat”. Su jais yra it nepažįstama mote
riškė. Paveikslas imtas prieš metus ląiko» kai Caddie 
buvo Wa8hingtoriė atikMtas didžiai gerbUiftas'žmdjjūš.

Darbininkas Jurgis Ufertas
Rašo S. P.

Gamyklos racionalizacijos 
ir išradingumo biuras ap
svarstė ir priėmė eilę ver
tingų Jurgio Ufarto pasiū
lymų, skirtų gamybos page
rinimui.

Kas gi priverčia Jurgį U- 
fartą visa tai daryti? Juk 
niekas jo neįpareigojo per
žiūrėtu elektros skaitiklio |š

rėjo profesijos, bet tvirtai 
nutarė tapti derintoju. Jur
gis apsiėmė apmokyti Pra
ną.
nas jau brigadininkas - de
rintojas.
dirba Aleksiejus Zolotuchi- 
nas. Lygiai 'kaip Pranas 
Bučiūnas, Jis neturėjo pro
fesijos, tačiau jis troško iš
mokti štampu derintojo 
specialybės. Dabar Aleksie
jus Zolotuchinas — pamai
ninis derintojas.

Jurgio Ufarto brigada 
t a m p a v imo ceche yra 

Iš tikrųjų, bri-

Dabar Pranas Bučiū-

Jurgio brigadoje
Į Vilniaus elektros skai

tiklių gamyklą Jurgis Ufar
tas pirmą kartą atėjo 1949 
metais. Griežtai sakant, 
gamyklos tuomet dar nebu
vo. Buvo statomi cechai, 
buvo gaunami ir montuoja
mi nauji įrenginiai. Gamy
kla kūrė. v I—Kokį darbą norite gau
ti?.— buvo paklaustas Jur- disko lyginimo ir įrantymo, I priešakinė.

žalvarinių detalių iškirtimo j gada (joje 13 žmonių) kas 
technologiją ir tt. i dien- 50-60 1 ' _

gis kadrų skyriuje.
—Nežinau, iš tiesų... — 

sumišęs tarė Jurgis, — spe
cialybės neturiu.

procentų viršija

i kaip , ir kiti elektros skaiti- 
—Na, tas nebaisu. Speci- kliu gamyklos darbininkai, 

alybė — įsigyjamas dalykas, jaučiasi 
Dirbsite ir mokysitės!

Jurgis tapo kroviku. Kas ne tik priemonė 
diena iš Maskvos ir Lenin- užsidirbti, bet ir visų pirma 

mėgiamas dalykas. Juk Jur
gis Ufartas, lygiai kaip ir 
visi Tarvbu Lietuvos darbo 
žmonės, puikiai supranta, 
kad jo darbas — tai indėlis 
į tolesnį socialistinės Tėvy
nės suklestėjimo, atseit ir 
darbo žmonių gyvenimo pa
gerinimo reikalą.

Jurgis Ufartas jau turi 
savo auklėtinius. Ne per 
seniai į cechą atėjo dvide
šimties trijų metų Pranas 
Bučiūnas. jaunuolis netu-

grado, iš Uralo ir Ukrainos 
gamykla gaudavo naujų 
įrengimų. Kartu su drau
gais Jurgis iškraudavo sta
kles, padėdavo jas montuo
ti, įsižiūrėdavo į jas. Ir jau
name darbininke stiprėjo 
noras išmokti valdyti me
chanizmus, stoti prie sta
klių.

Ir todėl, kuomet netru
kus su dainomis ir gėlėmis 
iš gamyklos išlydėjo grupę 
darbininkų, išvykusių į 
Maskvą mokytis štampų 
derintojų kursuose, išvyks
tančių tarpe buvo ir Jurgis 
Ufartas.
*• Maskviečiai šiltai sutiko 
lietuviu darbiu inkus. Ir 
nors mokytis buvo nelen
gva — dienos metu prakti
kos užsiėmimai, vakare — 
teorijos, Jurgis Ufartas ir 
jo draugai rasdavo 
kad nueitų į teatrą, 
jų, j koncertą.

Greitai praslinko 
šiai. Kursai baigti, 
nių atsarga ir dėkingumu 
savo bičiuliams - maskvie
čiams vyko jaunieji specia
listai atgal į Vilnių.

Štampavimo cechas dar 
•tik buvo baigiamas statyti. 
Bet nejaugi sėdėsi sudėjus 
rankas ir lauksi kol tau 
viską paruoš? Ir Jurgis 
nuėjo dirbti į mechanikos - 
remonto cechą.

O kai 1950 metu balan
džio mėnesį visa gamykla 
džiaugsmingai atšventė 
štampavimo cecho paleidi
mą į darbą, Jurgis perėjo 
dirbti štampuotojų.

Čia, lygiai kaip ir mecha
nikos - remonto ceche, Jur
gis Ufartas atkakliai ieško
jo kelių technologijai ’ to
bulinti, žaliavoms bei me
džiagoms taupyti.

laiko, 
muzie-!

mene-

tikruoju Įmonės 
šeimininku. Jam darbas — 

pinigams

—Bet tai nėra riba, mes ga
lime dirbti dar geriau, —- 
įsitikinusiai sako brigadų?*

Bežemio valstiečio, miško 
kirtėjo sūnus, nuo dešimties 
metų amžiaus bernavęs Ša
kių turtuoliams — Šilaliui, 
Jurkaičiui, Giliui, 
visaip niekino jo žmogaus 
vertingumą, Jurgis Ufartas 
dabar socialistinėje įmonėje 
jaučiasi tikruoju savo liki
mo, savo šalies šeimininku. 
Drauge su milijonais tary
binių žmonių, drauge su vi
sa lietuvių tauta, jis nesu
dėjus rankų dirba vardan 
taikos išsaugojimo ir susti
prinimo. '

kurie
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Dienraščio Laisves reikalai
Pastaruoju laiku Laisvę parėmė sekami demokrati

niai lietuviai:
J. Žilinskas, Waltham, Mass..........
Ch. Anskis, Brooklyn, N. Y............
Ch. Nechiunskas, Brooklyn, N. Y. .
K. Sadauskas, Brooklyn, N. Y. ..
J. Mitrikis, Detroit, Mich................
P. Kiliulis, Cleveland, Ohio............
R. Braus, Rochester, N. Y. ......
W. Černiauskas, Rochester, N. Y. .
E. Usevage, Rochester, N. Y. ...
F. Kvederas, Bloomfield, N. J. ...
W. Degutis, Albany, N. Y. ........
J. Nevcrauskas, Brockton, Mąss.
Alex Sherbin, Pittsburgh, Pa. ...
K. Pieta, Philadelphia, Pa.............
K. Gutonis. Philadelphia. Pa..........
J. Gružauskas, Philadelphia, Pa. ..

Po $2 aukavo: Gep. Klimas, Jamaica, N. Y.; A. 
ZaldeiL Collinsville, 111.; Ch. Jaseliūnas, Clyde, Ca
nada ; J. Balčiūnas, Montreal, Canada, ir A. Tamulio- 
nis, Tariffville, Conn.

Po$l aukavo.- Chas Jess, Clarksville, Pa.; Strums
kis, Philadelphia, Pa.; Chas Dean, Mayview, Pa;;
K. Ustupas, Brockton, Mass.; J. Rinkevich, Thomaš^' 
ton, Conn.; A. K. ir B. Kaušakis, Montreal, Canada/

Širdingai ačiū už aukas! Prašome paremti dient 
ra>štį aukomis pagal jūsų galimybę. Visiems, kuri^ 
prenumerata pasibaigus arba baigiasi, išsiuntinėjomsr^ 
pranešimus. Prašome atsinaujinti per vajininkus ar
ba tiesiai į dienraščio raštinę.
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LAVINIMAS “ŽAIBIŠKAI”
GREITAI MATYTI

DVIMOTORINIAI SOVIETŲ RAKIETINIAI BOMBONEŠIAI SENOVINIAI PAVEIKSLAI

Visi esame girdėję bei 
matę, kaip lavinama balsas 
dainuoti ir mankštinami 
pirštai pianą skambinti, ra
šomąja mašinėle rašyti ir 
tt.

Bet 1avinimas “žaibišku 
greičiu” matyti v ra dar 
naujas dalykas.

Antrajame pasauliniame 
kare buvo pradėta lavinti 
lakūnus., kad vienu dirste- 

‘ Įėjimu galėtu atskirt vokie
čių ar japonu lėktuvą nuo 
anglų - amerikonų lėktuvo.

Dabar Amerikoje veikia 
- ^au dvi mokyklos, kur stu

dentai lavinasi nėr akimir
ką isitėmyti daiktų bei pa- 
veikshi pavidalus.

Viena tokia mokykla yra 
W^sconsino Universi t e t e . 
Ją’daugiausiai lanko artis
tai - piešėjai, laikraštinin
kai, fotografai ir kiti, ku
riems reikia ypatingo akiu 
miklumo.

Pamokos vra tokios:
Ant atloštai nustatytų 

lentų ■ prisegta dideli gaba
lai balto popierių. Studen
tai sustoja prie lehtų, lai- 
kvdami rankoj pieštukus. 
Klasė tuomet visiškai už- 
temdoma, kad nebūtu nė 
mažiausios šviesos. Moky-

* toias sako:
Aš tiktai per vieną sekun

dą paleisiu elektros šviesą, 
. kuri parodys paveiksią ar 

braižinį ant tos baltos dro
bulės (panašios kai indžiu 
teatruose). Paskui vėl bus 
visai užtemdinta klasė. Ką 

' jūs matysite per vieną se
kundą, tai i patamsyje pieš-

C ' ' • /

Milteliai, kurie nuėda 
plėtmus nuo drabužiu
Pabst Bravoru kompani

ja skelbia, kad jos moksli
ninkai išrado miltelius, ku
rie taip gerai apvalo drabu
žius, kaip ir vadinamas 
“sausas valymas” (dry 
cleaning). Sako, milteliai 
ėste nuėda plėtmus kiauši
nių, pieno, šokolado, kavos, 
kraujo, klijų ir alaus nuo 
vilnonių, bovelninių audimų 
ir nuo nylono bei rayono 
audinių ar mezginių. Tie 

'milteliai “suryja” ir kitas 
^proteinij rūšies dėmes.

Patys milteliai yra pada
ryti iš tam tikro enzymo.

Enzymais yra vadinama 
; r įvairūs sudėtiniai vidurių

• chemikalai, kurie padeda 
maistą suvirškinti.

KAIP AMERIKA SUTVINO 
ATOM-BDMRIT SPROGI
MUS SOVIETUOSE

Amerika turi atominiu 
tėmiiimu stotis Alaskoj. Ja
ponijoj ir Pacifiko Vande
nyno salose. Ynač tėmiia. 
kada Sovietai daro bandy
mus, sprogdindami savo 
atomu .bombas.

Vėjai iš Rusiios. ir nėr 
Sibirą dažniausiai pučia i 

i- rvtus ir -neša atominiu 
^sprogimu dulkes link Ame
rikos. Taigi pati sovietiniu 
vėjų kryptis padeda ameri- 

' ^oonams tėmvti didžiuosius 
zJSovietu atominius, bandy- 
kiigius, kaip rašo Science 
ir kfervice, ^mokslinių žinių 
ko. Sako, jeigu Sovie-

* 'šsprogdino daugiau

Į kite per dvi ar tris minutes.
Nereikalaujama, kad pa

veikslai būtų labai akurąt- 
nai ar smulkmeniškai pie
šiami. Tatai ir negalima 
būtų tamsoje.

Bet studentai lavinasi 
kuo daugiausiai matyti ir 
isitėmyti per tą sekundą ir 
suderinti piešiančios ran
kos judėjimus su akim. 
Juk ir išsilavinusio piešime 
artisto ranka taip suderin
ta su akim, kad tik pamatė 
jis žmogaus veidą ar kitą 
daiktą, tai ranka be miera- 
vimo ar apmąstymo tuoj ir 
daro atitinkamus bruožus.

Lavinimo kursas toje mo
kykloje yra viso 20 valan
dų. Mokytojas per valandą 
blykstelėja studentams 20 
skirtingų paveikslų.kiekvie- 
ną karta po sekundą laiko. 
Per .trejetą minučių nuo 
vieno iki kito blykstelėjimo 
visi studentai stengiasi nu
braižyti parodytą paveiks
lą.

Tuo būdu kas valanda yra 
daroma po 20 bandymų 
piešti vis naują paveikslą. 
Per visą 20 valandų pamo
ku kurs.a todėl kiekvienam 
studentui tenka piešti viso 
400 paveikslų.
KO IŠMOKSTAMA

Ko gi jie gali išmokti, 
taip dirstelėdami i rodomus 
paveikslus ir ant greitųjų 
braižydami, dargi patam
syje?

Studentu regėjimas “pa
aštrėja.” Jie išmoksta, grei
čiau pastebėti ir atsiminti 
akimirkini pavidalą. . Brai
žančioji ranka pasilavina 
veikti sutartinai su akim. 
Ir baigiant tas pamokas 
studentai jau ketuyis kar
tus teisingiau nupiešia . ro
dyta per sekundą paveiks
lo, negu pradedant tokį la
vinimąsi.

Nors visi mato tuos pa
čius paveikslus, bet kiekvie
no braižiniai būna skirtin
gi nuo visu kitu studentų 
braižinių. Kodėl? Ypač to- 
.dėl, jog, apart regėjimo, 
dar veikia įsivaizdavimai. 
Juk ir paprastame gyveni
me nerastu me pasaulyje 
dviejų žmonių, kuriems tas 
pats daiktas visai vienodai 
atrodytų. Reiškia, ką akys 
mato, prie to dar vaidentu
vė prideda savo patyrimus 
bei įsivaizdavimus. Kiek
vieno smegenys šiek tiek 
s k i r t i n gai “apdirbinėja” 
matomus reginius.

Lavinantis žaibiškai greit 
matyti ir, kas matoma, nu
piešti, kiekvienas studentas 
atvaizduoja ypač dalykus, 
kurie jam atrodo svarbiau
si ar įdomiausi.

Per trumpą 20 valandų 
kursą akylumas pagerėja 
400 procentų ir net dau
giau. Rankos jautrumas 
panašiai išsilavina, kad ji 
piešdama judėtų pagal akių 
nurodymus. N. M.

kaip dvi atomines bombas 
iki šiol, tatai irgi žinoma 
Amerikos valdžiai. Bet A- 
merika ne viską viešai skel
bia — kariniais sumetimais 
slepia nuo Sovietų, ką Ame
rika iš tikrųjų žino apie, 
juos. ............ /.___

Sovietų Sąjunga turi .ir 
rakietinius bombon e š i u s, 
kuriuos varo du motorai.

Šie naujo viniai rusų bom
bonešiai jau apt a r n a u j a 
sovietines lėktuvų aikštes 
Rytinėje Vokietijoje,—kaip 
rašoma Anglijoj išleistoje 
knygoje “Jane’s All the 
World’s Aircraft” (Viso 
Pasaulio Orlaiviai).

Dvimotoriniai Sovietų 
bombonešiai tinka takti
niams žygiams, tai yra, 
priešams bombarduoti pa
čiame karo fronte arba 
arti užfrontėje, sako ta 
knyga. Jie vadinami TU-10.

VARTOJĘS UGNĮ BEŽDŽIONŽMOGIS
Vienas “sutvėrimas” gi

liojoj senovėj turėjo veidą 
ir smegenis., panašius į bež
džionės, bet vaikščiojo kaip 
žmogus.

Tokios esybės kaulus su
rado d)’. R a y m o n d a s A. 
Dart, Witwatersrand Uni
vers iteto profesorius, Jo- 
hannesburge, Pietų Afriko
je. Kaulų savininkas gyve
no pirm 750 tūkstančių iki

KOKIU KEISTUMŲ KARTAIS BŪNA
Philadelphia. —Stan So- 

kolis 1932 metais buvo 
Pennsylvanijos Universite
to beisbolininkų kapitonas 
ir žvaigždinis to sporto lo
šėjas. Dabar jis yra Phi- 
ladelphijos policininkas., ir 
savo išsilavinimą kaipo fut
bolininko Sokolis panaudo
jo prieš ištrūkusią kiaulę 
gruodžio 7 d. šiemet.

Kada kiaulė, sverianti 300 
svarų, užėjo ant futbolo 
aikštės, tai Sokolis ją fut- 
boliškai “tiaklino” — pasi
vijo ir šokdamas vienu šuo
liu parbloškė ir u ž gulė 
kiaulę.

Paskui kiaulė skerdyklon

GERMANIUM METALAS PA VADUOSIĄS RADI JOS LEMPAS
Elektronikos inžinieriai 

pranašauja, kad metalas 
germanium galės pavaduo
ti radijo ir televizijos “lem
pas,’’ iš kurių oras išpum
puotas. Sako, germanium 
visuomet tarnaus nesuges- 
damas. •

Dabar iškasamoje rūdoje 
yra randama 6 iki 10 pro
centų germaniumo. Bet dar 
lengviau ir pigiau bus gali
ma traukt germaniumą iš 
anglies pelenų, kaip teigia 
Jungtinių Valstijų Geologi- 
nė Apžvalga (Survey).

Geriausi proteinai 
tik šviežiame piene
Proteinai (baltymai) pa

prastame čielame piene yra 
geresni, negu išgarintame 
(evaporated) piene arba 
s u d ž iovintame į miltelius 
nugraibytame piene, kaip 
surado Kalifornijos Uni
versiteto žemdirbystės ko
legija.

Tos pieno rūšys buvo per 
16 mėnesių išbandytos, 
maitinant žiurkes. Pasiro
dė, jog žiurkės geriau 
tarpsta nuo šviežio pieno, 
džiovinto pieno miltelių. '

Suprantama, jog kaitini
mas, garinant ar džiovi-

Turi radarą ir yra apgin
kluoti iš pryšakįo. ir užpa
kalio.

Suprantama, kad dvimo- 
torinį rakietinį bombonešį 
suplanavo sovietinis inži
nierius Andrius Nikolajevi- 
čius Tupolevas.

Jane’s knyga pripažįsta, 
kad ir vienmotoriniai So
vietų rakietiniai lėktuvai 
MIGai-15 yra smarkesni už 
didžiąją daugumą rakleti- 
nių Amerikos ir Anglijos 
lėktuvu. Tačiaus MIGu 
“sekretas” bus sužinotas 
tiktai tuomet, kada bent 
vienas toks lėktuvas bus

numuštas žemyn į “Jungti
nių Tautų” pusę Korėjoje.
LĖKTUVAI PRIEŠ 
ATOMŲ BOMBAS

Australijos generolas Ro- 
bertsonas tvirtino, kad 
greitieji sovietiniai lėktuvai 
galėtų pasitik ir sunaikint 
Amerikos bomberius, ne
šančius atomų bombas į 
Sovietų Sąjungą. Anot Ro- 
bęrtsono, Sovietai turi 10 
tūkstančių rakietinių lėktu
vų, saugančių savo sienas, o 
tie lėktuvai smarkesni už 
bet kuriuos anglų - ameri
konų lėktuvus.

2 milijonų metų, kaip spren
džia Dart ir kiti mokslinin
kai.

Kalkių uoloje buvo suras
ta žandikaulis, galvos kiau
šas, dubuo (kryžiaus kau
lai, pelvis). Dubuo labai 
panašus j žmogaus dubenį. 
Pakaušio kaulas, rodo, kaip 
tas sutvėrimas laikė galvą 
stovėdamas. Visa tai liudi
ja, kad jis stačiai vaikščio- 

jo, kaip žmogus.
Jis jau buvo susipažinęs 

su ugnim, kaip rodo ten pat 
surasti kaulų degėsiai. Tai 
esą palaikai žvėrių, kuriuos 
jis maistui medžiojo.

Dr. Dartas pavadino sa
vo atradimą australopithe- 
cus prometheus, tai yra 
“pietinė b e z d ž i o nė, kuri 
naudojo ugnį.” N. M.

sugrąžinta.
Pennsauken, N. J. — Kai

mynai j u o k d a v osi, kad 
Grantų Humble šeimos šu
va Skippy toks bailus — bė
ga šalin, pamatęs katę. Bet 
dabar tas šuva gerbiamas 
kaip “didvyris.”

Gruodžio 7 d. šiemet at
ėjo vaikvagis į Humblų kie
mą, pasigrobė dvejų metų 
mergaitę Lindą ir bėgo, 
mėgindamas ją išsinešti.

Tatai pastebėjo, snūdu
riavęs prieduryje, Skippy, 
didelis šuva. “Kaip kulka,” 
jis šoko ant vaikvagio, pa
griebė piktadariui už ran
kos ir suleido iltiškus savo

dantis.
Nusigandęs vaikvagis vis 

dar bandė ištrūkti su pa
grobta mergaite. Bet Skip
py tol jo nepaleido, iki ne
naudėlis numetė mergaitę. 
Tik tada vaikvagis tegalėjo 
pasprukti, .nudažęs žemę 
savo krauju. Mergaitė bu
vo tik truputį užgauta nu
metimu.'

Humblu šeima už tai už- 
fundino Skippiui steiką už 
pusantro dolerio.

Humblienė dabar bijo tik 
.vieno dalyko; sako:

—Kas būtų, jeigu Skipiui 
ateitų į galvą mintis, kad 
jis gaus, steiką. kiekvieną 
sykį, kada įkąs žmogų?

Deginant paprastą iška
samąją anglį, surandama 
jos pelenuose 5 iki 8 pro
centų germaniumo, o che
minis jo išskyrimas iš pe
lenų esąs lengvas.

Pasirodo, jog priešistori
niai senovės medžiai, iš ku
rių susidarius anglis, trau
kė į save germaniumą, va- 
nadiumą, beryliumą ir ki
tus metalus iš žemės. Ypač 
daug germaniumo ir kitų 
metalų sutraukta ir įaugę į 
spyglinius senovės medžius. 
Tai todėl anglies pelenuose

nant pieną, dalinai gadina | 
jo proteinus. •

Tačiaus ir taip perdirb
tas pienas yra dar “labai 
geras proteinų šaltinis,” sa
ko profesorius P. B. Cook, 
tų bandymų vadovas.

ir randama šių metalų.
Germanium yra tik vien- 

pusinis elektros perleidėjas 
—elektros srovė tiktai vie
non pusėn tegali plaukti 
per germaniumą. Štai ko
dėl germanium gali būti 
vartojamais pakeitimui nuo
latinės (direct) srovės į 
kintamąją srovę (alternat
ing) ar atbulai. Germani
um gali būti naudojamas ir 
kaipo elektros sroves di- 
dintuvAs (amplifier).

J. C. K.

ĮKAITIMAS NUO 
TRYNIMOSI SU ORU

Kada rakieta lekia po 
mylią per sekundą, tai ra- 
kietos trynimasis į orą taip 
įkaitina ją, kad fakietos 
pirmagalis rausvai žėruoja.

Taip įkaisdavo načių ra- 
kietos, vadinamos robot- 
bombos V-2, Antra jąme pa
sauliniame kare.

“Kvapas” balandžiam 
šalin nubaidyti

Balandžiai apteršia pa
minklus, namų piliorių vir
šus, biznių iškabas ir kt. 
Visokios priemones todėl 
buvo išmėgintos pastatams 
saugoti jjuo balandžių, bet 
balandžiai' vis juos “margi
no.”

National Labor atorijos 
P a u k ščiams Kontroliuoti, 
pagaliaus, sutaisė tokį che
mikalą, kuris “tikrai atgra
sins” balandžius. Chemika
las yra vadinamas “Roost- 
No-,More.’L..

GERIAU IŠSILAIKO
Piešimo artistai - tapyto

jai nori, kad jų kūriniai iš
liktų sveiki per šimtus, net 
tūkstančius' metų. Bet pa
staraisiais laikais pagamin
ti paveikslai greitai genda. 
Jų žinovas dr. Robertas L. 
Feller, Meliono Instituto 
artistas, Pitts.burghe, su
randa, kad naujuosius pa
veikslus tenka taisvti už 25 
metų po jų nupiešimo.

Taisant, paprastai nuima
ma senasis lakas (varni- 
šis); tada paveikslas pa
dengiamas nauju laku.

Paveikslų dauguma alie
jiniais. dažais piešiama ant 
lininio audeklo, pagal seną
jį paprotį. Bet audeklas 
sugenda per 200 metų, sa
ko Feller.
KAME SKIRTUMAS?

Tačiaus yra senesniųjų 
paveikslų, kurie gerai išsi- 

j laikė per kelis šimtus metų 
ant to paties audeklo.

. Daugeliui mūsų teko bū
ti senovinėse Lietuvos baž
nyčiose, statytose prieš 
šimtus metų. Jų stacijos ir 
kiti paveikslai niekuomet 
nebuvo lakuojami ar kitaip 
panaujinami. Tačiaus pa
veikslai atrodė gana sveiki.

Italų Rafaelio ir Miche
langelo gaminti paveikslai 
gražiai išsilaikė per 400 iki 
450 metu. Rolandu artisto 
Rembrandto piešti paveiks
lai nesutrūnijo per trejetą 
šimtų metų.

Kame sekretas, kad seno
viniai paveikslai toki pa
tvarūs, o naujesnieji taip 
greitai genda?

Rafaelis, Rembrandtas ir 
kiti anų laikų piešėjai mai
šė dažus i žalio kiaušinio 
•baltymą. Naujesnieji piešė
jai maišo dažus į aliejų.

Senoviniai artistai patys 
gamindavo sau dažus iš pa
sirinktų medžiagų ir asme
niniai juos su tais y d a v o . 
Naujoviniai piešėjai perka 
gatavus dažus iš krautuvių.
Paveikshj panaujinimas

Lakas yra prasta medžia
ga aliejiniam paveikslui ap
saugoti arba panaujinti. 
Lakas keičia savo spalvą, 
geltonuoja ir trūksta.

Dabar todėl bandoma pa- 
gamint tinkamesnius tam 
skysčius. Pradedama var
toti dirbtiniai (sintetiniai'i 
Incite bei damar skysčiai 
vieton lako.

Dar tebeieškoma stipres
nės, negu lininis, audeklas, 
medžiagos. Kai kurie ar
tistai jau piešia ant nylono 
bei oriono dirbtinio aude
klo. Dar nėra išbandyta 
patvarumas paveikslų, nu
pieštų ant aliumino ar ki
tų metalų skardų. Medžio 
lenta skyla ir per daug kei
čiasi nuo oro atmainų.
Paveikslo perkėlimas 
ant kito audeklo

Jei paveikslas pagamin
tas garsaus piešėjo ir bran- 
gus, bet jo audeklas trūny- 
ja, tai daroma rimta opera
cija. Paveikslas atskiria
mas nuo senojo audeklo ir 
perkeliainas ant naujo. At
rodo lyg tai būtų neįmano
mas darbas, bet jis pada
lomas.

3 pusi.—-Leiave Ų-iherty)«Penktad.K .Grupdis-Deę, 21, Jt$5L

Žymėtina, jog pirm pie
šiant paveiksią, yra duoda
mas jam “dugnas,” b&ttai 
nutepliojant audeklą. Tas 
baltos maliavos ’ sluoksnis 
dalinai ir palaiko paveikslą 
nito suirimo, perkeliant ant 
kito audeklo.

Atkrapštymui nuo gen
dančio audeklo vra vartoja
ma toki grąžteliai, kaip 
dentistų, ir visokį peiliukai 
bei žnypliukės. v. v

Bet nuimti paveikslą nuo 
vieno audeklo ir sveiką 
perkelti ant kito reikia pui
kiai išlavintu ranku h-ir 
akių: tai]) pat reikalinga 
beveik begalinė kantrybė. 
Juk vienam tik paveikslui 
ant kito audeklo “perkraus
tyti” to darbo specialistas 
pašvenčia 6 mėnesius iki iš
tisu metu.

Sovietu Sąjungoj buvo 
surasta ant senovinių cerk
vių sienų ir atgaivinta, pa
veikslai, piešti prieš septy
nis bei aštuonis šimtmer 
čius. Daugelis tų paveiks
lų buvo nuo seniai užteplio- 
ta paprastais aliejiniais da
žais. Sovietiniai specialis
tai atsargiai nuplovė tuos 
dažus ir atgaivino dingu
sius paveikslus. Kai kurie 
paveikslai buvo net su mfi- 
ro sluoksniu išpjauti ir į 
muziejų perkelti. r.. i

Didžiuosiuose, meno mu
ziejuose įvairiose šalyse 
nuolat darbuojasi speęiališ- 
tai, naujindami: bei gaivin
dami nykstančius paveiks
lus. L C. K.

Krintančios plunksnos 
įkaitimas iki sudegant

Kuomet daiktas iš aukš
tai krinta, jis kaista, trin
damasis su oru.

Harvardo Univers iteto 
astronomas prof. Fred" L. 
Whipple apskaičiavo, kaip 
paprasta. vištos plunksna 
galėtų krisdama žemyn su
degti. Sako: <t

—Jei paleistume vištos 
plunksną, iš 1,000 mylių 
aukščio, tai ji krisdama že
myn, nors ir slaidydąma, 
taip įkaistu nuo trynimosi 
su oru, kad pasiektų 800 
laipsnių karščio ir sudegtų 
pirma, negu pasiektų žemę.

Prof. Whipple tęsia: ,, ,‘.z 
—Jeigu žmogus, skrisda

mas i mėnulį, numestų pa
rašiutą iš tokio aukščio, 
tai parašiutas nuo trynimo
si su oru tirpte sutirptų, 
sudegdamas. Jei lėktuvas 
bandytų grįžti iš tolimosios 
mėnulinės ar planetinės ke
lionės. ir leistųsi žemyn pa
čiu savo svoriu, tai trys 
coliai lėktuvo sutirptų. To
kį karštį sudarytų jo tryni
masis su oru.

Paryžius. — Čiang Kai- 
šeko kinų tautininkų dele
gatas Yu Tsuneči davė 
skundą Socialiam J. Tau
tų Komitetui, pasakodamas, 
kad Kinijos komunistai per 
dvejus metus “nužudę . 15/- 
672,000 žmonių.”

(Pagal tą varjotišką pa
saką, tai komunistai būtų 
kasdien “nužudė” po 21,'- 
468 žmones..)



Kūčių vakaras
Tai buvo išvakarės prieš 

pačias Kalėdas. Oras buvo 
tikrai gaivinantis: nei šil-i 
tas, nei šaltas, — kaip tik i 
sulyg sezonu. Nebuvo dau
giau kaip dešimt laipsnių 
šalčio ant centigrade. Pa
vakarėje vėias nustok) pū-j 
tęs; pusiu šakos, tarsi ne-i 
gyvos, visai nesuk rutėio. 
Tyrame ore nesimatė .jokio 
debesėlio. Paraudusi pa
dangė vakaru šone ženklina 
saulės nusileidimą. Visur 
viešpatavo tyla ir ramumas. 
Sniego tebuvo tiktai apie 
pora colių, vos tik apdengė 
žemės paviršių. Abelnai, j 
oro išvaizda pranašavo ry
tojui saulėtą dieną.

Jurgis Songaila, uždaręs

išmetinėja, sakydami, jog 
žmonės laiku nepasimoka 
n u o š i m čių už paskolas. 
Miesto rotušės darbininkai 
sako, kad gyventojai su 
taksomis laukia paskutinių 
dienu. Tas pats yra ir su 
pirkliais. Prieš didesnes 
šventes turi uždusę dirbti, 
kad patenkinti savo pirkė
jus.

—Dabar, per šventes, ga
lėsi pasilsėti, — Ona simpa
tiškai ramino jį.

Jiems bekalbant, verandos 
duryse suskambėjo varpe
lis.

—Tai bus mūsų sūnūs. Jie 
rašė savo laiškuose, kad 
parvažiuos apie šį laiką vi
sai savaitei Kalėdoms, —

Apsigynimo sekretorius Robert A. Lovett sugryžo iš 
Europos. Jis ten buvo nuvykęs apžiūrėti, kaip sekasi 
gen. Eisenhoweriui apginkluoti Europą. Washingtone

A. Čechovas

YLA MAIŠE

savo krautuvę, iš lėto ėjo 
linkui namų ir žvalgėsi į vi
sas puses. Parkuose ir ki- 
tosę viešose vietose visur 
matėsi spalvuotais žiburiais 
papuoštos eglaitės. Visas 
krikščioniškas pasaulis rū
pestingai' ruošėsi linksmai 
ir garbingai praleisti iškil
mingas šventes, tinkamai 
paminėti gimimo dienos su
kaktį. Visi krikščionys ra
miai prisimena tą diena,- 
kurią gimė “taikos kara-j 
liūs”; džiaugsmingai sutin
ka jo atėjimą ant šios aša
rų pakalnės, idant išgelbėti 
žmoniją nuo ginkluotų susi
rėmimų, žiaurių karu...: 
Labai reikšmingas obalsis. j 
Katalikų dvasiškiai apie 
taiką mažai kalba: jie dau
giausiai kalba apie dūšių iš
ganymą.

Jurgis, eidamas, giliai už- 
simislino, jo mintyse per
bėgo praeities ir dabarti
niu laikų įvairūs nuotikiai. 
Tiesa, jie labai iškilmingai 
apvaikščioję. minėdami jo 
gimimo dieną, džiaugiasi 
sulaukę tokios asmenybės, 
kuris myli teisybę, dora ir 
rįmų gyvenimą. Bet labai 
mažai randasi iš ju, kurie 

. pasinaudoja jo mokinimais. 
Panašių klausimų pats sa
vęs klausė ir pats bandė 
juos atsakyti.

Kada parėjo namon, jau
tėsi gerokai pavargęs. Nu
siėmęs švarką ir kepurę, 
sėdosi supamon kėdėn ir 
pradėjo kimšti tabaką į 
pypkę. Paskui, pasiėmęs 
progresyvį lietuvišką dien
raštį, vartė, žiūrinėjo ir 
skaitė jį. Tai buvo jo pri
prastas poilsis prieš kiek
vieną vakarienę.

Moterys, besiruošdamos 
kūčioms, bildėjo virtuvėje. 
Tai buvo jo žmona Ona ir 
jos sena motina. Būdamos 
užimtos maisto gaminimu, 
nepatėmijo Jurgi praei
nant. Už valandėlės, pasi- 
liuosavusi nuo varginančio 
darbo, Ona atėjo į didįjį 
kambarį ir, pamačiusi Jur
gį, linksmai prakalbėjo:

—O, ir tavęs esama na<- 
mie, — atsisėdusi kėdėn, 
kuri radosi netoli jos vyro, 
tęsė savo kalba toliau. — 
Niekuomet nesijaučiau taip 
pavargusi, kaip šiemet. Vi
są savaitę laksčiau kaip pa
kvaišusi, pakol viską pri- 
gatavojau, -— skundėsi sa
vo vyrui.

—Nelengva buvo ir man 
šią savaitę krautuvėje. Jei 
nebūčiau turėjęs pagelbi- 
ninko, tai paraižai žino kaip 
būtų buvę, — lyg teisinda
mas save, jis kalbėjo.

Ona, užtardama jį, bare 
žmones:—Ir tų žmonių ap
sileidimas, nebeduok tu 
sviete! Laukia paskutinių 
dienų...

—Jie visuomet tokie, — 
'Jurgis, dėdamas laikraštį į 
šalį, lėtai kalbėjo. — Kuni
gai nusiskundžia, kad para- 
pijonai nesirūpina velykine 
išpažintimi ir laukia pasku
tinių dienų. Bankininkai

Jurgis tarė. — Eisiu pasi-
tikti jų, — greitai atsisto
jo ir ėjo linkui durų.

Kaip bematant, durvs.e 
p a s i r o dė du jaunikaičiai. 
Tai buvo Sungailų sūnūs, 
Pranas ir Adomas. Vyres
nysis, Pranas, turėjo dvide
šimt ketveris metus ir stu
dijavo Massachusetts Poli
technikos Institute inžinie- 
rys.tės fakultete. Jaunesny
sis, Adomas, baigė dvide
šimtus metus, studijavo pir
mų metų kursą Bostono U- 
niversitete teologijos sky
riuje.

Tuojau prasidėjo karšti 
sveikinimaisi. Vieni kitų 
jau buvo gerokai pasiilgę, 
nes per tam tikrą laiką ne
simatė. ’Džiaugsmo ašaros 
pasirodė motinos akyse. 
Jauna būdama, ji pati neti
kėjo ir nesvajojo, kad jos 
vaikai išaugs • tokiais dik- 
tais vyrais ir bus kolegijų 
studentais. Dabar žinojo, 
jog tai esama tikrenybės. •

Pasisveikinę ir išreiškę 
šeimyniškus jausmus, stu
dentai ėjo į savo kambarius 
pasidėti viršutinius kelio
nės. drabužius. Motina sku
bino virtuvėn, idant tinka
mai paruošti kūčias. Nors 
jie patys tam netikėjo, vie
nok laikėsi senų papročių. 
Pasiliko tik vienas tėvas. 
Jis irgi pradėjo rengtis iš
kilmingai vakarienei.

Už kelių minučių sugrįžę 
studentai leidosi interesin- 
gan pasikalbėjiman. Jie kal
bėjo apie mokslą, jo reikš
mę visuomenės gyvenime ir 
apie savo ateities planus, 
kadangi abu siekė pasirink
tų profesijų. Jiem tas bu
vo svarbu, nes jie žinojo, 
jog, tapę profesijonalais, 
turės užimti vietas draugi
joje ir darbuotis savo užsi
ėmimuose visą gyvenimą.

—Kaip vyksta mokytis? 
—Adomas paklausė savo 
vyresniojo brolio.

—Iki šiol viskas gerai se
kėsi. Dabar pradėjau pa
skutinį semestrą ir, jei vis
kas gerai pavyks, ateinantį 
birželio mėnesį baigsiu in- 
žinierystės mokslą, — Pra
nas rimtai atsakė.

—Aš girdėjau, kad, stu
dijuojant paskutiniuose me
tuose,’ lekcijos būna daug 
sunkesnės.

—Žinoma, lekcijos sun
kesnės ir daugiau tų kvo
timų. Na, kaip tau sekasi, 
Adomai? — paklausė jau
nesnio brolio.

—Man sekasi neblogiau
siai. Įstojau Bostono Uni
versitetan' ir mokinuosi te
ologijos skyriuje, — Ado
mas, lyg pasididžiuodamas., 
atsakė. -

—Aš atsimenu, tu vis ža
dėjai mokytis ką nors rim
tesnio ir naudingesnio .

—Kas yra blogo su teo
logija ? — įsižeidęs pa
klausė. — Tai yra mano pa
ties liuosas pasirinkimas. 
Nusprendžiau tapti minis- 
teriu, kad geriau patarnau
ti žmonijai.

jį pasitiko jo pagelbininke Anna M. Rosenberg.

—Mano supratimu, jei iš taip: pirma žmones turi
tikrųjų nori patarnauti vi
suomenei, nėra reikalo bū
ti ministeriu. Kodėl nesi
mokyti pedagogijos ir tapti 
mokytoju, arba studijuo
jant sociologiją, būti visuo
menininku. Tai būtų gar
bingas užsiėmimas.

—Būti dvasios, vadu ir 
mokyti žmones doros, argi 
tai nėra užtektinai garbin
gu užsiėmimu? — Adomas 
biskį nervuotai iš savo pu
sės statė, klausimus.

—Kad būti dvasios vadu, 
reikia studijuoti teologija, 
o teologiios. mokslas yra 
anie dieviškas esybes, anie 
dogmas ir visokias miste
rijas. Jei nori mokyti žmo
nes doros, nėra priverstina 
būti teologu, graibstytis po 
dausas ir pasakoti žmo
nėms ta, ko pats negali 
tikrai žinoti. Svietiški žmo
nės taip pat gali gerai mo
kyti doros.

—Tu nesupranti dalyko, 
protestonų bažnyčia yra se
na įstaiga ir jų perdėtiniai 
esti mokyti žmonės.

—Romos katalikų tikėji
mo sekta yra dar senesnė. 
Jų bažnyčių p e r d ė t i n iai 
taip pat save skaito moky
tais vyrais. Bet koks jų 
doros ' mokymas? Pirma 
suklaidina nekaltus žmo
nes, įtikindami juos į už- 
grabinį gyvenimą, paskui 
gano jų sielas (dūšias). 2\- 
part to, dvasiškiai pridaro 
visokių minykų ir minyš- 
kų; uždaro juos klioštoriuo- 
se ir laiko atskyrę nuo svie
tiškų žmonių. Nieko nau
dingo jie ten nesutveria, o 
tik poteriauja, meldžiasi!

—Protestonų tikėjimas 
žymiai skiriasi nuo katalikų 
tikėjimo, ir aš nematau jo
kio pasižeminimo būti jo 
šalininku.

—Tiesa, protestonų tikė
jimas yra daug tobulesnis, 
negu katalikų; vienok dva
siškiai nepasitenkina čia, 
ant žemės, su realiŠkais da
lykais, — mintimis skrajo
ja padangėje, ieškodami 
kokios tai viršgamtiškos 
esybės. Pasakoja žmonėms 
apie jo nepaprastą galybę, 
būk tai jis sutvėręs dangų, 
žemę ir visas planetas, na, 
ir patį žmogų. Kitaip sa
kant, jie tiki į tą .patį Die
vą, — Pranas kritiškai ar
gumentavo.

—Sakyti, jog Dievas su
tvėrė visus matomus ir ne
matomus daiktus, yra leng
vesnis būdas išaiškinti pa
prastiems žmonėms apie 
pasaulio sutvėrimą ir jo ju
dėjimą. Kuomet jie tiki į 
Dievą ir sielos nemirtingu
mą, tuomet labiau bijosi 
prasižengti*, žinodami tai, 
jog už blogus darbus bus 
korojami net ir po mirties. 
Tas reikalipga doros moki
nimui, —-Adomas stengėsi 
apginti savo profesiją.

—Keista tavo logika. Su
lyg tavo išvedimu išeina

• — a • v* . ra t /h:» i t j

įtikinti į viršg a m t i š k a s 
esybes, paskui juos baugin
ti, kad būtų dorais... Na, 
tai bent mokinimas!—Pra
nas sarkastiškai kalbėjo.— 
Kodėl nesakyti jiems teisy
bės apie pasaulio sutvėrimą 
taip, kaip mokslininkai pri- 
rodo? Kam graibstytis po 
dausas, kuomet čia. ant že
mės, yra ko veikti? Kodėl 
nesakyti jie.ms, kad už blo
gus darbus čia, ant žemės, 
pakol gyvi, turės atsiteis
ti?

—Jeigu būtų jiems moks
liškai aiškinama, tai didžiu
ma paprastų žmonių nesu
prastu, ką tai reiškia, ir iš 
to tebūtų maža nauda, t — 
Adomas trumpai atsakė.

—Ar jie visi aiškiai su
pranta tai, ka jiems dog
matiškai išaiškina? Tikėji
mas nėra žinojimu, o teisy
bė yra labai prasta. Tą, ką 
žmonės mato ir apčiuopia, 
būna lengviau jiems su
prasti, negu tie dalykai, ku
riu jie negali matyti, gir
dėti ir paliesti. Gali aiškin
ti dieną ir naktį, o jie vis- 
tiek pasiliks iliuzijoje. Tu
rės pasitenkinti tuomi: kas 
aiškina, tas viską žino. O 
tikrenybėje jie patys neži
no, ka kalba.

—Jeigu tas būtų teisybe, 
tai nebūtų tokia stipri 
krikščioniška organizacija, 
nebūtų tokių stambių ir pa
stovių įstaigų, kaip kad da
bar yra.

— Šiandiena draugijoje 
yra daug dalykų, kurie ne
turėtų būti. Jie egzistuoja 
todėl, kad turčiam būna 
naudingi; tos organizacijos 
ir tos įstaigos pagelbsti 
aukštajai valdančiajai luo
mai valdyti ir išnaudoti na.- 
prastus žmones-. Visi tikėji
mai remiasi ant legendiškų 
pasakų. Juk iš to visuome
nei nėra jokios naudos, o 
jie vistiek randasi tarp jų. 
Man gaila tavęs, kad turėsi 
ąpie ketveris, metus studi
juoti ir, apart istorijos ir 
psychblogijos, nieko neiš
mokti.

—Prašau nesirūpinti apie 
mane, tai mano dalykas. 
Kaip pasiklosiu, taip išsi
miegosiu, — Adomas, nesu
rasdamas geresnių argu
mentų, atsistojo ir pradėjo 
vaikščioti.

Tėvas., kuris jiems besi
kalbant atėjo, rūkė pypkę 
ir klausėsi jų kalbos. Moti
na iš virtuvės atėjo prie 
jų, kada studentai baigė sa
vo pasikalbėjimą ir, valan
dėlę pasiklausiusi, prašan
čiai prakalbėjo:

—Na, tik jau šį vakarą 
nesibarkite.

—Jie nesibara, o tik taip 
sau argumentuoja, — tėvas 
ramiai prašneko.

—Prašau eiti' į valgomąjį 
kambarį ir tenai su kūčiom 
pradėsime Kalėdas!

Su motinos pakvietimu 
visi sutiko, ir nesipriešin-

Valstietiška trikinke, šun
keliais., 1 a i k y d a; m asis di
džiausio incognito, skubėjo 
Piotras Pavlovičius Posudi- 
nas į apskrities miestą N., 
į kurį šaukė jį gautas ano
niminis laiškas.

“Užklupsiu... Kaip snie
gais. ant galvos... — svajo
jo jis, slėpdamas savo vei
dą apykaklėje. — Pridarė 
niekšybių, nenaudėliai , ir 
triumfuoją, ko gero, vaiz
duojasi. kad galus vandeny
je paslėpė... Cha - cha... 
Įsivaizduoju, kaip jie išsi
gąs ir nustebs, kada perga
lės įkarštyje pasigirs: “O 
duokit šen Tiankiną- Liap- 
kiną!” Tai kils sąmyšis.! 
Cha-cha...”

Lig valiai prisisvajoięs, 
Posudinas užmezgė pašne
kesį su savo vežėju. Kaip 
žmogus, trokštąs populiaru
mo, jis pirmiausia paklausė 
apie pati save:

—O Posudiną ar tu pa

—Kur čia nepažinsi! — 
šyptelėjo vežėjas.

—Pažįstame jį!
—Ko gi tu juokies?
—Keistas dalykas! Kiek

vieną paskutinį raštininką 
pažistu, o Posudino nepaži
nosiu! Tam jis čia ir pasta
tytas. kad ii visi pažinotų.

—Tas taip... Na, ka? 
Koks jis., tavo manymu?

—Nieko sau... — nusi
žiovavo vežėjas.—Geras po
nas, pažįsta savo darbą... 
Dvejų metų dar nėra, kaip 
čia atsiuntė, o jau pridarė 
darbu.

—Ka gi jis tokio ypatingo 
padarė?

—Daug gero padarė, duok 
dieve jam sveikata. Gele
žinkeli išrūpino, Chochriu- 
kovą iš mūsų apskrities pa
šalino ... Galo nebuvo šitam 
C h o c h r iukovui...
buvo, gudrus sukčius, visi 
anksčiau buvusieji laikė jo 
pusę, o atvažiavo Posudi
nas — ir nudardėjo Choch- 
riukovas po velnių, tarytum 
jo ir nebūta... Štai, bra! 
Posudino, brolau, nepapirk- 
si, ne-e! Duok jam nors 
šimtą, nors tūkstantį, o jis 
tau nuodėmės ant savo są
žinės neprisiims... Ne-e!

“Ačiū dievui, nors ‘iš ki
tos pusės mane suprato, — 
pagalvojo Posudinas, džiū
gaudamas. — Tai gerai.”

—Išmokslintas ponas...— 
kalbėjo toliau vežėjas:—ne- 
išdidus... Mūsiškiai pas jį 
važinėjo skųstis, tai jis .ta
rytum su ponais: visiems 
už rankutės, “Jūs, sėskite”... 
Karštuolis toks, greitas... 
Dorai žodžio tau nepasakys, 
o vis — prunkšti prunkšti 
Kad jis. tau žingsnių vaikš
čiotų, ar kaip—ne, gink die
ve, vis stengiasi bėgte, vis 
bėgte! Mūsiškiai ir žodžio 
pasakyti nespėjo, kaip jis: 
“Arklius!” ir tiesiog čion... 
Atvažiavo ir viską sutvar
kė... nei kapeikos nepaė
mė. Kur kas geresnis už 
buvusį ! Žinoma, ir pirmes.- 
nysis geras būvo. Bingus 
toksai, orus, smarkiau už jį 
niekas visoj gubernijoj ne
rėkdavo. .. Būdavo, važiuo
ja, tai už dešimties varstų 
girdėt; bet jeigu žiūrėsim 
išviršinės pusės arba viduji
nių darbų, tai dabartinis 
kur kas. vikręsnis! , Dabar
tinio galvoj smegenų šimtą 
kartų daugiau... Viena tik 
bėda... Viskuo geras žmo
gus, bet viena bėda: gir-

se gyvena... Viena iš jų, 
toji Nastasja Ivanova, lyg 
tvarkdarės vietoi. kita — 
kaip čia ji, po velniu? —• 
Liudmila Šėmio no va. už 
raštininke... Svarbiausia isį 
visų — Nastasja. Toji k^ 
tik panori, jis- viską daro. > 
Taip ir kraipo ii, tartum la
ne uodega. Didelė iai val
džia duota. Ir jo taip nebi jo, 
kaip biio jos... Cha-cha... •' 
O trečio ii šlavedra K°Mal- 
noj gatvėj gyvena... Sar
mata !

“Net vardus žino, — pa
galvojo Posudinas. rausda
mas.—Ir kas gi žiro? So
dietis, vežėias... kuris ir 
mieste niekuomet bu-/ 
ves... Kokia niekšvbė... 
bjaurumas... šlykštybė!”

—Iš kur gi tu viską ži
nai? — paklausė jis suir
zusiu balsu.

—Žmonės pasakojo. . . 
Pats aš- nemačiau, bet iš 
žmonių girdėiau. Bet argi 
sunku sužinoti? . Kamerdi-» 
nui ar vežikui liežuvio ne
rupiausi ... O, manding, ir 
pati Nastasja vaikšto po vi- 

1 sas gatveles ir savo bobišką
laime giriasi. Nuo žmonių " 

i akių nepaslėpsi... Va, įpra
to taipęgi tasai Posudinas 
slapčia i tardymus važinė
ti... Pirmesnysis, būdavo, 
kai sumano kur važiuotį tai 
to triukšmo, griausmo, 
skambėjimo ir... neduok 
viešpatie! Ir priešaky jo 
lekia, ir užpakaly lekia, ir

“Iš kur jie žino?—pasi- iš šonų lekia. Atvažiuoja į 
baisėjo Posudinas. — Dieve vietą, išsimiega, prisivalgo, 
mano, net tai žinoma! Ko- prisigeria ir va pradeda 
kia niekšybė!..” dėl tarnybinių reikalų ger

klę laidyti. Parėkauja, pa
trepsi kojomis, vėl išsimie
ga ir tuo pačiu keliu atgal... 
O dabartinis,* kai nugirsta 
ką nors, tai taikosi nuva-

(Tąsa penktame pūsi.) 1

tuoklis.
“Še tau!”—pagalvojo Po

sudinas.
—Iš kur gi tu žinai,—pa

klausė jis, — kad aš... kad 
jis girtuoklis?

—Tai, žinoma, jūsų pra
kilnybe, pats aš nemačiau jo 
girto, nemeluosiu, bet žmo
nės pasakojo. Ir žmonės gi 
jo girto nematė, o garsas 
toksai apie jį eina... Prie 
publikos arba kur i svečius 
nuėies, į balių arba į susi
rinkimą, — niekados nebe
ria. Namie maukia.. . At
sikelia rytą, pratrinu akis ir 
pirmų pirmiausia — degti
nės! Kamerdinas atneša 
jam stikline, o jis jau kitos 
prašo... Taip visą diena ir 
maukia. Ir sakyk, susimil
damas: geria—ir nei kiek! 
Tu r būt, valdytis moka. Bū
davo, kai mūsų Chochriuko- 
vas ima gerti, tai ne tik 
žmonės, bet ir šunes stau
gia. Posudinas gi — kad 
nors jam nosis paraustų! 
Užsirakina savo kabinete ir 
laka.... Kad žmonės nepa
stebėtų, stale jis sau stal
čių tokį pasidarė, su vamz
deliu. Visada tame stalčiu
je degtinė... Pasi lenksi 
prie vamzdelio, pačiulpsi, ir 
girtas... Karietoje taipogi, 
portfelyje...

kia niekšybė!..
—O va dėl moteriškos ly

ties... irgi šelmis! (Vežė
jas nusijuokė ir pakraipė 
galva.) Kiaulystė, ir tiek! 
Dešimt štukų jis turi tų... 
šlavėdrų... Dvi jo namuo-l

. šelmis |

darni ėjo kūčiavoti. '
Kuomet atėjo valgyklon, 

stalas jau buvo apdėtas vi
sokiais valgiais ir gėlėmis 
papuoštas. S. B.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS
Į LAIAIE

Knyga gražiuose viršeliuose; turi 368 puslapius, 
vaizduoja lietuvių gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti į šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite: *
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110-12 Atlantic Avė.

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO
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Richmond Hill 19, N. Y.

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $L50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.
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f DR. S. MATULAITIS
10-10-51

Lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)

Kad labiau suvaržius tų laikų reformacijos ir apskritai 
laisvamanybės judėjimą, jezavitai paėmė Į savo rankas 
knygų cenzūrą. Cenzūruodavo jie taip atkakliai, kad 
sunaikindavo net tai, kame nebūdavo nieko tikėjimui 
priešingo, kur būdavo tiktai išreikštos nuomonės, ne
prielankios jezavitams.

Po jų įtekme, Juodojo Radvilos sūnus Jurgis, patapęs 
Vilniaus vyskupu, paliepė atimti iš visų knygynų refor
matų raštus ir viešai sudeginti juos prieš šv. Jono baž
nyčią. Maža to. Jis uždraudė spausdinti Vilniuje refor
matų knygas, o patsai savo raštuose išjuokė reformatų ' 
mokslininkus ir jų žymesnius vyrus, jų tikėjimą ir si
nodą.

Ponas William J. Grede ir jo žmona. Jis tapo išrinktas 
Nacionalio Fabrikantu Susivienijimo prezidentu.

Lawrence. Mass
/

Žinelės •
Jeigu vagi, tai vok gerai, o 

mažas gabaliukas mėsos ne
apsimoka. Štai Wilfred J. 
Beading, 246 Lowell St., gavo 
šešis mėnesius kalėjimo už pa
vogimą pusės svaro mėsos. 
Mat, žmogus buvo alkanas.

—o— 
daiktu krautuvė 

padarė už $25,000 
Policija tyrinėja,

Auksinių 
u>žsidegė ir 
nuostolių. ' 
kaip gaisras galėjo kilti vidu
ryje krautuvės. Nukentėjo i]1 
viršuje gyvenanti žmonės, 
taipgi nukentėjo ir kitos ša
limos krautuvės. Minėta krau
tuvė randasi po num. 131 Es
sex St.

Revoliucijos tikrovė ir Ame 
rikos žmonių gąsdinimas

Vienas žymiausių Ameri
kos komercinės spaudos ko
respondentų yra 'Kari H. 
von Wiegand. Dabar jis 
baladojasi po Egiptą. Daug 
rašo apie padėtį artimuo
siuose ir viduriniuose ry
tuose.

Jo korespondencijose per
dėm skamba dvi svarbios 
išvados. Jis teigia, kad 
visur ten komunizmo idė
jos plėtojasi. Jis suranda, 

stovi

III.
Nekatalikų persekiojimas.

Kol jezavitai dar nebuvo įsigalėję Lietuvoje, jie elg
davosi atsargiai. Iš pradžių didžiausiu jų rūpestim bu
vo—kaip įmanant patraukti žmones savo pusėn. Tam 
tikslui jie skelbė viešus ginčus su reformatais, taisė iš
kilmingas. procesijas, agitavo per mokyklas ir pamoks-

Bet kaip tik pasijuto įgiję įtekmės pradėjo kitaip elg
tis. Pradėjo užpuolinėti reformatus,. Tam tikslui nau
dojosi sukurstyta minia. Minios vadovais ir pakurstyto- 

- jais būdavo paprastai jezavitų mokyklų mokiniai.
Jau 1581 m., t. y. dvylika metų po jezavitų Lietuvon 

atsikraustymo, Vilniaus katalikų minia užpuolė refor
matų bažnyčią ir degino reformatų knygas. Tai buvo 
tik pradžia. 1591 m. katalikų minia sudegino reformatų 
bažnyčią. *

1611 m. jezavitų mokiniai su gatvės minia užpuolė re
formatų susirinkimo namus. (Susirinkimu vadiname 
namus prie bažnyčios, kuriuose gyveno dvasininkai, bu
vo įtaisyta ligoninė, mokykla, knygynas ir kitos viešo
sios įstaigos.) • Išgriovusi skylę mūro sienoje, minia įsi
brovė į kleboniją. Vieną reformatų kunigą išmetė pro 
langą iš antro gyvenimo, kitą mirtinai užmušė, trečią su-1 
muštą lazdomis norėjo gyvą sudeginti, bet tam pavyko 1 _ 
pasislėpti. Įpuolę į knygyną, knygas ar sudegino ar į-^el 
su savim išsinešė. Bažnyčioj išplėšė įtaisus, o pačią baž
nyčią uždegė ir sudegino drauge su visomis trobomis ir 
mokyklomis. Jezavitai gynė tokius savo mokinių dar
bus, sakydami, kad verčiau, girdi, leisti žydams ir toto
riams laisvai išpažinti savo tikėjimą, negu reformatams, 

šie pavojingesni esą katalikybei.
1 Tokio elgimosi vaisiai veikiai pasirodė.- Zigmantui III, 

atkakliam nekatalikų persekiotojui, mirus, nekatalikai 
atvyko į seimą karaliaus rinkti su kariuomene ir reika
lavo sau teisių. Būtų priėję lig savitarpinio mūšio, kad 
naujai išrinktas karalius (Vladislovas) nebūtų pažadė
jęs duoti teisių nekatalikams.

Bet tas pažadėjimas nieko nepadėjo Lietuvos nekata
likams. To paties Vladislovo karaliavimo metu katalikų 
dvasininkai išgavo (1640 m.) seimo nutarimą iškelti re
formatų bažnyčią už Vilniaus miesto sienų ir uždrausti 
reformatams turėti savo mokyklas ir ligonines. Vis tai 
pasidarė' dėl menkos priežasties, būtent dėl to, kad vie
nas reformatas, belaidydamas strėlas, pataikęs pro lan- 

. gą greta esančios katalikų bažnyčios į vieno šventojo 
stovylą.

Po to atsįtikimo jezavitų mokiniai Vilniuje pasidarė 
dar drąsesni. Vidurdienį užpuldavo reformatų kunigus, 
nuvilkdavo juos nuogus ant gatvių ir mušdavo lazdomis. 

' Tokių atsitikimų ne reta buvo ir kitose vietose.
Reformatai neturėjo kur ieškoti sau užtarimo ir pa

galbos. Ilgą laiką jie turėjo užtarytojų Biržų Radvilų 
šeimynoje (Rudojo Radvilos ainiuose). Bet 1656 m. mirė 
paskutinis Biržų Radvilų vyriškas ainis, Jonušas Rad
vila (kurs susidėjo su švedais). Jo vienintelė duktė ir 
tirtų paveldėtoja Ona Radvilaitė ištekėjo už Rytprūsių 
valdytojo Boguslovo Radvilos, reformato. Prie jo krei
pėsi persekiojamieji reformatai ir kiti nekatalikai, ieš
kodami užtarimo. Bet ir šis neilgai tepagyveno. 1670 m. 
mirė, palikdamas vienintelę dukterį Karaliną Liudviką. 
Ši 1680 m. ištekėjo už Brandenburgijos ir Prūsų įpėdinio. 
Prie jo tad kreipdavosi pasiguosdami ir ieškodami užta
rimo Lietuvos reformatai. O pasiguosti buvo kuo.

Po dvejų metų (1682 m.) jezavitų mokiniai su mies
tiečių minia užpuolė reformatų susirinkimo namus. Iš
plėšė ir,sunaikino visus bažnyčios indus ir prietaisus, 

< taip pat dokumentus. Iš pamatų sugriovė bažnyčią ir vi
sas susirinkimo trobas. Sudaužė varpus, akmeninius ant
kapius ir kitus daiktus. Atidarė grabus ir, ištraukę iš jų 
lavonus, vienus sukapojo, kitus sudegino. Kunigai su
spėjo pasislėpti ir tik tuo būdu gyvi pasiliko.

1697 m. Kupiškio klebonas, parsivilkęs į kleboniją su
stojusį pakelėj Salamiesčio reformatų kunigą, taip sumu
šė, kad neilgai trukęs šis pasimirė.

■ . Kitais metais buvo tyčia sudeginta reformatų bažny
čia Gruzdžiuose ir užginta statyti nauja.

Reformatai skundėsi Lietuvos senatui, bet senatas, su
sidedąs iš jezavitų auklėtinių, nieko jiems į tai neatsakė. 
Tad reformatai prašė užtarimo Radvilaitės vyro, Bran
denburgijos kunigaikščio.
flfeet šito buvo ne gana reformatų persekiojimams. Je

zavitams nepakako reformatų bažnyčių griovimo ir jų 
kunigų persekiojimo. Jie pasirūpino atimti iš reformatų 
ir kitų nekatalikų ir politikos teises. Ir šitai jiems pavy
ko.

CLEVELAND© ŽINIOS
Ligones iš palengvo sveiksta bet nepavojinga liga apsirgu- 

! siems ligoniams prisieina lau- 
j kti po porą mėnesių ir kar
tais ilgiau, iki pasitaiko 
gauti lovą. To priežastis yra 
neturėjimas kam dirbti prie 
tų tuščių lovų. Yra didžiau
sias trūkumas išlavintų slau
gių, raštinės darbininkų, slau-

Visų mylima Julytė Wer
ner, kuriai taika ir demokra
tija yra artimiausiai prie šir
dies, apie porą savaičių at-, 
gal buvo sunkiai ligos pri- j 
spausta, dabar jau iš paleng-j 
vo sveiksta. Julytė guli savo 
namuose, 25062 Higland Rd 
Richmond ITts., 21, Ohio.

Agotėlė Palton, kita darbš
ti draugė, jau pora savaičių 
kaip grįžo iš ligoninės į na
mus, 12001 Oakview, i .......
iš palengvo, vis eina sveikyn. j taų ypatingai džiova sergan- 
Visi linkime abiem draugėms, tiems, prisieina laukti po me- 
greito ir visiško pasveikimo.' tus įr daugiau iki gauna vie* 
Nepamirškime draugių, ----- ■ ■ ■
minkime jas.

Į —o—
Mūsų draugių kitas 
___ lis nuopelnas

gių pagelbininkių ir p at vark y-1 
toju.

Valstijos ligoninėse yra dar 
blogiau. Jose yra trūkumas 
ne vien slaugių bei kitų dar- 

ir nors bininkų, bet ir gydytojų. Už-

sura- . ta ligoninėje.
Priežastys yra paprastos: 

slaugėms mokintis nėra pa
traukimo, u<ž tai, kad jaunos 
moterys ir su mažesniu išsila
vinimu prie kitų darbų uždir- 

ir jie yra dau-Mūsų draugių jautrios min-, ba daugiau, 
,tys pastebėjusios nelaimingą 1 giau patraukianti, negu slau- 
moteriškę su pora kūdikių pa- g6s. Su kitais ligoninių aptar- 
rinko aukų, surengė parinkę nautojais yra tas pats, nes mo- 
bute ir, kaip teko patirti, josj<amos aig0S jų netraukia, 
sukėlė ir tuojau pridavė ne- 1 ypatingai šiame pragyvenimo 
laimingajai moteriškei $63 su ]<ajnų iškilusiame laikotarpy- 
centais. Tai didelis ir nepa- ' įe j, n. S.
mirštinas draugių nuopelnas. 

—o— 
i' 

Pakele važiuotės kainas

Cleveland© miesto valdonai 
pakelė miesto važiuotos kai
nas taip aukštai, kad žmonės 
pradėjo vengti miesto trans
portacijos. Pakol miesto tran
sportacija buvo kompanijos 
rankose, gatvekariais iš mies-• 
to buvo galima už 10 centų ! 
atvažiuoti į priemiesčius. Sa
vaitinis pasas kainavo $1.25. 
O kada miestas nusipirko 
transportacija, važiuotės kai
nas pakėlė iki 13 centų. Pas
kiau miesto valdovai sumanė 
užtraukti iš stambiųjų finan- 
sierių 22 milijonus dolerių pa
skolos, už kurią sutiko mokė
ti 4-tą nuošimtį. Gal, aiškiau 
pasakius, transportacija tapo 
parduota finansieriams, kurie 
išsirinko savo nuo miesto no

tary bą, kuri ir 
taip, kad iš 

gauti savo

priklausomą 
tvarko biznį 
transportacijos 
nuošimtį. Dabar iš priemiesčių
išėmė gatvekarius ir jų vieto
je įdėjo busus, kuriais nuva
žiuoti į miestą kainuoja 20 
centų, mieste važinėjimas pa
kilo iki 15 centų, savaitiniai 
pasai iki $2.25, prie kurių, 
važiuojant į priemiestį, reikia 
pridėti po 5 centus. Tas pri
vertė žmones vengti miesto 

kiek jie 
pasekmės

žmones vengti 
transportacijos, ant 
gali išvengti. To 
yra sekamos: 

Dar 1948 metais 
kričio mėn. savaitę 
važiavo miesto transportacija 
8,407,000, 
pat laiku važiavo 
000. Važiuotojų 
965,000 į savaitę, 
riai vistiek atsiims 
žiuštojų ar taksų 
lėšomis.

per lap-
žmonių

o šiais metais tuo 
tik 6,502,- 

n u stota 1,-
0 finansie-y 
savo, iš va- 

mokėtojų

—o—

{Daugiau bus)

Ligoninėse 200 tuščių lovų, 
ligoniai laukia po 2 mėnesius

Cleveland© žymesnėse ligo
ninėse yra 200 tuščių lovų,

Nauj u 
išrinktas

dabar ir
sėdėda-

Co. išmo- 
darbi- 

Bet

Montello, Mass
Drau-Lietuvių Literatūros 

gijos 6 kuopos išrinktas komi
tetas surengė draugišką vaka
rą, kuris įvyko gruodžio 1 d. 

(Liet. Tautiško Namo žemuti- 
I nėję svetainėje. Vakaras bu
vo be įžangos. Draugės mote
rys pasirūpino su užkandžiais. 
O kitos, draugės su vyrais, 
prisidėjo su dolerine. Smagiai 
ir linksmai laiką leidome prie 
skanių valgių ir saldžių gėri
mų. Nepamiršome Jr gynimo 
demokratijos, politinių kali
nių, ir sveturgimių.

Vakaro pirmininkas G. Ši
maitis paaiškino tikslą šio pa
rengimo. Paskui K. Beniulis 
ii1 kiti pakalbėjo už demokra
tijos išlaikymą, už gynimą po
litinių kalinių. Paprašyta au
kų. Trys aukojo po $10, as
tuoni po $5, du po $3, dešimt 
po $2, dvidešimt trys po $1. 
Prisidėjo ir Bridgewater su 
apie 10 dolerių, 
pasiųsti į Chicagą 
Komitetui, apie 
Yorką Gurley Flynn 
tui.

Parengime buvo 
žmonių'. Prisiminta 
areštuotus 
nėjus ir aukštas kaucijas ir 
apie tuos, kurie jau nuteisti ir 
sėdi kalėjimuose New Yorke, 
Pittsburghe,- Chicagoje, Cali- 
fornijoje ir kitur. Taip pat 
prisiminėm 'apie persekioja
mus mūsų lietuvius — V. An
drulį, L. Prūsei ką ir kitus. 
Išreiškėm mes jiems simpati
ją, kad jie nenustotų vilties, 
kad darbuotųsi ir ant toliau 
darbo žmonių reikalais.

Komitetas': t
Geo. Shimaitis, 
K. Kalveliene, 
K. Beniulis, 
A. Kukaitienė, 
P. Sinkevičienė.

pavo- 
bet ii’ 

Kas bus su im-

kad ten “revoliucija 
už kampo.”

Jo supratimu, tai 
jinga ne tik Anglijai, 
Amerikai,
perialistiniais inter e s a i s 
kai arabiški kraštai tikrai 
pasijudins? Jau dabar an
glai imperialistai nebegali 
susikalbėti su iraniečiais ir 
egiptiečiais. Visur jie uja
mi. Ir plinta, girdi, min-

tis, kad “Vakarai visuomet 
vra prieš Rytus.” Nebeto
li ta diena, kuomet imperi
alistams reikės nešdintis 
laukan. Kurie Patys nesu
sipras savo kailį laiku iš
nešti, juos išgins tų tolimų 
kraštų' žmonės.

Žmonės susijudinę. Žmo
nės spiria savo valdžias su
vesti sąskaitas su europi
niais imperialistais..

.Artimųjų ir vidurio rytų 
žmonėse nepasitenkinimas 
esama skurdo padėtimi la
bai didelis. Bet kodėl mes, 
Amerikos žmonės, turėtu
mėme bijoti žmonių sukili
mo prieš vergija ir skur
dą? Mums reikėtų tuos 
arabus karštai pasveikinti. 
Gerai daro komunistai, kad 
išvystė propagandą prieš 
imperialistus. A m e r i k os 
žmonėms jokio pavojaus 
nėra. Amerikonas

Yla maiše
vojo Posudinas. — Ir kaip 
aš anksčiau šito nežinojau!” 

—O kam yra reikalas, tas 
ir be vaisių, ir be viščiukų 
sužinos. Per telegrafą vis
kas žinoma... Kad ir į snu
kį grūmosi, kad ir kaip slėp- 
siesi, o jau čia žino, kad va
žiuoja. Laukia... Posudi
nas dar iš savo namų neiš
ėjęs, o čia jau, prašau, vis
kas gatava! Atvažiuoja jis, 
norėdamas užklupti nusikal
timo vietoje, teismui atiduo
ti, arba pakeisti ką nors., o 
jie iš jo tik pasijuokia. 
Nors tu, pasakys, jūsų švie
sybe, ir slaptai atvažiavai, 
o žiūrėk: pas mus viskas 
tvarkoj!.. Jis pasisukinėja, 
pasisukinėja, ir, nieko ne
pešęs,' išvažiuoja... Ir dar 
pagiria, rankas paspau
džia jiems visiems, at
leidimo už sutr u k d y m ą

(Tasa nuo 4-to pusi.) 
žinoti tylutėliai, kad niekas 
nematytu ir nežinotų... 
Puiku-mė-lis! Išeina neju
čiomis iš namų,’kad tarnau- 

i trau- 
reika- 

ne tai

—o— 
miesto g a s p a d o r i u m i 
John J. Buckley, 37 

metų amžiaus, Antrojo karo 
veteranas. Senas majoras pra
laimėjo. Jis, per 16 metų bū
damas miesto majoru, nieko 
gero nepadarė. Kai dirbtuvės 
pradėjo kraustytis iš miesto, 
majoras nieko neveikė, sau 
sėdėjo ramiai. Neveltui prie
žodis sako: Kam neskauda, 
tas nedejuoja. Bet 
jis turės padejuoti, 
mas be darbo.

—o—
American Woolen

kėjo apie $1,000,000 
j ninkams užvilktų algų, 
darbininkams nepadarė dide
lės gerovės, nes apmokėjo 
dabar, kai pakelti taksai. Juk 
galėjo anksčiau atmokėti./Bet 
kur tau. Mat, varnas varnui 
akin nenori kirsti, nes būtų 
nesmagu turėti draugą be 
akies. Taip ir su dabartiniais 
algų atmokėjimais. Iš jų val
džiai tenka 12 procentas.

—o—
Aldermanas Joseph R. Tur- 

risi pralepkė visus Lawrence 
istorijoje laimėjimus. Jis tapo 
vėl išrinktas net 30,116 balsų, 
žmonės jį pamylėjo, nes jis 
daug gero padarė: daug gat
vių pataisė, vandenį pagerini, 
nemelavo piliečiams. Kaip sa
kė pirma balsavimo, taip ir 
vykdė. Jis pareiškė, kad jis 
varys pirmyn savo užsibrėž
tus darbus ir 1952 metais. Po
licijos viršininku išrinktas tas 
pats William J. Casey. Scan
lon prakišo. Jis buvo pirmiaus 
šešis metus policijos viršininr 
ku ir vėl norėjo įlysti, bet ne
pavyko.

—o— 
žiūrėdamas per T.V. žinių, 

užgirdau, kad Smetonos ka
valieriai buvo nuvykę į Baltą
jį Namą atgauti Lietuvos. Na, 
ii' pamatė, dženitorių, pamela
vo, kad bolševikai sušaudę 
500,000 lietuvių ir 60,000 iš
vežę Sibiran. Meluoja ir nesi- 
sarmatina.

—o—
Ponas Meehan, majoras, 

pralaimėjęs rinkimus, daro 
planus ilgam poilsiui. Nes, 
mat, ofise sėdėdamas labai 
pavargo. Neseniai parvažiavo 
iš maudynių. Bet vistiek de
juoja ir giria pats save, kad 
jam visados galvoje stovėję 
darbininkai, kaip jų būklę 
pagerinti. Ir ponas preziden
tas dejuoja. Bet kaip tik pa
mato, kad reikės tarti žodis 
už darbininkus, tai ant vaka-

Parvažiavęs 
uždeda darbininkams naują 
taksų naštą. Bus Trumąnui 
taip, kaip buvo Meehanui: tu
rės nešdintis laukan iš rašti
nės su čemodanu.

—o—
Jau visai arti Kalėdos ir 

Nauji Metai. Kone visi drau
gai pirksite draugams ir gimi
nėms dovanų. Paperkate to
kias dovanas, kurios tik tam 
laikui tarnauja dėl atminties. 
O pasukui visus metus ir netu
rite ką atsiminti. Geriausia • 
savo draugui arba giminei už
rašyk dienraštį Laisvę,-tai jis 
tave atmins ir prisimins išti
sus metus. Beskaitydamas Lai
svę visados turės mintyje, kad 
geras giminaitis ar draugas 
jam .laikraštį užrašė. Laisvėje 
jis suras daug teisybės ir ge
rų žinių iš viso pasaulio. Už 
tokią dovaną susilauksi tikros 
padėkos. S. Penkauskas !

kinį... Privažiuoja 
lingą jam stotį ir 
kad paštinius ar ką pado
resnio, o taikstosi nusam
dyti sodietį. Apsigumurio- 
ja visas, lyg boba, ir visą 
kelią urzgia, kaip senas šuo, 
kad jo balso nepažintų. Tie
siog žarnos trūksta iš juo
ko, kai žmonės pasakoja. 
Važiuoja mulkis ir galvoja, 
kad jo pažinti negalima. O 
pažinti jį, jeigu katras iš
maningas žmogus — tfu! 
sykį nusispiauti...

—Kaip gi jį pažįsta?
—Labai paprastai. Pir

miausia, kada mūsų Choch- 
riukovas slaptai ..važinėjo, 
tai mes iš jo sunkių rankų 
pažindavome . Jeigu kelei
vis muša į dantis., tai tat, 
vadinas, ir yra Chochriuko- 
vas . O Posudiną iš karto 
galima pažinti. Paprastas 
keleivis paprastai save ir 
laiko, o Posudinas ne tok
sai, kad paprastumo laiky
tųsi. Atvažiuoja, sakysime, 
kad ir į pašto stotį ir pra
deda. .. Jam ir smirda, ir 
tvanku, ir šalta... Jam ir 
viščiukus duok, ir vaisius, 
ir uogienės visokios... Tą 
stotyse ir žino:.jeigu žiemą 
kas prašo viščiuku ir vaisių, 
tai tas ir yra Posudinas. 
Jeigu kas sako stoties prie
vaizdui, “mano mielas” ir 
varinėja žmones dėl viso
kių niekniekių, tai ir die-

Nutarta $50 ei jų išvažiuoja.
Lietuvių

$90 į New
Komite-

apie 
apie 

demokratijos
su- 
gy-

sudinas. Ir atsiduoda nuo 
jo ne taip, kaip nuo žmonių, 
ir gulti eina jis savotiškai... 
Atsigula stotyje ant- sofos, 
apsipurškia aplink save 
kvepalais ir liepia ties prie
galviu tris, žvakes pastatyti. 
Guli ir raštus skaito.. .• Jau 
čia ne tik stoties prievaiz
das, bet ir katė supras, kas 
čia per žmogus...

“Tiesa, tiesa...' — pagal

tu manei kaip? Cho - cho, 
jūsų prakilnybe! Žmonės 
čia apsukrūs, vikruolis ant 
vikruolio!.. Žiūrėti malonu, 
kas per velniai! Va, kad ir 
dabai^inį įvykį paimtume... 
Važiuoju šiandien rytą tuš
čiomis, o priešais iš stoties 
lekia žydas, bufetininkas. 
“Kur, klausiu, jūsų žydiška 
kilnybe, važiuoji?” O jis ir 
sako: “Į miestą N. vežu vy
no ir užkandžių. Šiandien 
ten Posudino laukia.” Na, ir 
vikrumas! Posudinas gal dar 
tik rengiasi važiuoti, ar gu- 
muriuojasi veidą, kad jo ne
pažintų. Gal važiuoja ir 
mano, kad žinoti niekas ne
žino, jog jis važiuoja, o Jau 
jam, prašau, paruoštas ir 
vynas, ir vašylas, ir sūris, 
ir įvairūs užkandžiai... A? 
Važiuoja jis ir galvoja: 
“Klius jums, vyručiai!” o 
vyručiams — maža bėdos. 
Tegu važiuoja! Jų seniai 
jau viskas paslėpta!

—Atgal! — sukriokė Po
sudinas. — Važiuok atgal, 
gyvuly!

Ir nustebęs vežėjas pasu-

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa
Telefonas Poplar 4110
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NewMirto^^fc^Ziiiloi
Užbaigimui dienraščio 
Vilnies vajaus

Brooklyniečiai nori, kad či- 
kagiškė Vilnis pabaigtų savo 
dešimties tūkstančių dolerių 
vajų su Naujais Metais. Pasi
rodo, kad jai dar trūksta viso 
tūkstančio dolerių.

Vajaus užbaigimui jau pa
aukojo sekami asmenys:

V. Rudaitis ............... $2.00
S. Sasna ...................... 1.00
V. Tali ras .................. 1.00
A. Bimba........... .. 1.00
D. M. šolomskas .... 1.00
J. Siurba .................... 1.00
A. Burba .................... 1.00
Anne Yakštienė .... 1.00
M. Grigas .................. 1.00
S. Večkys .................... 1.00
Prašome ir kitus prisidėti .

Lai tai bus Vilniai mūsų Nau
jų Metų dovana. A. B;

Eglaitė ir Kūčios

Sveikina su šventėmis Žieminią gėlią paroda

r ......................... |
| LINKSMŲ KALĖDŲ j
| Lietuviu Namo Bendrovė sveikina, su Kalėdomis |
a tt visus savo šėrininkus, visus Kultūriu'io :|
f Centro rėmėjus.
j . ' L. N. B. VALDYBA. |
f ?.

Ledą ir lietaus audra 
pridarė daug bėdą

Taikos delegacija lankėsi pas 
; majorą prašyti talkon už taiką

Primename visiems šį pra
nešimą skaitysiantiems ir pra
šome apie tai suteikti informa
ciją kitiems, kad :

Liberty Auditorijos patal
pose šį sekmadienį po pietų 
nuo 3 valandos įvyks Kalėdų 
Eglaitė vaikams. Rengia LDS 
200 kuopa, bet kviečia visų 
kuopų narius, taip pat ir ne
sančius LDS nariais atvesti 
savo vaikus, anūkus ar drau
gų vaikus į eglaitės pobūvį.

Gi vakaro 7 valandą restau- 
rane įvyks Kūčių vakarienė. 
Kviečiami visi. Rengia Audi
torijos štabas, namo naudai.

Ar.

Taikos judėjimo vadų dele
gacija gruodžio 18-tą lankėsi 
pas majorą Impellitterį pra- 

jšyti, kad ir jis pridėtų savo 
I balsą prie reikalavimo taikos 
tuojau, pirm Kalėdų. Ji ma
tėsi su majoro pavaduotojo 
asistentu Sol Klein, Delegatai 
sakė: “Majoras turėtų vado
vauti, būti priešakyje judėji
me už taiką.”

Delegacija įteikė savo pra- 
šymą-pareiškimą, sakydama, 
kad lauks oficialaus atsaky
mo. Asistentas prižadėjo jį 
Įteikti majorui.

Delegacijoje atstovaujan
čioje 16,000 organizuotai pa
sisakiusių už taiką amerikonų, 
dalyvavo Dr. Clementina J.

Paolone, Marcel Scherer, He
len Terry, Mary Russack. Ne
galėdamas asmeniškai daly
vauti, Radio City Sinagogos 
rabinas Max Fclshin telegra
ma pasiuntė majorui prašy
mą, kad jis matytųsi su dele
gacija.

Paliktame majorui pareiški-į 
me, greta kitko, sakoma:

“Mūsų miesto liaudis karš
tai laukia ir meldžia užbaigos 
karo Korėjoje, įsitikinę, kad 
ten nėra tokių klausimų, ku
rių negalima būtų išspręsti 
taikiu budu. Motinos, tėvai, i 
žmonos ir vaikai laukia žo
džio, kad užmušinėjimas ir 
mirimas pagaliau taptų su
stabdytas.”

Gruodžio 18-tą siautėjęs 
mieste lietus su ledais ir stip
riu vėju paliko daug išlaužy
tų kojų ir kitokių skausmų 
turėjusiems grumtis su audra 
gatvėse. Policijai raportuoti 
650 sužeidimų dėl parpuolimo 
ant ledo. O kiek likosi nemi
nėta tokių parpuolimų, kuriuo

se mažiau apsidaužyta ir ty
liai pareita na m o ?

Įvyko apie 40 trafiko nelai
mių ir didelių sutrukdymų. 
Vietomis, kur kalnuota, buvo 
sustabdyta transportacija ba
sais, kaipo pavojinga. Lėktu
vai taipgi neskrido.

Vėliau dieną atšilęs oras 
nutirpdė daug to’ ledo, miesto 
centro keliai likosi vasariški.

Gerbiami:
A. Bimba, R. Mizara ir 

visi brangūs draugai re
dakcijos. . Sveiki sulaukę 
) Kalėdų. Daug visiems šir
dingų linkėjimų. Geros 
sveik a tos ir pasekmingu 
Naujų Metų.

Steponas Yoniškietis/
Washington, D. C.

Streikieriai atgabenti Į 
Ellis Island ą

Į Ellis Island atgabenti iš 
Baltimorės ir antrojo Izraelio 
laivo Amerikoje, Haifa, mari
ninkai. Jie nubausti už tai, 
kad jie, sužinoję apie sulai
kymą Ellis Islande New Yor- 
ko uoste užstreikuoti laivo

Parkų Departmentas gruo
džio 20-tą atidarys poinsettb 
jų parodą Prospect Parko 
greenhouse’je prie 9th St. ir ( 
Prospect Park West, Brook- ' 
lyne. Bus atdara kas dieną 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų.

Rinkinyje yra ružavais, bal
tais ir raudonais žiedais.•-- —.

Newyorkiete Lillian Pickard, 
spaudos agente, sulaikyta po 
$2,000 kaucijos už per greitą 
važiavimą ir neatsiliepimą į 
67 pašaukimus pas teisėją 
pasiaiškinti. Ji prisipažino 
kalta vienu tokiu važiavimu, 
bet nieko nežinanti apie ki
tus. Mašina, kuria jinai zujo, 
buvusi pasiskolinta.

rimsta, visai" • nenorėtų tų 
“paukštelių” virš savo galvos 
nuo to laiko kai jie pradėjo 
taip dažnai nukristi ant mies- 
tlb c J

Bronxe areštuotas Walter 
Sol], 22 metų, kaltinimu, kad 
jis pats buvęs padėjęs supla
nuoti apiplėšinVą ant $1,800 
gasolinos stoties, kurioje jis 
dirbo. Policija skelbia, kad 
jis prisipažinęs kaltu.

Laisves įstaigoj*? visada ga
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum.

Aido Choras
Metinis Aido Choro susirin

kimas įvyks penktadienį, 
gruodžio 28-tą, 8 vai. vakaro, 
Liberty Auditorijoje. Rinksi
me viršininkus 1952 metams. 
Viršininkai ir komisijos pa
teiks raportus iš choro veik
los 1951 metų. Ir pradėsime 
planuoti minėjimą Aido Cho
ro 40 metų sukakties 1952 
metais.

Dėl Smith Įstatymo 
nukentėjusią vaikams 
Kalėdą Eglaitė

Fašistinę “Tyrą Lapę 
greit išvijo iš 
Williamsburgo

Kiek duotumėte už 
Empire State namą?
' įlomis dienomis Erddb'e Sta
te pastatas, aukščiausias pa
saulyje, perUidž'iamas: iš vie
nos firmos rankų į kitas. IŠ 
dabartinės John J. Raskob 
real estate firmos jį nuperka, 
susidėję, detroiticčiai ir flori- 
danai nejudomo turto savi
ninkai už $51,000,000.

Jungtinio Ligoninių Fondo 
vajuje Brooklyne jau pasiekti 
du trečdaliai kvotos, viso 
$306,908.34. Viso yra pasimo- 
ta sukelti $450,000.

Nukentėjusių nuo Smith Į- 
stato Šeimoms Komitetas skel
bia, jog gruodžio 28-tą rengia 
tų nukentėjusių vaikams po
būvį New Yorke.

Pobūvį surengti, apmokėti 
dalyviams keliones ir suteikti 
bent po šiokią tokią dovanė
lę kom. išgali dėka tam tiks
lui suteiktoms aukoms. Tarpe 
stambiųjų aukų yra Interna
tional Union of Mine, Mill and 
Smelter Workers $200 ir 
vieno HollyvVoodo Dešimties, 
Albert’o auka $100/Aukos 
tam tikslui tebesiunčiamos. 
Komiteto adresas: Room 643, 
799 Broadway, New York.

Republic - Teatras, kuriame 
programos dažniausia išbūna 
nepakeistos per ištisą savaitę, 
neišlaikė savaitės tą taip iš
garsintą, nacių generolą Rom
mel garbinančią filmą “The Į 
Desert Fox.”

Priežastis trumpo filmos 
laiko teatre buvo pi kietas, ku
riame dalyvavo žydų Karo 
Veteranų nariai, taipgi pašal- 
pinė, ir vietinės organizacijos, 
tarpe kitų American Labor 
Party, ręndauninkų ir kitos 
grupės.

Dėl tų pat priežasčių filmą 
buvo prašalinta iš dviejų Wa
shington Heights teatrų —La
ne ir Uptown.

Visi choro nariai, numato
mieji galint tapti choro nariais 

ir choro prieteliai esate kvie
čiami- į šį svarbų susirinkimą. 
Atlikus darbus, paskiau, tą 
patį vakarą įvyks šventiškasis 
pobūvis. Pradėkime naujus 
metus anksčiau su pilnu skai
čiumi dalyvių šiame susirinki
me. Choro Prezidentė

Halley sakėsi savo 
tarnautoją nevaržąs

Jaunimas gauna daug 
parašą už taiką

Atvirutės už taika 
4^ 

turėjo padėti

Pasklidus žiniai, kad nau
jai išrinktasis Miesto Tarybos 
prezidentu Rudolph Halley į- 
sakęs savo tarnautojams netu
rėti reikalų su spauda, kilo 
kalbos, kad jis diktuoja.

Nusigandęs, Halley antra
dienį buvo susišaukęs spaudos 
atstovus ir teisinosi, kad jis 
neturįs noro diktuoti, o tik 
rūpinęsis, kad spauda būtų 
teisingai informuota.

Kaip dėl to jaučiasi jo tar
nautojai, kurie 'ir šį pareiški-

Cedarhurst, L. 1., miestelis 
pradėjo veiklą reikalauti, kad 

i Jaffe marininkų, protestui t lėktuvai neskristų žemai per 
I paskelbė bado streiką. i miestelį. Faktinai, žmones ne- 

Marininkus areštuoti reika-1 
lavo Izraelio konsulas New ' 
Yorke. i

. .. . ... . . ... iAmerikonai eiliniai unijis-. 
tai, streikierių prieteliai, pra-1 
dėjo kampaniją streikierius 1
paremti. Eiliniai marininkai
pasiuntė jiems telegramą ir 
jau gavo atsakymą.y Gavo ad
vokatą, stengtis išgauti leidi- ! 
mą jiems išeiti iš Ellis Island, i 

Unijistai taipgi sužinojo,' 
jog laivų kompanijos pasi-. 
skelbimas, būk 21 marininkas 
New Yorke pasiliko dirbti 
laive, buvo melas. Tiktai du iš 
reguliarūs įgulos pasilikę dirb-1 
ti laive. Trylika iš tų 21 pasi-’ 

i likusių laive yra jaunamečiai, 
marininkystės mokyklos stu
dentai. Jie norėję eiti su 
streikieriais Ellis Salon, bet 
konsulas jų neleido, nes ma
nyta, kad perkėlimas studen
tų į Ellis Island būtų sukėlęs 
Izraelyje didi sąjūdi. Kitiems 
trims streiko komitetas leido

Pąjieškojimai
Pajieškau savo sesers Marijonos 

Grabauskienės, gyvenančios Ameri
koj. Seniau gyveno Bostone. Iš Lie
tuvos paeina iš Kruonio valsčiaus, 
Vaiguvos kaimo. Į Ameriką atva
žiavo 1913 metais, ar apie tą laiką. 
Prašau atsišaukti jos pačios ar kas 
žinote, prašau pranešti, už ką bū
siu labai dėkingas. Pajieško brolis: 
Pranas Morkūnas, 90 Huxley Ave. 
N., Hamilton. Ont., Canada.

(245-249)

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku

Baigus mokyklą išduodame diplo
mą, padedame gauti vairutojo 
laisriius. Pamokos dienom ir va
karais. Mokykla atdara kasdien. 
Aiškinimai lietuvių ir anglų kal
bose.

Direktorius
L. TICHNIAVTČIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

PEIST LANE 
DRUGS, IncH

405 So. 4 th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaisiai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G.
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6238

pasilikti laive, kad jie kalbė
tų varde įgulos.;
Kas laužo streiką?

Israeli-American firmos, 
turinčios 18 laivų, vyriausiu 
šėrininku yra Histadrut, deši
niųjų kontroliuojama Izraelio 
Darbo Federacija. O kitus Še
rus turi Izraelio valdžia. Dar
bininkai sustreikavo už pakė
limą algos ir už teisę patiems 
kontroliuoti savo narių sam
dą. Histadrut už tai streikie- 

i rius apšaukė “komunistais.”
Ir atsišaukė į amerikonus AFL, 

ir CIO viršininkus paramos 
prieš streikterius. Vargiai į- 
spėtumėt, kas pirmiausias at
bėgo Izraelio ponams pagal
bon prieš darbininkus. Pagel- 
bininkir prisistatė amerikonų 
laivakrovių “karalius” Rya- 
nas.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS) ’

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette SC 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-S172

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

” HAT '
Gift Certificate

k. ~ —

Praktiškai sprendžia 
Dovanų. klausimą.;.

Gift Certificate

Jūs parenkat sumą... jis 
pasirenka tinkamiausią 
sau stilių ir spalvą... Iš 
didelio Įvairumo šaunių 
ADAM SKRYBĖLIŲ, iš 
puikių vilnų, su dallialsK 
pamušalais.

kitos $6 iki $10

Adam Skrybėlių Certifi- 
katai priimami Adam Hat 
Krautuvėse ir agentūrose 
nuo vieno pajūrio iki kito.

ADAM hats
Žiūrėk telefonų knygą dėl Adam Stora

20,000

Jaunimo Krusada Taikai 
skelbia jau susirinkusi 7,5,00 
parašų Draugingumo Knygon 
(Friendship Book), kurioje 
reikalaujama taikos Korėjoje 
ir pasaulyje.

Jaunieji darbuotojai už tai
ką nusistatė surinkti 
parašų bėgiu šių dešimties 
dienų iki Naujųjų Metų. Jie 
sako: .“Taika turi būti įvyk
dyta tuojau, šiemet, nes kiek
viena karo diena atneša be
reikalingą, belaikinę mirtį bū
riui jaunimo, o kitiems ren
giama mirtis netolimoje atei
tyje. Ir visam jaunimui nėra 
progos planuoti sau gyveni
mą kol tęsiasi karas.”

Parašų rinkimą švenčių se
zonu jaunimas vykdo demon
stratyviai gatvėse ir po na
mus. Vienur pasirodo šventa
sis Claus. Jį lydi grupė daino- 
rių ir prašytojų taikos su 
Draugingumo Knygomis ir 
paišeliais, rankose. Kitur ki
tokį paradai ir demonstraci
jos. Ir atskiri jaunuoliai einą 
į visokiausias pramogas, susi
rinkimus nešdamiesi knygą 
parašams rinkti. :

Suaugusieji savo kampaniją 
parašams rinkti daugiausia 
koncentruoja po namus, šis 
būdas yra rėikalaująs ilges
nio, sunkaus darbo, bet prak
tikoje jau ne kartą išbandy
tas kaipo užtikrinantis pase* 
kas.

New York o pašto viršinin
kas Albert Goldman skelbia, 
kad šiemet newyorkieciai iš
siuntė rekordinį skaičių laiš
kų kalėdiniu sezonu. Tarp 
gruodžio 1 ir 17-tos išsiųsta 
177,607,281 laiškai ir atviru- 

j tės. Pernai tuo pat laikotar
piu buvo išsiųsta 164,095,583.

Skaitlinė liečia tiktai Bronx 
ir Manhattan. Brooklyn ir j 
Queens, taipgi Richmond aps-1 
kritys turi savo atskirą paš-I 
ta. k ,

D a 1 e i s t i n a, kad tą 
skirtumą, o gal ir daugiau, 
šiemet sudarė tie daugtūks- 
tantiniai skaičiai- atviručių 
prezidentui su prašymais tai
kos. Kitu žymiu priedu turėjo 
būti sveikinimai įkalintiesiems 
darbininkų vadams. Pernai 
mažiau tebuvo’ įkalintų žmo
nių.

Meksikony dailės paro
da su parama taikai

Gruodžio 21-mos vakarą ir 
22 ir 23 nuo pietų lig 7 va
landos bus galima lankyti 
meksikonų artistų kūrinių pa
rodą 220 W. 80th St.’, New 
Yorke. Įžanga 25 c. Rengia 
Amerikinė Taikos Krusada 
bendrai su laikraštuku Latin
American Facts.

mą galėtų sau išsiaiškinti ke
leriopai, nėra žinios. Jeigu 
jie nori laikytis tame darbe, 
jie tylės? Reporterių tas jo 
aiškinimasis nepatenkino.

Dienraščio “Laisvės”

BANKETAS
ir Dalininkų Suvažiavimas

Sekmadienis
Sausio-January 27-tą

Suvažiavimo pradžia 12-tą vai. dieną 
Vakarienes pradžia 6-tą vai. vakaro 

šokiai seks tuoj po vakarienes 
x G. Kazakevičiaus orkestro muzika

Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Vakarienės ir šokių biletas $3.00 
Įžanga vien šokiams 75c (įsk. taksus)

Biletai šiam puikiam pokiliui jau 
parduodami; skubinkitės Įsigyti!
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Bronxietis Miesto Tarybos 
narys Cunnigham sako, kad 
newyorkieciai “nori legalūs 
loterijos ii’ ją remtų.” REPUBLIC BAR & GRILL

Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto
LIKERIO, VYNO AR ALAUS

Pas lįną Sutkų visada rasi sau pažįstamų

492 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Union Avė. ir Hooper Street

TELEVISION EVergreen 4-8969




